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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. P.20 0073.N
geboren te

op

wonende te

beklaagde,
eiser,

met als iaadsman mr.
te

i.dvocaat bij de balie

met kantoor

waar de eiser woonplaats kiest,

tegen
WOONINSPECTEUR bevoegd voor het Vlaamse Gewest, met kantoo1 te 1210

B1ussel, Konmg Albert Il-laan 19 bus 22,

eiser tot he1stel,
verwee1der.
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RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatiebe1oep 1s gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, co1rectionele kame1, van 13 december 2019.
De eiser voert in een memone die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer

heeft verslag uitgebracht.

Advocaa:t-geneiaal

Il.

heeft geconcludeerd.

BESLISSING VAN HET HOF

JJeoordeli,ig
i

Ontvankelykhe1d van het cassatieberoep en de memorze
1.

Artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "De partij die

cassatieberoep instelt, moet het cassatieberoep laten betekenen aan de partij tegen wie het gericht is De vervolgde persoon 1s daartoe evenwel enkel ve,pllcht in
zoverre zi;n cassatieberoep gericht is tegen de besltssing over de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering

II

Met deze bepaling heeft de wetgever aan de

j
1
(

l
f

eisers in cassatie een algemene verplichting tot betekening opgelegd, met als enige en dus strikt te interpreteren uitzondering het geval waarbij het cassatieberoep

1

uitgaat van een vei volgde partij tegen een beslissing op de strafvordering zelf en
daarmee gelijk te stellen gevallen.
2.

Artikel 20bis, § 1, Vlaamse Wooncode bepaalt dat de 1echter naast de straf

ambtshalve of op vordering van de Wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen een in die bepaling omschreven heistelmaatregel kan bevelen.
Altikel 20bis, § 2, Vlaamse Wooncode bepaalt dat deze herstelvo1dering bij het
parket wordt ingeleid bij gewone brief in naam van het Vlaamse Gewest of het
college van bmgemeester en schepenen, door de wooninspecteurs en de aangestelden van het college van bmgemeester en schepenen.
Het openbaar ministerie is bevoegd om de door de hersteJvorderende overheid per
brief gefo11nulee1de herstelvordering voor de sttafrechter uit te oefenen, inclusief
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het aanwenden van rechtsmiddelen en d1t ongeacht of de herstelvorderende oveiheden zich als procespmtij hebben gemanifesteerd.
3.

De beslissing van de sttafiechter over een door de herstelvordeiende over-

heid ingediende heistelvmdeimg is een maatregel van burgeilijke aard, die mettemin onder de strafvordering valt
4

Dam·uit volgt dat hij tegen wie op grond van aitikel 20b1s Vlaamse Woon-

code een heistelmaatregel is bevolen, zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing, niet alleen moet laten betekenen aan de eiser tot herstel, maar ook aan het
openbaai ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen
5.

Uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 427 Wetboek van Stiafvo1dering en

de samenhang tussen de artikelen 427 en 429 Wetboek van Stt·afvordering met betrekking tot het tijdig neerleggen van memories en stuldcen, volgt dat de nietbetekening, de laattijdige betekening of laattijdige neerlegging van stukken waaruit de betekening blijkt van het cassatieberoep door de eiser aan de tegenpartijen,
wordt gesanctioneerd met de onontvankelijkheid van dit cassatieberoep
6.

Volgens artikel 429, tweede lid, Wetboek van Stiafvordering mag de eisei

in cassatie na verloop van meer dan twee maanden die volgen op de verldaring
van cassatieberoep geen memories of stukken meer indienen, met uitzondering
van akten van afstand of hervatting van het geding, akten wamuit bhjkt dat het
cassatieberoep doelloos geworden is en de noten bedoeld in aitikel 1107 Gerechtelijk Wetboek. Volgens aitikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvmdering
wordt de memorie per aangetekende brief ter kennis gebracht van de partij waartegen het beroep is gericht en wordt het bewijs van verzending ter griffie neergelegd binnen de termijn van twee maanden na de verldaring van cassatieberoep, dit
alles op straffe van onontvankehJkheid van de memorie. Volgens aitikel 429, vijfde lid, Wetboek van Strafvordeiing stelt de griffier de ontvangst vast van de memories of stukken met de vermelding van de datum van ontvangst.
7.

Uit de samenhang tussen de a1tikelen 427, eerste lid, en 429, tweede, vie1de

en vijfde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat een beldaagde voor wat betreft de beslissmg op de herstelvordeting op straffe van onontvankelijkheid zijn
memorie ter kennis moet brengen van de partijen waaitegen het cassatieberoep is
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gericht en het bewijs van ve1zending van de memorie moet neerleggen te1 griffie
van het Hof binnen de terrrujn waai binnen de memo11e moet zUn ingediend.

8

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser

ziJn cassatieberoep heeft laten betekenen aan de procurew·-generaal bij het hof van
be1oep te Gent
In zove1Te het cassatieberoep van de eiser is gelicht tegen de beslissing op de tegen hem genchte herstelvordeling, is het niet ontvankelijk
9.

Uit de stukken waarop het Hof ve1mag acht te slaan, blijkt evenmin dat de

eiser zijn memorie heeft ter kennis gebracht van de p1ocureur-generaal bij het hof
van be1oep te Gent. De memorie van de eiser die enkel betrekking heeft op de beslissing op de herstelvordermg, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek

10.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsv01men

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
D ictum

Het Hof,
Ve1we1pt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 91,55 euro.
Dit arrest is gewezen te B1ussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit raadsheer

als waarnemend voorzitter, de raadsheren
en

en op de open-

bare 1echtszitting van 17 juni 2020 uitgesproken door waarnemend voo1zitte1
in aanwezigheid van advocaat-geneiaal

van afgevaardigd griffier

, met bijstand
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Ee rste blad.

P. 20.0073.N/
00 20 0001-8/00/JM
~ OF VAN CASSATU:

2de l<AMER
P. 2 0.0073.N
MF.MORXE TOT STAVING

Van het cassatieberoep ingesteld doorDe heer

N.N.

geboren te
wonende te

OORSPRON ICELIJIC BEKLAAGDE

EISER IN CASSATIE
Bl.rnestaan en vertegenwoordigd door Mr.
advocaat bi] de balie t e
met getuIgschnft van b)Jzondere opleiding cassatieprocedure m
strafzaken (nr.
zoals voorzien bi) art. 425 Wb. Sv., met kantoor te
>IJ wie keuze van woonst gedaan wordt .
Tegen:
het arrest dat op 13 december 2019 werd gewezen door het Hof van beroep
Gent, l.Ode Kamer recht doende In correctionele zaken (arrestnummer C/1320/2019;
notitienummer parket7generaal
en
1

'

En waarblJ eveneens partij was:

j

1

1

1

1. het OPENBAAR MINISTERIE

l

Alsook de eiser tot herstel :
2. DE WOONINSPECTEUR, bevoegd voor het Vl aamse Gewest, met kantoor te
1210 Brussel, koning Albert II-laan 19 Bus 22

Aan de heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van Cassa tie
Aan de Dames en Heren Raadsheren blJ het Hof van Cassatie
Geachte heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van Cassatie,
Hooggeachte Dames en heren Raadsheren bIj het Hof van Cassatie,
Eiser heeft de eer een memorie in te dienen tot staving van de voorziening 111 cassatie
daterend van 27 december 2019 teg en het arrest dat op 13 december 2019 werd gewezen
door het Hof van beroep Gent, 1od• Kamer recht doende In correctionele zaken
(arrestnummer C/1320/2019; notItIenummer parket-generaal
en

:i·GFEB 2020
ter gnffe
vin het Hof van Cassatie neer0elegd/

0

-0fl~Jafl9€+1.
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(goedgekeur!:I de dooi hahng van een

wpord(~
De qnff!er,

{
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ENIG IVIXDD(;L TOT CASSATIE

Geschonden bepalingen

1

Schending van artikel 1319-1320 B.W.
1
Aangevochl:en beslissingen

1
De beshssmg met bet1ekking tot de herstelvordering waarb1J het Hof als volgt beslist:
beveelt de b eklaagde
tot aanpassing naar een daartoe overeenkomsbq de
Vlaamse Codex Ru1mtellJke Ordening vergunde to estand van het oand gelegen h'!
kadastraal gekend als
.
en vervolgens tot volledig herstel wat betrelt de elementaire veIhghelds-,
gezondhe1ds- en woonkwallte1tsnorm en overeenkomstig artikel 5 Vlaamse Wooncode, dan
wel de sloop van dit pand tenzu de sloop op grond van andere regelgeving niet Is toegelaten
en dit binnen een termun van één jaar na het m kracht van gew11sde gaan van dit arrest
en dit onder verbeurte van een dwan gsom van € 100 per dag met een maximum totaal
aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000;
machtigt voor het geval dat het herstel In de oorspronkehJke toestand niet binnen de
gestelde termijn wordt uitg evoerd, de Woonlnspecteur en het College van Burgemeester
en Schepenen van de gemeente
overeenkomstig artikel 20 b1s, § 7 I, eerste hd,
Vlaamse wooncode tot ambtshalve uitvoering ervan.
Grieven

Art 1319 en 1320 B.W. voorzien dat het de rechter verboden 1s de bewuskracht van akten
te miskennen.
Het arrest van het Hof van beroep Gent, 10d• Kamer van 13 december 2019 vermeldt met
betrekking tot de al dan niet vergunde toestand:
"Uit de vaststellmgen van de woonmspecteur volgt dat het pand twee wooneenheden heeft:
"het pand om vat twee zelfstandige wonmgen" (stuk 3). Voor de opspl/tslng van de
aanvankelijke eengezmswonlng en de wljz1gmg van het aantal woongelegenheden is geen
stedenbouwkundige (of thans: omgevmgs)vergunnin g voorhanden. Er Is enkel een
stedenbouwkundige vergunning van het ;sar 1993 voor het wtbreiden van bestaande
achterbouw (stuk 5). Uit mformat:le van EandIs van 28 mei 2014 volgt dat de eerste
e/ektrlclte1tsmeter geplaatst 1s op 1 Jun, 1988 en de tweede meter op 27 oktober 1993
werd bugeplaatst.
Bestaande constructies waarvan een door emg rechtens toegelaten bewusmiddel wordt
aangetoond dat ze gebouwd werden voor 22 apnl 1962, worden voor de toepassmg van
deze codex te allen tvde geacht te zan vergund. Uit mets volgt dat dit geval Is, zoals ook
met blijkt dat de opsplitsing ook voor 18 jun, 1999, namelijk de inwerl<lngtredmg van het
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de rwmteli}ke ordenmg en het
vergunnmgsphchtig zvn van het wl;z1gen van een aantal woongelegenheden bestemd voor
de huisvestmg van een gezin of alleenstaande (artikel 99, §1,7 de decreet van 18 me,
1999), al gerealiseerd was. De vermelde mformatle van
: toont met aan dat opdelmg
2

1
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bij de respect,evell]ke plaatsingen van de meters al was gerea/Jseerd
Er IS door de opsp/Jtsmg van het pand in twee woongelegenheden dus sprake van een
on vergunde of wederrechtell]ke stedenbouwkundige toestand. ( .. )
De stedenbouwkundige toestand van het pand belet het bevelen van het integraal herstel,
zodat de altemabeve maatregel van de herbestemming of de sloop dient te worden
bevolen."

(Pagina 12 - 13 bestreden arrest)
Het Hof van beroep houdt voor dat met bllJkt dat de opsplitsing 111 twee woongelegenheden
al gereahseerd was voor 18 Juni 1999.
Wat betre~ de vergunningstoestand verwijst het hof naar stuk 5 van het strafdossier,
z1Jnde een gedeelte van het proces verbaal van de woomnspectle.
De passage naar waar verwezen wordt luidt 111 zijn volled1gheld als volgt:

Tifdons11et an11v~11kelljl'c ollderzoek vnn 25/03/.2014 werd vastgestold1lat het pand ingedeeld 'WllS In 2 zçlfslArKligç
wonl11gou.
•
•
.
Uif lnfimnatlp bckornen 01123//J~/2014 vntl do bevoegde diensten vm}. du gc1nee11te
L>IUkt dot:
• clo onige stedenbouwkundlgoi vergunningdatecttvnn 1993 voo1"hbt u{1b1 eldon van de bcstnaudo achto1bouw':
• op bnsls van de luscb1 Uvingen in het llevolkingsregislcr dnt de eerste inschrl.Jvlngen voo1 tweci woonontlleîtou
d~tc,on van 30/01/1994 en 25103/1994
•
r uit if! for mntîo Vl\11
dd. 28/0$/,2014 &lijkt dflt do oeL'lllo elek{riullelfsmelo1· geplantsr Js op 1/0611988 en de
tweR@Jnelet op 27/10/1993 Werd bijgeplaatst.

Het Hof van beroep vermeldt de Inhoud van het eerste en derde gedachtenstreepJe, maar
miskent volledig de inhoud van het tweede gedachtenstreepJe wanneer voorgehouden
wordt dat nret blijkt dat de opsplitsing al voor 18 Jllnt 1999 al gerealiseerd was.
Uit de inhoud van het tweed e gedachtenstreepJe bliJl<t onmiskenbaar dat de opsplitsing In
twee woongelegenheden alleszins gerealiseerd was u1terlrJk 25 maart 1994.
Het Hof van beroep miskent aldus de bewlJskracht van het PV van de woornnspect1 e en
miskent aldus de bew1Jskracht van akten zoals voorzien m de artikelen 1319 1320 B.W.
Het Hof van beroep heeft aldus t en onrechte bevolen dat herbestemmmg of sloop dient te
gebeuren en ten onrechte aansluitende machtiging tot herstel in de oorspronkelUke
toestand verleend.
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9. ,

OM DIEZE REDl:l\!EN

Besluit ondergetekende advocaat voor eiser, dat het U behage, hooggeachte Dames en
Heren, het aangevochten arrest wat betreft de beslissingen omtrent de herstelvorderrng te
vernietigen.

j
1

1
1

De zaak en de partlJen te verwuzen naar een ander hof van beroep en over de kosten
uitspraak te doen als naar recht.
1
Brussel, 25 februari 2020
Voor eiser rn cassatie,

.Dé raadsman

Or1glneef/eew.;l1,t1denEI afschrift
Stukken:
BewlJs overmaken memorie per aangetekende zending aan eiser tot herstel

4

Voor eensluidend afschrift,
De afgevaardigd griffier,

1

1

Art. 162, 4°, en 280.1°.W.R.
RDD nr. .--Á :l '/ 4

