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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. l>.19.0195.N 

I 

geboren te >p wonen-

de te 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. advocaat bij. de balie 

Il 

geboren te wonende te 

beklaagde, 

eiseres, 

met als raadsman mr. advocaat bij de balie 
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21 MEI2019 P.19.0195.N/2 

de beide cassatieberocpeil tegen 

WOONINSPECTEUR VOOR HET VLAAMSE GEWEST, met kantoor te 

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

eiser tot herstel, 

verweerder. 

1. RECHTSPLEGING VOOR DF.T Hot' 

Het cassatieberoep van de eiser 1 is gericht tegen de arresten van het hof van be

roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 28 juni 20� 8 (arrest I) en van 2 janu

ari 2019 (arrest Il). 

Het cassatieberoep van de eiseres Il is gericht tegen het arrest van het hof van be

roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 2 januari 2019 (arrest Il). 

De eiser 1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan. 

De eiseres II voèrt in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

Raadsheer. heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal . 

IL BESLISSING VAN HEJ' HOF 

Beoordeling 

heeft geconcludeerd. 

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen 

1. Volgens artikel 420, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan, behoudens 

in de gevallen bedoeld door het tweede lid van die bepaling, legen voorbereidende 

beslissingen of beslissingen van onderzoek slechts C3$3ticberoep worden inge

steld na het dndarrest of het eindvonnis. 

2. Het arrest Il voegt de behandeling van de hogere beroepen van de eisers I en 

II samen, het verklaart het hoger beroep van de eiseres II ontvankelijk, het stelt 

vast dat de eerste rechter het verzet van de eiser J terecht ongedaan heeft ver-
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Idaard, het past de datum van de feiten aan. het verzoekt alvorens verder te oorde

len de proc�ur-generaal om een strafdo�sier te willen voegen en twee personen 

te dagvaarden als getuigen, het beveelt daartoe de heropening van het debat op de 

rechtszitting van 9 maart 2019 en het houdt d e  beslissing over de kosten aan. 

Dit is geen ei�dheslissing in de zin van artikel 420, eerste lid, Wetboek van Straf· 
vordering en die beslissing valt everunin onder één van de uitzonderingsgevallen 

bedoeld door het tweede lid van die bepaling. 

Het ca5satieberoep van de eiser 1 tegen het arrest II, ook al is het enkel gericht te

gen de beslissing waarbij de ongedaanverlçlaring van 1..ijn verzet wordt bevestigd, 

is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk. 

Het cassatieberoep van de eiseres II tegen het anest II is eveneens voorbarig en 

bijgevolg niet ontvankelijk. 

3. Het arrest l verlclaart bet hoger beroep van de eiser I ontvankelijk, verkJaart · 

de door hem ingestelde valsheidsvordering onontvankelijk, bepaalt conclusieter

mijnen, stelt de z.aak voor behandeling vast en houdt de beslissing over de kosten · 

aan. 

Het cassatieberoep van de eiser J tegen het arrest I, dat niet is inge5teld na het 

eindarrest in de :zaak, is eveneens voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk 

Middelen 

4. De middelen van de eisers die geeo verband houden met de ontvankelijk-

heid van de cassatieberoepen, behoeven geen antwoord. 

Di.tlum 

Het Hof, 

Verwerpt de cassatieberoepen. 

Veroordeelt de eiSers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

Bepaalt de kosten in bet geheel op 198,61 euro waarvan de eiser 187,75 euro ver
schuldigd is en de eiseres II 110,86 eW"o. 
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Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie. tweede kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter , als voorzitter, de raadsheren 

en , en cp de openbare 
rechtszitting van 21 mei 2019 uitgesproken door sectievoprzitter m 

aanwezigheid van advocaat-generaal . • met bijstand van griffier 
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Bör •iao Cassatie, 
2dekamef 
Cusatlcbuoep van Jc!i.1.2019 
·····-·--·-·-.... --···-..· 

� 
peheerKarl 

wonende te. 

Op 0 4 MAART 2019 ter griffe 
van het Hof van Cassatie neergelegdf 
ontvangen/( 
(goedgekeurd de doorhaling van een/ 
woord(ertr.'" 

De griffier, 

MEMORIE IN CASSATIE 

, scheepswerlauiglruadigc. geburen te 
van Bclgiscbc naliooali leit; 

Raadsman: rneester • advocaat z houder van bet 
ge�brift bijr.ondcn: opleidiog CMS&lieprocedurc in strafzaken, afgegeven te op 

• 
• • 

Geli:t op bet tu&scnem:sfvandeC4 bmet van het hofva.a beroep An!We!Jlell van 2Bjuni 2018. rolnummer 
20J81C01303; 

Gelet op bel gedeelrelijk eiGdatrest van de C4 kamC'r van h� hof van befllep Antwerpen 11an 2 januari 2019, 
.ro\numnta' 2018/C0/303; 

Gelet op de tijd.lp c:assatiealaeo 2fll9/l.5 en 2019/16 van 16 januari 2019 tcgeo beide bovmvcnnelde anestcn; 

Gelet op de betek!.nlng van de cassalit.ûte aan de procurwr-gc:nc:raal bij het hof nn beroep Antwcipca 
enerzijds en aan het Vl8B.1DSC <n:wcst lllldcnljds op 17 januari 2019; 

• 
. " 

Ve.rz.ocbr in cassatie laat mcl alle e.ubie.d de volgende cassatiemiddelen gelden tegen bnvcnvennelde arresten: 

1. EERSTE MIDDEL: SCHENDING VAN TITEL VI, ART. 448 E.V. WETBOEK VAN 
SlllAFVOHDERING AANGAANDE HET INSTELLEN VAN EEN VALSHEIDVORDERING 

DOORDAT, het bof Yl\11 beroep Antwerpen, C4 k:amu, bij tussenarrest vao 28 juni 2018, naar redrt va.�tstdt 
dal er eco valsbeldvordc:ring is ingesteld tcge11 het PV van terec:htzlttlng in eente aanleg van 23 mei 2016, en 
de me Ring is tottedaan da\ dit berust op ee11 verkeerde pn:m.isse, vermits de vermelding bij de naam van 
beklaagde: !Oc:o. op een mareriële vugusiag betusltc; 

1002873-v l�AUOOCS 

Ji __ =���-

I" 



' .: 

i 
1 

Twe�debta� 
P.19.0195.N/ 

11!P"ll1'fn. h•� bof van beioep Antwerpen, C4 kamer, in hetzelfäe wssenarrest van 28 juni 2018 vasutelt dal 
rnr. ---···-- zich JlCl brief heeft gemeld ah advocaat ven de derrle beklaagde en het PV 
van terechttittii!g VIII\ 2J mei 2.016 èivan uitgi11g dal mr. de advócaa1 was van • Wlll 
gi:.enszins als tui "materiële vergi�sing· kan worden gdcwalifiweztl. 

'IUEI.JCHTINO 

AUerutSt moet worde!l vas1gcstcld dal de grifflCI' vun de C4 ltamet van tet hof van beroep Ani werpen 
geenszins ?leell geh.1111deld zools voorgeschreven in an. H8 S·1. Bij em:st van het Hof vu Cassatie van 14 
fcbnuui 199S, Atr.Ca.ss. l99S, 176, is reedi gareld dal een valsbeiclprocedure kan worden ingesteld mc:I 
betrd.:klng lol welk stuk dlUJ ook dat als bc�ijsmlddel iD de strafrechtspleging wordt overgelegd en zulks 
ongeacht de bewijswa.anl.e die daaraan volgens hel bewijs in stolzakcn wordt toegetcend, zodat roen geenszins 
de valsbeiclsvordaing kan s!wijun wegens gebrek Qllo belaog. zoals trJI overvloede geschiedde in het 
bc1n:ff e nd 11WCn111J1:sl. 
Uit bet daaropvolgend am:s1 van de C4 kiunc.r van hel hof van beroep Antwerpen vu.i 2 jenuari 2019 blijkt dat 
betreffend PV van 1ae<:htzit1l111 van 23 mei 2016 wel alS een bewijs.stuk worrlt henut om het hoger beroep 
tegen bet oogeda.:m maken van hel verzet door dt rechlbank Vllll eusu: aanleg Antwerpen. afdeling Antweipcn. 
AC8 kamer van 8 maart 2018, te ruggensteunen. 
Hlault blijkt dan ook dal men gecns:zins � ganse Vlllsheidproccdvre kan \'a'Wc:rpe11 wegens e::n 1.ogenaamde 
•inat.crii!le vcrgiuing", zijnde een mtencring die art. 448 Sv. Schendt. 

Daar het russeoarrest van 28juni 2018 w.akc AR 2018/C0/303 nog geen eindam:sl wa.s, werd er hiettecen 
binnen da: 1 S dagen geen cassatlevoo1zleniq ingesteld. Het tussenarrest wud echter slechts definitief, Sam.til 
met bet gedeeltelijk clndarrest van de C4 kamer van het hofva.n bMlep Antwerpen vao 2januwi 2019 irwi.kc 
2D 18/C0f303, waarbij het ongc(\All) maken van het vc::n.t:l, 7Dals uiigesprokcn door de ACS kamer van de 
rechtbank van ecnte 8l!Jllcg Anrweipeo, afdeling Aotwctpell, van 8 ma.ut 2018, is be!aechtigd. zijnde alsdan 
wel �o eindarmt. 

2. 1WEEDE MIDDEL: SCHENDING VAN ART. 187 WETBOEK VAN STRAFVORDERING 

JUNCTO ART. 14.5 BUPO-VEADRAG VAN 19 DECEMBER 1956 

DOORDAT, bij eindam:.61 van deC4 kamer van het hof van beroep Antwerpen van 2januari 2019, Al 
2018/C0/303, de ongeda1111vcrldaring va.a he.t verr.ct vt111 verzoeker ÎD cass�lie wurdt bevcsligd, toals 
uit�okcn door de rechtbank \IW eenle aanleg Antwtfl'CD, afdeling Antwerpcn, ACB kamer, ill tiet l!lTCSl 
van 8 maart 2018, geruggensteund op hclPV van terecbtr.illing van 23 mei 2:016 dat als a:c •an valsheid 
belicht stuk moel warden bes.ehouwd: 

l'BRWDI... blll. ganmclen:n van een dubbele aankg aan r.cn verwachte ovc:roenkom�1ig an. 14.S. BUPO
veidrag van 19 dc:cembcr 1966 veronderstelt dal men allCtUnl het Yenet al dan niet gegrond had llf!tklaard 
ui vorens dat verz.oeket in cassatie :Djn \'etdedigjng maai eenmaal KON doen gelden voor deC4 kamer van het 
hof vari beroep i\ntwcrpen. 

TOELICHTING 

lil hel tus:ie:iamst van 28 juo.i 2018, AR 2018/C0/30'.l, van het hof "lll1 beroep Antwerpen, CA Jcamr.i, wordt 
betwijfeld dat vcnodter in cassatie enig belang wu hebben bij bel i11$1e.llcn van een valsbc:idvordcri.Qg tcgi:o 
bet PV van terechtz.illing van 23 mei 2016. 
Uil bet elndarrest van het hof van bcro..'"P Antwerpen. C4 kamer van 2 januari 2019, wat betreft het ongedaan 
make_n Vllll hcL vcrzct, blijkt echter dal men zich duidelijk beefl gauggcnstcund op het PV van terechtzitting 
van 23 mei 2016, zodat mm er wel belang bij had om de velsheldsvordering in Ic st.el!Cll tegen het hetn:rtencte 
PV van lcrechl.1.itling, iijnde het voorwerp van hel eusle middel. 
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Zo'Vel bij de mondelio,ae toelichting tijdens het debat ovr.r do valsbcidsvonlering, als in het 1\Wenem:&t vui 
21 juni :ZOJ 8, heeft do C4 b:mcr van het haf� beroep Antwupen bclclemt.oond dat venoelcer in cassatie 
zich boe dan ook ten gronde kan vudedigen voor bet bol van be.roep, mdat hij geco belang heeft bij ber 
valshaidi oci clent. 
De vuutproc:eclu�. mals YOOl7.Ïcn in ut. 187 Sv. dic:ot e&:hter Ic worden nqetcerd, wanneer men een dubbele 
Holeg l1iCnst te g.&r&11d� zoals voomcn in art. 14.S. BUPO-vetdrag vin 19 doccmber 1966. Hic cl 11unc 
staar bd vast dat YC1ZOdtu la �3tie bij vtnldt is veroordeeld io f.Clne aanleg en chi hij enftl kaa.a heeft ap 
het r.ic:b ten gronde vmledigen voor het hof van beroep Annvctpen, zijDde lln en geenszini een dubbele 
1anleg. 

De huidige versie VUi an.. 187 Sv. beperkt dit nçbt op dubbele wtle1 weliswaar tot de puso11tn die glleO 
uruûs hebben genol11Cll van d-. ia.leidende dagvcatdiug. Het feit dal vawc1tcr in cusatic edlte- eoms ZOD 

hebben genomen vmde illleidendc dqvaarding wordt afgeleid wt het PV van terechtzitting van 23 mei 2016 
waarbii vcaoeka in i:assllie wordt beschouwd aanwCl.ig te zijn via 1.ijn readsaaa die loco mr. 

cassatie. 
s optreedt, lijnde echter de ldvouat van derde belc!ugde en goeruzios eiser ill 

Als dwdanig is art. 117 Sv. dat de proa:dllre 09 vtcUt �geit, geschonden, gclcu:a in oYCRJCllSU:mmiQ8 rild 
het DlJPO.wadrag van 19 decernber 1966, 1111. U. · 

3. DERDE MIDDEL: SCHENDING VAN ART. 149 GW., GELEr OP DE GEBREKKIGE EN 
TEGENSTRIJDIGE MOTIVATIE 

DOORDAT, bij t».s.sawre.U van de C4 kamer Vllll bet bof van be.roep Antwerpen vao 28 jwil 2018, AR. 
2018/C0/303, nur ra:ht wordt w.stge.stcld dat c.isa in cassatio gun belang heeft om de va!Jbeidvordering 
tegen het PV VAD tetecllUittÏJ!i VIII 23 mei 2016 ia te sld.ltn;. 

'JERWUL, het oogedun mûen van lust verm door de eciste m:bter, Eijndede ndltbank van �te lllllleg 
AntwetpCfl, afdeling Antwerpen, AC8 ka ma, bij voonis van 28 juni 2018, ju.iat wordt gttusgen.sieund op de 
1udtcnticke VAStstclliDg VII.Il het PV van tefCChtzittiq in l)&S(e un leg van 23 mei 2016 

TOBUCHI1NO 

Door het allereerst stcl.1cb dat venoeltei in cassalle geen btla118 hcdt om de valsheidvordt.ring tccen het PV 
van 23 mei 2016 in lt steil.co co venolgtns het ongedaan maken vao het venct te niggcnskunen op de 
authentieke vaststdllngCD io bUrdfeod PV van terechtz.itdng, is er duidelijk $prûe ttll tegcastrijdi&e 
motivatie, die moet wordca �jkg�draueen towl �kaan motivalic. iJI :ltrljd má art. 149Gw. 

OM DEZE REDENEN, 
BEHA.GE HET DE 2DE KAMER VAN HET HOF VAN CASSATIE, 

De twcHoonieDingen in cassatie, 2019/1Sen2019/16. van 16 j1nuari 2019 tegea de em:stm van de C4 
bmu van het hofvaa beroep Antwcpeu v11128juoi 2018 en 2januari 2019 ontvankt.Jijkcn gegtond te 
vest.Jarcn; 
Beide mesten eo \Ullietigen ai de uû te verwijuri 

(i) naar de comerioncle rechtbank �Antwerpen. afdeling Antwerpen, om rcc:ht Ic spreken o"-er 
het�; 

1002873-<11\BRUOOCS 3 
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(ii) op zijn aliast naar een ander ftof van baoqi dat allciter5t recht dient re sprckc11 over de 
valslleidvordering die is îngcsldd legen l\Ct PV van terecht.zitting van 23 mei 2016, 
overeenkomstig an. 448 e.v. Sv.; 

Kosten teo laste lc Jciu;cn van de l:lelgisc.he Sw1; 

Voor vc:noeker in c•�satie, 
Zijn rnd!IJl8ll, 

Bi!lageo: 
l. Een duplicaat van het getuigschrift "Bijzondere opleiding ca!Slltieprocedurc in �raf:z.n.ken" dd. 23 

jADUari 2017 
. . 

2. De betekening van verklaring Instelling v1111 cassatietiuoep aan de procureur-gen� en h�t Vlaamse 
Gewest op 17 jaltuari 2019 

1002873·v1'IJAUDOCS 
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Voor eensluidend afschrift, 
De griffier, 
/�;�"L? 
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MEMORIE TOT STA VING 

Van hel cassatieberoep ingesteld 49or: 

Tegen: 

Mevrouw· 

Oorspronkelijke appellante
- Thans eiseres tot cassatie-

(N.N. }, wonende te 

8!!!1: Mr. 
met kantoor te 

-fax: 

• (houder van het getuigschrift ovk. artikel 425 sv. OVB J 5-20, 
. - tel: 

) 

het arrest dat dd. 02.01.lG19 werd geweun door de C4 kamer van het Hof no Beroep te 
Alltwerpeo. (arratur. CJl/2019) 

waarbU tevens pat!li WRren: 

l. Het OPENBAAR �STERIE 

Op 1 5 MAART 20i9 ter griffe 
yan hel Hof van Cassatie neergelegdl 
oR&YaR�eR. 1 .. 
(goedgekeura de doorhaling van,ee{I/ 
woord(eAT.-

De griffier. 1 

2. De heer: • wonende te · 

• tweede appellant -

Rlld: Mr. , advoçaat te 

3. DE WOONSJNSPECTEUR VAN BET VLAAMS GEWEST 

• oorspronkelijke eiser tot herstel -
- thans verweerder in c�satie -

Raad: Mr.· advocaat te 

1 . 

1 
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Aan de Heren Eerste Voorzitter en V oo.rzitter van het Hof van �satie, 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hofvan Cassatie, 

Hooggeachte Heren en Dames, 

Eiseres beeft de eer een memorie in te dienen tol staving van hel cassatieberoep dat zij heeft 
aangetekend tegen hel arrest van het Bof vall Beroep te Antwerpen, C4 kamer, gewezen 
!>P 02.01.2019 (arre.si.ar. C/212019) 

- -----·--... --------

FEITENENPROCEDUREVOORGAANDEN . 

Voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpco·werd eiseres vervoJgd wegens inbreuk 
op artikel 433 decies van de Strafwet, alsook �ge.as inbreuk op artikel S, strafbaar gesteld 
door artikel 20 § 1 al. 1 van het decreet dd. 15 juli 1 ?97 houdende de Vlaamse Wooncode. Met 
name werden handelingen beoogd waarbij appartementen werden verhuurd die niet aan de 
vereiste norm�n ·voldeden. waarbij een abnormaal profijt werd gerealiseerd en waarbij 
misbruik werd .gemaakt van de huurders hun precaire situatie. 

Bij voruûs op tegenspraak, gewezen op 23 januari 2017 door de Correctionele Rechtbank te 
Antwerpen, kamer AC4 werd eiseres veroordeeld tot een hoofdgevangenisstrafvan eeojaar 
eD tot een geldboete van zesmaal duizend euro. 
Eiseres werd ontzet uit de rechten bedoeld in artikel 31, eerste lid van het Strafwetboek. voor 
een period� van vijf jaar. 
Een bedrag van 9.724 euro werd verbeurd verklaá.rd, zijnde het vermogensvoordeel 
voortvloeiend uit het misddjf. 
1",,..1"tt"" wl\rd eic:eres bevolen 'Jm ruet bel.Icldting tot de woniog gelegen. te , 
___ ________ ·- ... alle gebreken te herstellen, wd�t deze zouden voldoen aan de wooncode, 
of tot sloping, en dit alles binnen een hersteltermijn van i 0 maanden na de uitspraak. De 
h.erstelmaatregc:l werd opgelegd onder verbeurte van een dwangsom van lso ewo per 
kalenderdag vertraging, met een maximum van 60.000,00 euro. 

Tegen dit vonnis werd op 20 februari 2017 verzet aangetekend en op 23 februari 2017 werd 
tevens hoger beroep ingesteld. 

Bij bet vonnis op vemit van 24 mei 2017 werd het venet ontvankelijk verklaard CD werd de 
2'Jlllk in voortz.etting gesteld. 

Door hel Openbaar Ministerie wc.td hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 24 mei 2017. 

Bij mest van bet Hof van Berotp te Antwerpen van 15 november 20J7 werd het vonnis van 
de Correctionele Rechtbank van 24 mei 2017 gewijzigd en werd het venet van 20 februari 

-2017 onoatvaokelijk verklaard. · 

2 
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Bij tussenmrest dd. 2 januari 2019 V8'l hel Hof van BerClep te Alitwc�: 

- Werden de zaken van beide appellanten samengevoegd 
- Werd de omvang van het hoger beroep bepaald 
- Werd de omschrijving van de tenlasteleggingen aangepast 
- Werd eeo getuigenverhoor bevolen 
- Werd de zaak in verderzetting geplaatst 

" ... ---------·--·----

ENIGE MIDDEL INCASSATIE 

Geschondea wets•epaliageo. 

- Schending Artikel 204 van het wetboek van strafvordering; 
- Schending bewijskracht grievenformulier - artilcc1cn 1319, 1320 en 1322 

Burgerlijk Welbock 

Aangevocbtea beslwing 

De appelrechters verklaren de door de eer.;te rechter tegen eiseres uitgesprokco 
herstelvordering definitief. 

De beslissing daartoe wordt als volgt met iwcncn omkleed (bestreden arrest, p. 16); 

" ... Aangezien geen grief werd geformuleerd tkwr deze beklaagde war be!reft de tegen haar 
ultgesprolcen herstelvordering is de b�lissing van de eerste rechter op dit punt definitief ten 
aanzien van beklaagde · 

" 

Grief , 

Het grievenformulier van eiseres dd. 22.02.2017 vermeldt: 

a) Over de aard wua de volgende opgelefde straffen enlofmoatregelln: 

• De herstelmaatregel wordt betwisl 

3 
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6) Otier de omwing van de volgende straffen en/of maatregelen 

- De hersteltermijn wordt betwisl 

Door de he�vo.rdering definitief te verklaren, miskennen de appelrechters de bewijsktaclîl 
van bet grievenformulier, alsook artikel 204 wetboek van strafvordering. 

Om deze gronden en overwegingen, verzoekt eiseres dat het tJ. Hooggeachte Dames en 

Heren, moge behagen de bestreden beslissing te vernietigen, de zaak te verwijzen naar een 
ander Hof van Beroep en uitspraak te dàen over de kosten als naar recht 

1. Beschikking kosteloze rechtspleging 

Voor eensluidend af!ichrift, 
Degriff� 

;!{,(,;,,,� 

• -28 februari 2019 

4 
• 

' 

I. 
1 
1 r ' 

J. __ . __ ______________________ 
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Art. 162,'J0, en 280.1°.W.R 
RDDnr. 




