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15 OKTOBER 2019 P.19.045LN/l 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.19.0451.N 

.//33'! L , geboren te op 

, wonende te 

beklaagde, 

_,133/ 2. 

' . 

beklaagde, 

eisers, 

met als raadsman mr. 

tegen 

, met zetel te 

, vertegenwoordigd door de lasthebber ad hoc 

, met kantoor te 

, advocaat bij de balie . 

1. WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoor te 

1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Koning Albert Il-laan 19 bus 22, 

eiser tot herstel, 
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2. COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD 

met kantoor te 

eiser tot herstel, 

verweerders. 

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant

werpen, correctionele kamer, van 3 april 2019. 

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan. 

Raadsheer' 

Advocaat-generaal 

heeft verslag uitgebracht. 

heeft geconcludeerd. 

Il. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van de memorie 

1. Uit de samenhang tussen de artikelen 427, eerste lid, en 429, tweede, vierde 

en vijfde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat een beklaagde voor wat be

treft de beslissing op de herstelvordering op straffe van onon tvankelijkheid zijn 

memorie ter kennis moet brengen van de partij waartegen het cassatieberoep is ge

richt en het bewijs van verzending van de memorie moet neerleggen ter griffie van 

het Hof binnen de termijn waarbinnen de memorie moet zijn ingediend. 

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eisers 

hun memorie per aangetekende brief hebben ter kennis gebracht van de verweer

ders en van het openbaar ministerie bij het appelgerecht. 

In zoverre de memorie van de eisers betrekking heeft op de beslissingen waarbij 

lastens hen een herstelmaatregel werd bevolen, is ze niet ontvankelijk. 
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Eerste middel 

3. Het middel voert schending aan van artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol 

EVRM en miskenning van de regels inzake de bewijslast betreffende rechtvaardi

gingsgronden: het oordeel dat de eiser 1 zich in algemene bewoordingen heeft be

roepen op een rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgrond zonder enige verdere 

specificatie is volkomen foutief� uit de syntheseconclusie van de eiser l betreffen

de de telastleggingen B.I en B.11 blijkt het tegendeel; het arrest vermeldt niet welk 

standpunt het openbaar ministerie ter zake he.eft ingenomen; de schulduitslui

tingsgrond is bovendien gesteund op artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM. 

4. Het arrest verwerpt de door het middel bedoelde aanvoering van de eiser 1 

niet enkel met het oordeel dat "[de eiser Ij beroept zich in algemene bewoordin

gen op een rechtvaardigings- en/of schulduitsluitingsgrond zonder enige verdere 

specificatie welke" (arrest, p. 19, tweede alinea), maar wel met een geheel van re

denen die zowel betrekking hebben op de telastlegging A (arrest, p. 15-17) als de 

telastleggingen B.I en B.11 (arrest, p. 17-20). 

Bet middel dat derhalve berust op een onvolledige lezing van het arrest, mist fei

telijke grondslag. 

Tweede middel 

5. Het middel voert schending aan artikel 149 Grondwet: het arrest kon het 

verweer van de eisers dat zij op 1 april 2013 niet op de hoogte waren van de ste

denbouwkundige inbreuk, niet beantwoorden met een verwijzing naar feiten die 

dateren van na die datum; dat is een ontoereikende, zelfs tegenstrijdige motive

ring; bij afwezigheid van een vordering van het openbaar ministerie in die zin, is 

de kwalificatie geenszins expliciet of impliciet uitgebreid; de analyse dat de onwe

tendheid van de eisers heeft geduurd tot 18 maart 2014 beeft geen enkel nut voor 

de beoordeling van de telastlegging A. 

6. De rechter kan voor het beantwoorden van de vraag of een bek.laagde op een 

welbepaalde datum kennis had van een strafbaar feit, wel degelijk feitelijke gege

vens in aanmerking nemen die dateren van na die datum om uit die gegevens des

gevallend deze kennis af te leiden. 
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In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 

7. Met de redenen die het bevat, beantwoordt het arrest (p. 15-17) zonder enige 

tegenstrijdigheid het bedoelde verweer. 

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag. 

Derde middel 

8. Het middel voert aan dat het strafdossier onvolledig is, de appelrechters 

daarvan op de hoogte waren en er geen ambtshalve correctie is door het openbaar 

ministerie: de appelrechters hadden op zijn minst het openbaar ministerie moeten 

gelasten het strafdossier te vervolledigen, zoals is gebeurd in een analoge zaak; in 

de syntheseconclusie van de eiser 1 wordt verwezen naar het proces-verbaal 

en in die conclusie wordt melding gemaakt van het pas na her

haald aandringen en laattijdig kennis kuIUlen nemen van een geseponeerd straf

dossier; het is de stelling van de eisers dat zolang dit strafdossier niet was af ge

handeld, zijzelf niet in rechte konden optreden; het openbaar ministerie heeft nooit 

het strafdossier vervolledigd met dit onderzoek; het arrest verwijst naar het door 

de eisers zelf bijgebrachte strafdossier; het arrest blijkt ook bij vergissing te heb

ben verwezen naar de stukken van de verweerder 2. 

9. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het 

Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk. 

10. De rechter heeft geen bevelen te geven aan het openbaar ministerie over de 

wijze waarop een strafdossier zou moeten worden vervolledigd. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 

11. Voor het overige blijkt uit het middel en de toelichting bij dit middel dat de 

eisers zelf het kwestieuze strafdossier hebben kunnen raadplegen en het aan het 

voorliggende dossier hebben kunnen toevoegen. Zij hebben dan ook geen belang 

bij hun kritiek. 

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 

( ' 
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Vierde middel 

12. Het middel voert aan dat met het oordeel dat de eiseres 2 niet op aanneme

lijke wijze aantoont dat zij geen huur heeft ontvangen in de voor.liene tijdsperio

de, het arrest inzake de verbeurdverklaring een negatieve bewijslast oplegt; het ar

rest kan uit het feit dat in een nog niet beëindigde burgerlijke procedure voor de 

vrederechter nog geen achterstallige huur werd gevorderd, maar enk.cl de uitdrij

ving en de aanstelling van een deskundige voor het bepalen van de huurschade, 

niet afleiden dat er huur is betaald; het is aan het openbaar ministerie om aan te 

tonen dat de eiseres 2 voor de betrokken periode op haar bankrekening huur heeft 

ontvangen; bovendien is ondertussen een dagvaarding tot gedwongen tussenkomst 

uitgebracht voor de vrederechter waarbij achterstallige huur wordt gevorderd. 

13. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het 

Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk. 

14. De rechter oordeelt onaantastbaar of een bewezen verklaard misdrijf vermo

gensvoordelen heeft opgeleverd. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit zijn vast

stellingen geen gevolgen afleidt die op grond daarvan orunogelijk kunnen worden 

verantwoord. 

15. Het arrest verwerpt de aanvoering van de eiseres 2 dat de verbeurdverkla

ring van de vermogensvoordelen moet worden beperkt tot 14.000 euro omdat de 

huurder slechts huur heeft betaald gedurende vijf maanden, namelijk vanaf april 

2014 tot en met augustus 2014. Het steunt daarvoor op het oordeel dat de eiseres 2 

niet op aannemelijke wijze aantoont geen huur te hebben ontvangen in de voor

ziene tijdsperiode en het gegeven dat de eiseres 2 in de procedure geen achterstal

lige huur heeft gevorderd. 

16. Met die redenen oordeelt het arrest, zonder de eiseres 2 een negatieve be

wijslast op te leggen, dat de eiseres 2 niet erin slaagt om haar aanvoering ter zake 

enigszins geloofwaardig te maken. Uit het feit dat de eiseres 2 in een procedure 

voor de vrederechter niet de betaling heeft gevorderd van achterstallige huurgel

den, kan het arrest afleiden dat er wel degelijk huur werd betaald. Aldus is de be

slissing van de bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen naar 

recht verantwoord. 
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In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek 

17. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt de cassatieberoepen. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 166,71 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit raadsheer 

raadsheren 

, als waarnemend voorzitter, de 

en 

, en op de openbare rechtszitting van 15 oktober 2019 

uitgesproken door waarnemend voorzitter , in aanwezigheid van 

advocaat-generaal , met bijstand van griffier 
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Eertte p1a9� 
P. 19.0451.N/ · 

0 3 JUNI zn�g 
Op ter griffe 
van het Hof van Cassatie neergelegd/ 
0ft!va11gën. 

Hof van Csssatie 
2dekamer 
Rolnummer P.19.451.N 

(goedgekeurd de doorhaling van een/ 
woord(en). 

. . . _ . . .  :" .. :.,". De
�
g�flr�:1ttL 

MEMORIE TOT STA VING 

1. Dehcer , gedelegeecd bestuurder, geboren te op 
wonende te , hebbende als rijksregistemummer 

2. , met maatschappelijke zetel te· 
, hebbende als onderoerrûngsnr. 

Eisers in cassatie; 

Beiden vertegenwoordigd door , advocaat te 
getuigschrift cassatieprocedure strafzaken, als bijlage gevoegd; 

, houder van het 

Opge.<1teld in samenspraak en met volledig alclcoord van de aangestelde lasthebber ad hoc 

IEGEN: 
1. Procureur-generaal bij bet hof vao beroep Antwerpen, · , alwaar de zaak gekend is 

onder doss.nr. .); 

2. Vlaarme Gewest vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, bevoegd voor de Wooninspecteur 
van het Vlaamse Gewest, voorbeen met diensten gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert Il-laan 19, 
bus 22, waarbij de voorziening in cassatie is betekend bij de diensten van de Kanselarij te I 000 
Brussel, Koolstraat 35; 

3. Stad • vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen met kantoren te 
die thans feitelijk gevestigd is te 

De eerste in hoedanigheid van openbaar ministerie; 
De tweede en derde in hoedanigheid van eisers tot herstel; 

* 
• 

Aan mevrouw de Eerste Voorzitter, dames en beren Voorzitters en Raadsheren bij bet lJof van Cassatie; 
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Eisers hebben de eu tot staving van hun cassatieberoep dat zij hebben aangetekend tegeo het arrest van het 
bofvan beroep Aotwetpeo, C4 kama, correctionele zaken, van 3 april 2019, rolnurnmer 2018/C0/185, de 
volgende cassatiemiddelen aan te voeren: 

1. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

1.1 Het strafdossier, gekend bij bet parket-StMeraal onder oot. nr.· , hield 
geenszins bet geseponeerd strafdossier· in, dat door de verdediging van eisers in 
cassatie is gevoegd als stavingstuk, na toelating van de procureur des Konings te Antwerpen van 12 
juli 2016 

1.2 Bij vonnis a quo van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC8, 
van 4 januari 2018, werden beide eisers in cassatie vrijgesproken 'voor tenlastelegging A. doch 
veroordeeld voor tenlastelegging B. 

1.3 Eisers in cassatie gingen in hoger beroep tegen de veroordeling voor tenlastelegging B. Het OM 
volgde bet hoger beroep, dedialve eveneens teReo de vrijspraak voor tenlastelegging A. Het college 
van burgtmeester en schepenen van de stad tekende ook hoger beroep aan tegen de 
afwijzing van hun herstelvordering. 

1.4 Overeenkoimti2 afeesnroken conclusietennijnen werden syntheseberoepsconclusies neergelegd door 
de heec en door de aangestelde lasthebber ad hoc · voor 

2. MIDDELEN TOT CASSATIE 

2.1 Eerste middel: geschonden bepaling: de regels inzake bewijs, ID bet bijzonder bewijslast lm:ake 
rechtvaardigingsgronden, juncto art. 1 van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM 

Aangevochten beslissing: 

Op blz. 19, tweede alinea van het aangevochten arrest wordt gesteld: 

"Beklaagd4 _ beroept 1.ich in algemeru bewoordingen op een rechrvaardigings- en/of 
schulduitsfuitingsgrond zonder enige verdere specificatie welke". 

Aangevoerde grief; 

In de syntheseberoepsconclusies voor de heer wordt op blz. 10 tiro 12 de 
schulduitsluitingsgrond voor kwalificalie B aangehaald. Het geschiedt in de volgende bewoordingen: 

"Uit het vonnis a quo blijkt duidelijk dal conclusienemer t.ich beroept op un rechtvaardiging- en 
schulcûdtsluitingsgrond, wals uitdrukkelijk geacteerd op blz. 9, overweging nr. 10. 

In het kader van de bepaalde conclusietmnijnen staat het vast dat het  OM geen schriftelijke besluiten 
of rekwisitoor heeft genomen. Het is derhalve een open vraag of er verweer wordt gevoerd door het 
OM ten aanmn van de ingtroepen rechtvaardiging- en schulduitsluitingsgrond. 

De redeMn'ng die is terug te vinden in het vonnis a quo om de rechtvaardiging· en 
schulduitsluitingsgrond terzijde te schuiven, wals weergegeven op blz. 9 overweging nr. 10, ovtrtlligt 
getnszins en is onvoldoende gemotiveerd.. 

101m1-vt\BRUDOCS 2 
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Daarenboven is het in strijd met art. 1 van het Eerste Aanvullend protocol bij het EVRM. 

Overeenkomstig het arrest van het Europees Hof voor de Rechlen van de Mens van 29 juni 2004 
inzake tegen de � dient de volgende overweging in acht te worden goiomen: 

"Op de overheû:I rust de primaire verpUchting en verantwoordelijklieû:I om de voorwaarden te 
scheppen, als mogelijk de middelen ter beschikking te stellen, welke de vewekers moeten 
toelaten om wijwillig, op een veilige wifee en in hun waardighûd naar hun woningen of 
normale verblijfplaats terug te keren". 

Wanneer men vaststelt dat het pand daadwerkelijk is gekraakt door Oost-Europese en andere 
werknemers die er niet voor terugdeinsden elektriciteit af te tappen en ten drugsp/anJage te dulden in 
de kelder van het gelijkvloers, kan men de burger niet ten kwade duiden dat hij enige 
terugN1udendheid heeft om onmiddellijk ter plaatse te gaan en louter privatief en burgerrechtelijk de 
zaak op te lossen. 

De burger mag het rechtmatig vertrouwen hebben dat in het kader van een gerechtelijk ondenoek, 
geleid ®or een onderzoeksrechter, men de nodige maatregelen neemt om desgeval/1!71d de inwonus 
uit het pand te halen, wete het via administratil!Ve aanhouding en het onroerend goed vervolgens te 
vene gelen. 

In het vonnis a quo wordt Mofduikelijk verwezen naar het slechts vereist zijn van een loutere 
onachtr.IJam}ieid voor kwalificatie B. Deze motivatie volstaat echter niet om de 
schulduitswitingsgrond qf te wijzen. 

In het kader van een recht:n•ergelijkende studie over schulduitsluitingsgronden in België en Nederland 
®or . naar aanleiding van de masterproef voor de opleiding "Master in de Rechten" 
wordt er dienaangaande verwell!fl naar de gtlcende auteurs R. Verstraettn, F. Verbruggen en C. Van 
den WyngatrL Het wordt als volgt samengevaJ; 

" .. , de schuld in een bredere betekenis kan worden bekeken, namelijk in de r.in van 
verwijtbaarheid . Het stro/baar feit dat met de vereiste schuldvonn, apr.et of onachtt.aamheid, 
wordt gepleegd, zal slechts tot een stro/ [ejden wannl!l!r de gedraging aan de dader kan 
worden verweten. Het bestaan VCUI schulduitsluitingsgronden tal met andere woorden leiden 
tot straffeloosheid. In deze uitgebreide betekenis is het moreel element de positieve 
voorwaarde en de schulduitsluitingsgronden hel negatil!Ve element van het misdrijf'. 

In de voorgaanden is reeds weergegeven welke stappen condusienemer huft gepleegd: 

na het beëindigd r.ijn van de huurovereenkomst met werd het 
gebouw verhuurd aan de vennootschap van eerste belclaagde, als kmrtoorgebouw, via 
makelaar 

de best11Wder van makelaar doet uitdrulckelijk gelden dat rij geenszins wisten dat 
het eigenlijk de bedoeling was om het kantoorgebouw te benutten voor het doen logeren van 
buitenlandse werknemers 

geen enkel gegeven in  het strafdossier toont aan dat conclusienemer dit wist of had moeten 
wettn 

wanneer eerste beklaagde vervolgens de kelder verhuurt en het als een drugsplC111tage wordt 
btnut, wordt conclusienemer enkel verhoord over het illegaal qftappen van elektriciteit en 
wordt hij geensvTtS geconfronteerd met de verkJaringen van eerste belclaagde over r,ijn 
wederrtchtelijke intentie 
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wa1111eer conclusienemer uiteindelijk een PV be/cJJmt met stakingsvordering op 18 maart 2014 
gaat hij onmiddellijlc op consul/ bij advocaat die gt!luigt dat conc/usienemer 
hierovervolbJmen te goeder trouw niet van op de hoogte was. 

Het verwijten dat conclusienemer derhalve niet co"ect heeft gehandeld vanaf I 8 maan 2014, zijnde 
de datum van het st.alángsbevel waarop hij voor hLt terste daadwerkelijk op de hoogte werd gest eld 
van het wede"echtelijk benutten van her onroerend goed, kan niet ernstig worden genomen. 

In samenspraak met de vorige raadsman 'l'an conc/usienemer. mr. ., had conclusienemer 
allereerst het verwachtingspatroon dat de strafrechtelijke overheid zou optreden. 

Er is immers vastgesteld dal er wede"echtelijk elektriciteit werd afgeflJpt, dat er een drugsplantage 
aanw�g was en er zjjn �lfs �gels gelegd die vervo/gen.s lijn opgeheven om het weghalen van de 
drugsplantage mogelijk te maken. 

In dergelijke omstandigheden r.ou elke burger verwachttlfl dat de strafrechtelijke overheid ervoor 
zorgt dat het pand volledig wordt ontruimd van alle mogelijke strafrechtelijke inbreuken. Uit het 
slechts op  12 juli 2016 vrijgegeven strafdossier blijla dat towel onderweksrechter als 
OM op hoogte was van de oorspronkelijke bedoelingen van de heer � doch geenszins 
heeft opgetreden en ccnclusienemer hiervan evenmin op de hoogte heeft gesteld. 
Meer nog, niettegenstaande herhaalde verzoeken door de raadslieden van conclusienemer. werd het 
strafdossier slechts vrijgegeven op 12juli 2016. 

In dergelijke omstandigheden is er geen verwijt mogelijk lastens conc/usienemer dat hij niet 
onmiddellijk heeft opgetredtn met het uitdrijven van de werknemers in het kanloorgebouw. 

Bij het aan.slepen van het dossier en het vordtren van een administrat�ve geldboete door de 
steàenbouwlwndige inspectie, is conclusienemer van advoca.at veranderd en werd de dagvaarding 
uitgebrachl voor het vredegerecht 7de kanten te Antwerpen om de betreffende werlmemer.r uit te 
drijven, wat uiteindelijk slechts mogelijk is geweest op 25 januari 2016. 

Het verloop van betreffende procedure voor het vredegerecht 7de kanton te Antwerpen was geen.szins 
evident. Allereerst Jte'UU de vrederechter �recht de vraag of de procedure wel kon doorgaD11 wegens 
het hangende strafdassier en art. 4. V.T.Sv. Gelet op de dagvaarding in gedwongen tussenkomst van 
zcwel de stad als het Vlaamse Gewest, heeft de vrederechter be�ende exceptie ter(]jde 
geschoven. 

Slechts toen er een duidelijke brief was van de 
btJclaagde, werd de uitdrijving toegelaten.. 

van de vennootschap van eerste 

Na de uitdrijving heeft het deskundigenondentJek zijn beloop gekend, doch dit is na de incriminerende 
periode van 18 maart tot en met 31 oktober 2014. 

Het verloop van de rechlsr.aalc voor het vredegerecht 7de kanton � Alllwerpen heeft ook aangetoond 
dat conclusienemer partijen in de procedure heeft betrokken, r:i.jnde de vermoedelijke werkgever.r wn 
de buitenland.se werknemers - totaal op een verkeerd been gezet door het PV van 18 maart 2014. 
Dienaangaande is er een te genvordering ingesteld door één van deze beweerde werkgevers a rato van 
2.000 EUR; bij dagvaarding in gedwongen tusstlfl/cJJmst van het Vlaamse Gewest, stelt dez.e laatste 
ook een tegenvordering in wegens tergend en roekeloos geding voor hetzelfde bedrag. 

Der.e tegenvorderingen werden nog niet beslecht door het vredegerecht 7de kanton te Antwerpen. 

Uit al deze documenlen moet blijken dal conc/usienemer volkomen terecht de schulduitsluitingsgrond 
heeft ingeroepen en het vonnis a quo diD1aangaande moel worden hervormd en conclusltnemer ook 
moi!l wordtn vrijgesproken voor kwalificatie B." 
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Toelichting: 

Het is volkomen foutief te stellen dat men in algemene bewoordingen een rechtvaardigings- of 
schulduitsluitingsgrond heeft doen gelden, zonder enige vccdere specificatie. Het citaat uit de btroepsbeslu.iten 
getuigt hiervan. Nergens wordt geacteerd welk standpunt het OM dienaangaande heeft ingenomen met 
betrekking tot de ingeroepen schulduitsluitingsgrond. 

De schulduitsluitingsgrond wordt daarenboven geruggensteund op art. 1 van het F.erste Aanvullend Protocol 
van het EVRM. 

Door alzo te handelen, is niet enkel de bewijslast inzake rechtvaardigingsgronden geschonden, doch eveneens 
het ingeroepen art 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM. 

2.2 Tweede middel: geschonden wetsbepaling: art. 149 Gw., iD het bijzonder een niet-toei-elkende 
motivatie, rekening houdende met bet feit dat kwalificatie A enkd betrekking beeft op één dag, 
zijnde 1 april 2013, en betreffende stnfrechtelijke kwalificatie geenmns lmplicie.t of expliciet is 
uitgebreid 

Aangeyochten beslissing: 

Voor tenlastelegging A wordt als enige datum vooropgesteld voor de inbreuk van art. 6.1.1., 3 ° Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening: "Op 1 april 2013#. 

Het verweer van beide eisers in cassatie bestaat erin dat men op l april 2013 niet op de hoogte was van de 
aangehaalde stedenbouwkundige inbreuk. 

Om het toch bewezen te achten, wordt weergegeven op blz. 16: 
"l�rs. uit de vaststelling van de politie op 1 J april 2013 naar QQ/lkiding van een ontdekking van 
een cannabisplantage ... ". 

"D11 melding van de buurvrouw· . op J november 2013 dat sinds april 2013 het pand bewoond 
werd door bewoners 11a11 verschillende nati.onaliteiten. In het begin werden de kantoorruimtes 
bewoond door een zestal mannen maar dil liep op tot minstens 25 irrwoners (de vaststellingen van 
verbalisanten, ... ). Het is oolc naar aanleiding van dei:.e melding dat de politie ter plaatse ging kijken 
op 21november2013". 

Aangevoerde grief: 

De aangehaalde elementen dat eisers in cassatie op de hoogte hadden moeten zijn van de stedenbouwlrundige 
inbreuk hebben allemaal betrekking op feiten die dateren van na 1 april 2013. 

Deze tonen geenszins aan dat eisers in cassatie op 1 april 2013 en enkel op 1 april 2013 al op de hoogte 
dienden te z.ijn van de stedenbouwkundige inbreuk. 

Als dusdanig is er duidelijk sprake van niet-toereikende motivatie, zelfs tegenstrijdige motievCll en is er 
schCllding van de motiveringsplicht, rekening houdende met art. 149 Gw. 

Toelichting: 

In de synthcseberoepsconclusies van de heer 
van de lasthebber ad hoc voor de _ 
tenlastelegging A enkel betrekking heeft op 1 april 2013. 
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In de nota van het OM wordt geen nieuwe vordering ingesteld van het OM voor schending van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening na 1 april 2013. 
Voor beoordeling van tenlastelegging A dient men derhalve enkel rekening te houden met de elementen die 
voodlaoden waren op 1 april 2013. 
In de synthescbuoepsbesluiten van de beer 
aangehaald uit bet strafdossier: 

• bit. 8, wordt uitdrukkelijk de passage 

"Op de vroag "Bij de controle werden meerdere arbeiders aangetroffen in het pand welke van 
vreemde nationaliteit :i;ijn, waarvan voom=lijk Bulgaren. Hebt u hiervan kennis?'� antwoordt hij: 

"Nee. dar wist jk niet Mr. is de lwurder doch wie er effectief verblijft weet ik niet. 
HeJ is ook reeds enige tijd geleden dat ik daar geweest ben, ik denk een klein jaar. Bij 
aanvang van dt huur 0110412013 ben ik in die periode naar het pand geweest voor het maken 
van foto's en plaatsbeschrijving. Doch dart werd ik door dt politie in kennis gesteld dat op het 
adres een drugsplantage was aangetroffen. Tot op heden ben ik er nog niet aan toe geraakt 
om cle genomen foto's af te drukJcen. De'Q! zijn nog steeds voorhanden op mijn fototoestel. Ik 
heb ook nog het klad van de plaatsbeschrijving welke pralctisch af was". 

( eigtn onderlijning, uitgevoerd in de huidige syntheseberoepsbesluiten ( ... Jr 
Het arrest a quo onderzoekt echter of de betreffende onwetendheid van beide eisexs in cassatie geduurd beeft 
tot 18 maart 2014, zijnde de controle van de Wooninspectie. Deze analyse is echter van geen enkel nut voor 
tenlastelegging A, waarvoor men moet aantonen • zeker bij betwisting door eisers op cassatie - dat beide 
eisers op cassatie op de hoogte waren van de aangehaalde stedeobouwkundige inbreuk op 1 april 2013, quod 
non est 

Er is derhalve sprake van een bijzonder gebrekkige motivatie, zelfs met tcgen�!rijdige motieven, waardoor bet 
arrest a quo moet worden vernietigd. 

2.3 Derde middel: geschonden bepaliog: de aanklacht dat het sirafdossier onvolledig is en het niet 
ambtshalve gecorrigeerd zijn ervan door het OM 

Aangevochten bcslissjng: 

Op blz. 14 van het arrest a quo wordt onder 5.2. vastgesteld: 

"In het grievenformulier kruist beklaagde een grief aan met betrekking tol de 
procedure, meer bepaald dat het strafdossier onvolledig was hetgeen door het Openbaar Ministerie 
niet ambtshalve zou vjn gec,orrigeerd. 

Noch in bl!Sluiten noch ter V.tting werd dei.e grief nader gespecificeerd. 

Het hof is van oordeel dat het aan cle hand van het strafdossier over voldoende gegevens beschikt om 
te oordelen over de feiten die aan beklaagde ten laste worden gelegd. zodat er geen 
onvolledigheid van het strafdossier !can worden vastgesteld". 

Aangevoerde grief: 

De syntbeseberoepsconclusie van de heer 
bet strafdossier not.or. 

Op blz. 4 wordt onder andere gespecificeerd: 
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"Niettegenstaande het feit dat de onden.oeksrechJer en het OM na het verhoor van de heer 
op 25 april 2013 perfect op de hoogte wam1 van de thans ten laste gelegde misdrijven. 

volgde er geen enkele aanmaning of verwittiging ten aanzien van co11Clusienemer. 

Op latt� datum hebben de resp. advocaten van conclusienemer regelmatig gepolst naar het 
betreffend strefdosmr. Op 31dece�r2015 verkllJllJ't het OM nog aan de huidige raadsman van 
conclusienemer: 

"Mijn ambt deed het nodige nazicht en heeft op basis van de mij verstrekte gegevens geen 
dossier kunnllJ'I terugvinden v. 

Bij het blijven aandringen van de huitlive raadsman van conclusiene�r heeft men uiteindelijk toch 
besloten het betreffend strafdossier vrij te geven, met toi:lating van 12juli 2016. 

Slechts na het belcomm van het strafdossier ulf op 14 september 2016 hebben conclusienemer en vjn 
raadsman zich kunnen vergewissen van de ware intenties van eerste beklaagde 1". 

Het is dethalve overduidelijk dat het hof van beroep van Antwespeo op de hoogte was van de onvolledigheid 
van het strafdossier en hieruit geen gevolgen heeft afgeleid, meer nog, de onvolledigheid van het strafdossier 
als "niet nader gespecifieerd" afwijst. 

Het hof van beroep AntwClpCll bad op zijn minst het OM moeten gelasten om het strafdossier te vervolledigen 
(zoals zij wel heeft bevolen in een analoge zaak van I OM I Vlaams Gewest -
wooninspeeteur bij tussenarrest van 2januari 2019, notnr. ). 

Toeliçbti ng; 

Zolang eisers in cassatie niet op de hoogte werden gesteld aangaande het afgesloten zijn van betreffend 
gerechtelijk ondenoek, onder andere wat betreft een drugsplantage, menen eisers in cassatie dat z.ij niet in 
rechte konden opttedeo overeenkomstig art. 4.V.T.Sv. 

Ondanks het OM op de hoogte was van betreffend vecweer, heeft het OM nooit het sttafdossier vervolledigd 
met bet betteffeod gerechtelijk onderzoek en alle aanhorige onderzoeken omtrent bet strafdossier 

Meer nog, het arrest a quo meent eisers in cassatie schuldig te achten op basis van het door de verdedigjng zelf 
aangebrachte sttafdossier, terwijl het de verklaring van huurder inhoudt van 25 april 2013. 
Op blz. ·16 van het arrest a quo wordt er dienaangaande verweun naar stuk 6 van de bundel van het college 
van burgemeester en schepenen van de stad 

Uit deze verklaring wordt afgeleid, in bet kader van bet onderzoek naar de drugsplantage, dat het plan erin 
bestond een pand te huren om alle arbeiders daarin onder te brengen op lln plaats. Vervolgens wordt 
gepreciseerd: "Via bemiddeling van het immobiliënkantoor" tecwijl betreffend immobilfänkantoor dit 
uitdrukkeliJlc betwistte. 

Hieruit moet derhalve worden afgeleid dat het bof van beroep Antwerpen al te goed wist wat de 
onvolledigheid was van bet strafdossier en. erger nog, welbepaalde passages uit betreffend strafdossier - per 
vergissing verwijzend naar het dossier van bet college van burgemeester en schepenen van de stad. 
- aanhaalt om toch aan te tonen dat eisers in cassatie op de bool!l.e hadden dienen te zijn, vanaf ondertekening 
van d e  huurovereenkomst, van de ware bedoeling van de beec 

De onvolledigheid van het strafdossier kan dedlalve niet als onvoldoende gespecificeerd worden geacht en het 
staat derhalve vast dat bet hof Vllll beroep Antwerpen er niets aao gedaan heeft om eraan te verhelpen door bv. 
het OM te veaoekeo het strafdossier te vervolledigen. Het belang van het aan te vullen strafdossier blijkt 
onder lllldere uit het feit dat het bof van beroep Antwerpen zich steunt op passages uit het niet-bijgevoegde 
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strafdossier, ten onrechte verwijzend naar stavingstuk.keo uit het dossier van het college van burgemeester en 
schepenen van de stad 

2.4 Vierde middel: geschonden wetsbepaling: het opleggen van een negatief bewijs in het kader van 
verbeurdverklaring 

Aangevochten beslissing: 

Het OM vordert bet bedrag van 25.200 EUR, zijnde 2.800 EUR huur x 9 maanden. 

Het verweer van _ beslaat erin dat de huurder slechts huur betaalde vanaf april 
2014 tot en met augustus 2014, hetzij vijf maanden, zodat het Hof werd venocht het illegale 
vermogensvoordeel te beperken tot 14.000 EUR. 

Dit wordt afgewezen met de volgende overweging: 

"Beklaa.gde . toont niet om aannemelijke wijie aan dat vj geen huur 
keft ontvangen in de vooroene tijdsperiode". 

Aangevoerde grief; 

Reeds in eerste aanleg werd een overzicht verschaft van de ontvangen huur van 8 mei 2014 tot en met 22 
oktober 2014, wat huur betrof van april 2014 tot en met augustus 2014, zijnde sta.vingstuk 2. 

Vervolgens is er een overzicht geweest van de achterstallige huur vanaf september 2014 tot heden. 

Het was dan ook aan het OM om desgevallend aan te tonen dat er toch huur Ls geïnd na augustus 2014. 

De wij re waarop dit bewezen wordt geacht, betreft het feit dat er in de procedure voor het vrcdegecccht 7de 
kanton te Antwerpen tot op heden geen achterstallige huur is gevorderd. In die procedure is inderdaad de 
uitwijzing gevorderd en bekomen, evenals de aanstelling van deskundige voor huurschade. 

De 1.aak moet nog worden beslecht aangaande huurschade en de achterstallige huurgelden. Hiervoor is de heer 
in gedwongen tussenkomst gedagvaard voor het vredegerecht 7de kanton te Antwerpen bij 

exploot van 29 mei 2019, in te leiden op de zitting van 3 septembcr2019. 

Toelichting: 

lfrt het feit dat men in een burgerlijke procedure, die nog niet is afgesloten, hic et nunc nog geen achterstallige 
huurgelden beeft gevorderd, bewjjst geenszins dat er geen achterstallige buur gelden zijn. 

Daarenboven is het duidelijk dat de verbeurdverklaring wordt gevorderd door bet OM en dat men duidelijk 
hoeft gesteld, onder andere op grond van stavingstuk 2, dat er geen huur meer i s ontvangen sinds oktober 2014. 

Het ambt van het OM kan perfect aantonen, onder andere door onderzoek van de bankrekening van eiseres in 
cassatie , dat er wel buur is ontvangen voor de periode na augustus 2014. Wel is het volkomen 
onmogeliJ'k voor eisers in cassatie om aan te tonen dat zij geen huur hebben ontvangen. Dit is de probatio 
diabolicwn. 

Oodcttusscn is er wel een dagvaarding in gedwongen tussenkomst uitgebrach.t lastens de becc 
in te leiden voor het vredegerecht 7de kanton te Antwerpen op 3 september e.k. waarbij de achterstallige huur 
wordt opgevordeld. 

Het als dusdanig opleggen van een negatief bewijs in hoofde van eisers in cassatie dient op zijn minst te leiden 
tot gedeeltelijke cassatie wat be!left de verbeurdverklaring. 
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OM DEZE REDENEN, 
BEHAGE BET AAN DE 2DE KA.i'\1ER V Ai� HET HOF VAN CASSATIE, 

De voorziening in cassatie ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Het arrest a quo van bet hof van beroep Antwerpen van 3 april 2019, kamer C4, rolnummer 2018/C0/185, 
integraal te vernietigen, op grond van de eerste drie middelen, en te verwijzen naar een ander hof van beroep; 

Op z.ijn minst tot gedeeltelijke cassatie over te gaan met betrekking tot de verbeurdverklaring overeenkomstig 
middel 4. 

In alle gevallen, de Belgische Staat te veroordelen tot de kosten van de voon.i.cning in cassatie; 

Voor eisers in cassatie, 
bun raadsman, 

Aotw�,� juni 201Y 

Bijlagen: 
1. Getuigschrift van cassatieprocedure in strafzaken 

2. Betekening verklaring instelling cassatiebetoep aan de procureur-.11eneraal, het Vlaamse Gewest en 
bet college van burgemeester en schepenen van de stad _ , bij exploot van 16 april 2019, 
zodat betreffende betekening des te meer bet ontvankelijk z.ijn van de voorz.iening in cassatie aantoont 

3. Dagvaarding in gedwongen tussenkomst lastens de heer op 29 mei 2019 voor het 
vredegerecht 7de kanton te Antwerpen, in te leiden op 3 september 2019 
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De griffier, 
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