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ONDERTEKEND AFSCHRIFT toeggzond�;; ":\ 
artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek 

VRJJ van EXPEDITIERECHT: art. 280, 2°, W. Reg. i6'}-( 

Nr. C.18.0607.N 

WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoor te 1210 
Brussel, Agentschap Inspectie RWO, Koning Albert II-laan 19, bus 22, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. 

kantoor te: 

tegen 

� adyocaat bij het Hof van Cassatie, met 

" waar de eiser woonplaats kiest, 

1. :, wonende te 

2. 

verweerders, 

vertegenwoordigd door mr. 

kantoor te 

kiezen. 

�, wonende te >, 

, advocaat bij het ,, met 

waar de verweerders woonplaats 
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l RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

c.18.0607.N/2 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 5 september 2018. 

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 3 juni 2019 verwezen naar 

de derde kamer. 

Raadsheer heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal 

n CASSATIEMIDDELEN 

heeft geconcludeerd. 

De eiser voert in zijn verzoekscluift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

ill. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Jierste rniclclel 

Jierste onclerdeel 

1. De appelrechters stellen vast en oordelen dat: 

- de eiser op 13 oktober 2011 een controle uitoefende in het pand gelegen te 

waarvan de verweerders op dat ogenblik eigenaar waren, 

en dat de vroegere eengezinswoning met winkel op het gelijkvloers vooraan 

was heringedeeld in meerdere afzonderlijke en bewoonbare kamers met enkele 

gemeenschappelijke delen en dat verschillende woongelegenheden niet volde

den aan de minimum woonkwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse Woon

code; 

- op 13 maart 2012 door Wonen Vlaanderen een heronderzoek naar de kwaliteit 

van het pand werd uitgevoerd en dat de verweerders navolgend door de ge

meente per brief van 12 april 2012 werden ingelicht dat het pand opnieuw 
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geschikt was voor de bewoning door één gezin; dat er geen enkele aanduiding 

is dat bij de controle op 13 maart 2012 de woning niet voldeed aan de mini

mum woningkwaliteitsnormen; 

- de woning bij authentieke akte van 7 februari 2013 door de verweerders werd 

verkocht, nadat zij het pand opnieuw naar zijn oorspronkelijke bestenuning 

hadden hersteld; 

- de eiser zijn herstelvordering handhaafde; 

- een vergelijking moet worden gemaakt tussen de toestand die het pand had 

vóór de herstelvordering van de eiser, zijnde vóór 12 december 2011, en de 

toestand die het pand verkreeg jaren na de herstelvordering, omdat enkel op die 

manier kan worden nagegaan of de toestand van het pand niet reeds voldoende 

door de verweerders in het verleden werd hersteld dan wel of de huidige toe

stand nog steeds aan de verweerders kan worden verweten; 

- de hercontrole van het pand die op 27 november 2017 op verzoek van het hof 

van beroep werd uitgevoerd, nieuwe gebreken aan het licht bracht die niet aan 

de verweerders toerekenbaar zijn, terwijl het pand in 2012 voor bewoning ge

schikt werd bevonden; 

- het verslag van de hercontrole enkele herstelpunten weergeeft die niet aanwe

zig waren ten tijde van de controle uitgevoerd op 13 maart 2012 noch op het 

moment van de verkoop van de woning en derhalve niet aan de verweerders 

toerekenbaar zijn; 

- de eiser verwijst naar twee gebreken die reeds op 13 oktober 2011 werden 

vastgesteld en waaraan niet zou zijn verholpen, maar dat deze gebreken niet 

voorkomen in de lijst van de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnor

men zoals voorzien in artikel 5 Vlaamse Wooncode. 

2. Aldus oordelen de appelrechters dat de herstelvordering van de eiser jegens 

de verweerders ongegrond is, enerzijds omdat een aantal gebreken die naar aan

leiding van de hercontrole op 27 november 2017 werden vastgesteld nieuw zijn en 

niet aan de verweerders toerekenbaar zijn en anderzijds omdat de gebreken die op 

13 oktober 2011 werden vastgesteld en waaraan op 27 november 2017 nog steeds 

niet zou zijn verholpen, niet op de lijst van artikel 5 Vlaamse Wooncode voorko-

men. 
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3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de appelrechters de herstelvordering van 

de eiser afwijzen als ongegrond omdat de woning bij de controle van 13 maart 

2012 geschikt werd bevonden voor bewoning en naar hun oordeel voldeed aan de 

minimum woonkwaliteitsnormen, berust aldus op een onvolledige lezing van het 

bestreden arrest. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 

Tweede onderdeel 

4. De appelrechters oordelen dat de bij de hercontrole op 27 november 2017 

vastgestelde nieuwe gebreken niet toerekenbaar zijn aan de verweerders. 

Deze zelfstandige, niet bekritiseerde reden draagt de beslissing dat de herstelvor

dering, wat deze nieuwe gebreken betreft, ongegrond is. 

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien bij gebrek aan belang niet 

ontvankelijk. 

Tweede middel 

Eerste onderdeel 

5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de concrete gebreken waaraan niet zou 

verholpen zijn, namelijk schimmelvorming in de berging en verwering van de ra

men van de slaapkamer, wel degelijk voorkomen in het technisch verslag gevoegd 

als bijlage bij de uitvoeringsbesluiten van artikel 5 Vlaamse Wooncode, vergt het 

een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is. 

In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 5 Vlaamse Wooncode en 

van de uitvoeringsbesluiten en de bijlagen bij deze besluiten, is het niet ontvanke

lijk. 

6. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 159 Grondwet, is 

het afgeleid en mitsdien eveneens niet ontvankelijk. 
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Tweede onderdeel 

7. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, wijzen de appelrechters de her

stelvordering niet af omdat deze onevenredig zou zijn met het normdoel, maar 

oordelen zij dat de nieuwe vastgestelde gebreken niet kunnen worden toegerekend 

aan de verweerders en de reeds bestaande gebreken niet worden beoogd door arti

kel 5 Vlaamse Wooncode. 

Het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest en mist mitsdien fei

telijke grondslag. 

Dictum 

Het Hof, 

eenparig beslissend, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 783,14 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter , als voorzitter, en de raadsheren 

en , en in openbare rechtszitting van 21 oktober 2019 

uitgesproken door sectievoorzitter :, in aanwezigheid van advocaat-

generaal ., met bijstand van griffier 
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VOORZIENING JIN CASSATIE 

J!;blad 

VOOR: de WOONINSPECTEUR VAN HET Vl,AAMSJE GEWJEST, met kantoren 

. te 1210 Brussel, Agentschap_Inspectie RWO, Koning Albert II-laan 19 bus 22, 

IBGEN: 

eiser tot cassatie, 

bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij het Hof van 

Cassatie . :, kantoor houdend te 

bij wie keuze van woonst wordt gedaan, 

1. de heer. 

2. mevrouw 

verweerders in cassatie, 

* 

* * 

�wonende te 

, wonende te : 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van Cassatie, 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiser heeft de eer een arrest aan Uw beoordeling voor te leggen dat op 5 september 

2018 op tegenspraak werd gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, B3 kamer, 

burgerlijke zaken (rolnurnmer 2016/ARJ799). 



Tweede blad.�? C. 18. 0607.Nil 8. 
FEITEN EN JPROCJEDUREVOORGAANDEN 

Deze zaak heeft betrekking op een onroerend goed gelegen te _ 

2�blad 

De betrokken woning is thans eigendom van andere personen, doch ten tijde van de 

inbreuk en de controle die aanleiding heeft gegeven tot de herstelvordering van eiser waren 

verweerders eigenaar van de betrokken woning, die zij verhuurden vanaf 1 augustus 2011. 

Eiser voerde op 13 oktober 2011 een controle uit waarbij werd vastgesteld dat de 
voormalige eengezinswoning heringedeeld was in meerdere afzonderlijke en bewoonde 
kamers en dat de verschillende woongelegenheden niet voldeden aan de minimum 

woon.kwaliteitsvereisten zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode. 

Op 12 december 2011 werd door eiser een herstel vordering ingediend bij het Openbaar 

Ministerie. Deze herstelvordering hield in dat het pand een andere bestemming diende te 

krijgen of zou worden gesloopt aangezien de renovatie van het pand, gelet op de gewijzigde 

bestemming, niet mogelijk was. 

Op 13 maart 2012 werd op verzoek van verweerders een herkeuring van de woning 
uitgevoerd door Wonen Vlaanderen en derhalve niet door de diensten van eiser. 

In dit verslag werd de woning opnieuw geschikt geacht voor bewoning door een gezin 
maar werden wel zeven strafpunten toebedeeld overeenkomstig de Vlaamse Wooncode. 

Uit dit verslag bleek wel dat de opdeling van de eengezinswoning in meerdere 

afzonderlijke woongelegenheden ongedaan was gemaakt. 

Op 7 februari 2013 werd de betrokken woning door verweerders verkocht. 

Op 28 januari 2014 deelde de procureur des Konings aan eiser mee dat het dossier zou 

worden geseponeerd wegens regularisatie van de betrokken toestand, waarmee bedoeld werd 

dat de stedenbouwkundige inbreuk bestaande uit de opdeling van de eengezinswoning in 

meerdere woongelegenheden ondertussen ongedaan werd gemaakt. 

Op 17 februari 2014 werden verweerders hiervan door eiser op de hoogt� gesteld en 

werd hen medegedeeld dat de herstelvordering diende te worden uitgevoerd, niettegenstaande 

de beslissing tot seponering. Zulks hield in dat alle gebreken dienden te worden hersteld of 

dat er een renovatieplan diende te worden overgemaakt. 

Op 19 december 2014 ging eiser over tot dagvaarding van verweerders voor de 

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout, en vorderde de veroordeling van 

-- -- --- --- --- --- --- -- -- -- -- --- -- -- -- ----- --
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verweerders om werken uit te voeren waardoor het pand zou voldoen aan de minimum 

woonkwaliteitsnormen. De op 12 december 2011 door eiser opgemaakte herstelvordering 

werd zodoende, gelet op de beslissing tot seponering door het Openbaar Ministerie aan het 

oordeel van de burgerlijke rechter onderworpen. 

In de dagvaarding werd eveneens herinnerd aan het feit dat, in zoverre de 

stedenbouwkundige inbreuk die op het pand rustte niet ongedaan zou zijn gemaakt, geen 

herstellingswerken dienden te worden uitgevoerd doch wel een nieuwe bestemming aan het 

pand zou dienen te worden gegeven of de woning zou dienen te worden gesloopt. Aldus werd 

in hoofdorde door eiser de sloping of de herbestemming van de woning gevorderd en in 

ondergeschikte orde de uitvoering van werken waardoor bet pand zou voldoen aan de 

woonkwaliteitsnormen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van € 125 per dag 

vertraging. 

Bij vonnis van 11 januari 2016 oordeelde de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 

afdeling Turnhout dat de vordering van eiser ontvankelijk was doch ongegrond. Meer bepaald 

oordeelde de eerste rechter dat de toestand van de woning bij de controle op 13 maart 2012 

gelijkaardig was aan de toestand op 6 juli 2009. Aangezien de controle op 6 juli 2009 geen 

aanleiding had gegeven tot een herstelvordering was de eerste rechter van oordeel dat het 

onredelijk zou zijn om nu wel het herstel te bevelen omwille van een gelijkaardige toestand 

vastgesteld op 13 maart 2012. 

Tegen dit vonnis werd door eiser hoger beroep aangetekend bij dagvaarding betekend 

op 23 maart 2016 en neergelegd ter griffie van het hof van beroep op 13 april 2016. 

Bij tussenarrest gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer B3, op 27 

september 2017 werd het hoger beroep van eiser ontvankelijk verklaard. Alvorens verder 

recht te doen werd de zaak in voortzetting gezet op de zitting van 24 januari 2018 teneinde 

eiser toe te laten een nieuwe controle van het pand uit te voeren en het proces-verbaal van 

deze controle voor te leggen aan het Hof van Beroep. 

In dit tussenarrest werd ook reeds geoordeeld dat de herstelvordering wel degelijk 

ontvankelijk is tegen verweerders niettegenstaande zij thans geen eigenaar meer zijn en dat de 

inbreuken op de Vlaamse Wooncode wel degelijk bewezen zijn. In het tussenarrest wordt 

immers vastgesteld dat de kamers niet voldeden aan de geldende normen en e r  inderdaad 

gebreken aan het pand zijn en dat de verantwoordelijkheid voor deze gebreken bij 

verweerders ligt en niet te wijten zijn aan de huurder. 

Op 27 november 2017 werd in uitvoering van b.et tussenarrest een hercontrole 

uitgevoerd. Daarbij werden nog steeds gebreken vastgesteld, waaronder schlrn..melvorming en 

het feit dat de ramen van de slaapkamer nog steeds verweerd zijn. 



� f\O Vierde bfad. 
C. T 8.0607.N 

Bij arrJs�· van 5 september 2018 doet het Hof van Beroep te Antwerpen vervolgens 
uitspraak over de gegrondheid van de door eiser gestelde herstelvordering. 

Het Hof van Beroep oordeelt dat uit het verslag van de hercontrole op 27 november 
2017 blijkt dat er nieuwe gebreken werden vastgesteld die evenwel niet toerekenbaar zijn aan 

verweerders, terwijl de woning in 2012 geschikt werd bevonden voor bewoning. Eveneens 
oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen bij een toetsing van de herstelmaatregelen aan de 
interne en externe wettigheid dat de gebreken waarnaar eiser thans v�rwijst niet voorkomen in 
de lijst van de veiligheids-, gezondheids- en woon.kwaliteitsnormen zoals voorzien in artikel 5 
van de Vlaamse Wooncode. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart dienvolgens het hoger beroep van eiser 
ontvankelijk doch ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis waarbij de herstelvordering van 
eiser ongegrond werd verklaard en verwijst eiser in de gedingkosten in hoger beroep, aan de 
zijde van verweerders vereffend op 1440 euro rechtsplegingsvergoeding. 

Tegen dit arrest wenst eiser op te komen met de volgende middelen tot cassatie. 

EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen 

Artikel 159 van de Grondwet; 
de artikelen 5, 15 §1, 20 en 20bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 
Vlaamse Wooncode, zowel in hun huidige versie als deze voor de wijziging 
van deze bepalingen door de decreten van 29 april 2011 en 29 maart 2013; 
artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering be.treffende de 
kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op 
woningen, zoals van toepassing ten tijde van de controle op 13 maart 2012 en 
voor de opheffmg van deze bepaling door artikel 27 van bet decreet van 12 juli 
2013; 
artikel 12 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 
betreffende de lcwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen. 

Aangevochten beslissing 

De appelrechters verklaren het door eiser ingestelde· hoger beroep ontvankelijk doch 
ongegrond en verklaren met bevestiging van het bestreden vonnis de door eiser ingestelde 
herstelvordering ongegrond. 
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S�blad 

De appelrechters oordelen vooreerst dat uit een controle de dato 13 oktober 2011 bleek 

dat de woongelegenheden niet voldeden aan de minimum woonkwaliteitsvereisten zoals 

bepaald in de Vlaamse Wooncode. 

Vervolgens stellen zij vast dat de woning op 7 februari 2013 door ve1weerders werd 

verkocht doch dat de verplichting dat de woning dient te voldoen aan de 

woon.kwaliteitsnormen blijft bestaan en dat vaststaat dat verweerders in gebreke waren 

gebleven om een renovatievoorstel voor te leggen en de diensten van eiser in kennis te stellen 

van het herstel van de gebreken ·zodat deze een hercontrole konden uitvoeren. 

De appelrechters treden vervolgens verweerders bij dat een vergelijking moet worden 

gemaakt tussen de toestand die het pand had voor de herstelvordering en de toestand die het 

pand verkreeg jaren na de herstelvordering. 

Op grond van deze vergelijking en met verwijzing naar het heronderzoek dat werd 

uitgevoerd op 13 maart 2012 door Wonen Vlaanderen oordelen de appelrechters dat er geen 

enkele aanduiding bestaat dat bij deze controle de woning niet voldeed aan de minimum 
woonkwaliteitsnormen. 

De appelrechters oordelen op deze gronden dat bij de latere hercontrole van 27 

november 2017 enkele nieuwe gebreken werden vastgesteld die niet aanwezig waren op 13 

maart 2012 en die niet kunnen toegerekend worden aan verweerders. 

Mede op grond van deze vaststelling wordt de herstelvordering van eiser ongegrond 

verklaard. 

De beslissing van de appelrechters waarbij aldus wordt geoordeeld wordt als volgt met 

redenen om.kleed: 

"5. 

Op 13 oktober 2011 voerde [eiser} een controle uit in het pand gelegen te 1 

waarvan [verweerders} eigenaar waren, en stelde deze vast dat de 

vroegere eengezinswoning met winkel op het gelijkvloers vooraan was heringedeeld in 

meerdere afzonderlijke en bewoonde kamers met enkele gemeenschappelijke delen en 

dat verschillende woongelegenheden niet voldeden aan de minimum 

woonkwaliteitsvereisten zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode. Van deze 

vaststellingen werd een proces-verbaal opgemaakt, 

Bij authentieke akte verleden voor notaris op 7 februari 2013 werd de 

woning- door [verweerders} opnieuw hersteld naar haar oorspronkelijke bestemming, 

zijnde een ééngezinswoning met handelsgedeelte - door [verweerders] verkocht aan 

en 
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Per mJÜ·van 17 maart 2014 en 22 mei 2014 deelde [eiser], agentschap inspectie RWO 

- Inspectie RWO Antwerpen, mede dat de verkoop van het pand de verplichting tot 

herstel niet wegnam en dat de overtreder als dusdanig niet ontheven was van zijn 

aansprakelijkheid De verplichting dat de woning diende te voldoen aan de 
woonkwaliteitsnormen bleef bestaan. 

Vast staat dat [verweerders] in gebreke waren gebleven om een renovatievoorstel 

voor te leggen en de diensten van bet Agentschap Inspectie RWO in kennis te stellen 

van het herstel van de gebreken zodat deze een hercontrole kon uitvoeren. 

6. 

[Verweerders] stellen terecht dat een vergelijking moet gemaakt worden tussen de 

toestand die het pand had vóór de herstelvordering (zijnde voor 12 december ZO 11) en 

de toestand die het pand verkreeg jaren na de herstelvordering. Enkel op die manier 

kan worden nagegaan of de toestand van het pand niet reeds voldoende werd hersteld 

door [verweerders] in het verleden dan wel of de huidige toestand nog steeds kan 

verweten worden aan [verweerders]. 

Na de beëindiging van de huurovereenkomst met de heer ____ ;, die de woning had 
ingericht als een kamerwoning voor meerdere niet-verwante personen, werd de 

woning opnieuw door [verweerders] omgevormd naar een eengezinswoning met 
handelsgedeelte. 

Een heronderzoek werd uitgevoerd op 13 maart 2012 door Wonen Vlaanderen naar de 
kwaliteit van de woning en per schrijven dd 12 t:Jpril 2012 werden [verweerders] 

door de gemeente efd. ruimte, dienst ruimtelijke ordening, ingelicht als volgt: 

"Op 13 maart 2012 voerde van Wonen Vlaanderen een heronderzoek uit 

naar de kwaliteit van Uw woning gelegen te Uit het bijgevoegd 

technisch verslag blijkt dat de woning opnieuw geschikt is voor de bewoning van één 

gezin." 

Er is geen enkele aanduiding dat bij de controle op 13 maart 2012 de· woning niet 

voldeed aan de minimum woonlcwaliteitsnormen, zoals voorzien in art. 5 van de 

Vlaamse wooncode. 

Op 6 maart 2014 schreef de Wooninspecteur de nieuwe eigenaars aan met de 

mededeling van de herstelvordering. De Wooninspecteur meldde dat hij van de vorige 

eigenaar had vernomen dat het pand werd teruggebracht naar de oorspronkelijke 

staat van een eengezinswoning. 

I 1 

_____________ ____ _ \ 
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Nochtans achtte de Wooninspecteur het op dat ogenblik niet nuttig om een nieuwe 

hercontrole uit te voeren. Deze hercontrole werd uitgevoerd - op verzoek van het ho/

op 27 november 2017 en daarbij moet vastgesteld worden dat er nieuwe gebreken 

werden vastgesteld die niet toerekenbaar zijn aan [verweerders}, terwijl de woning in 

2012 geschikt werd bevonden voor bewoning. 

Het verslag geeft enkel herstelpunten weer die niet aanwezig waren ten tijde van de 

controle die werd uitgevoerd op 13 maart 2012 noch op het moment van de verkoop 

van de woning. 

De nieuw vastgestelde gebreken kunnen niet meer toegerekend worden aan 

[verweerders]". 

(bestreden arrest, bladzijden 5 en 6) 

Grieven 

Eerste onderdeel 

De appelrechters oordelen onder randnummer 6 van het bestreden arrest dat een 

vergelijking moet worden gemaakt tussen de toestand die het pand had voor de 

herstelvordering van 12 december 2011 en de toestand die het pand verkreeg jaren na de 

herstelvordering en dat enkel op die manier kan worden nagegaan of de toestand van het pand 

niet reeds voldoende werd hersteld door verweerders in het verleden dan wel of de huidige 

toestand nog steeds kan worden verweten aan verweerders. 

Dit eerste motief op grond waarvan de appelrechters de door eiser ingediende 

vordering tot herstel ongegrond verklaren steunt dan ook op de vaststelling dat op 27 

november 2017 bij de hercontrole op vraag van de appelrechters nieuwe gebreken werden 

vastgesteld. die evenwel niet toerekenbaar zijn aan verweerders terwijl de woning in 2012 

geschikt werd bevonden voor bewoning (bestreden arrest, bladzijde 7, eerste alinea). 

Het oordeel van de appelrechters dat de nieuw vastgestelde gebreken niet meer kunnen 

toegerekend worden aan verweerders en dat zulks de ongegrondheid van de herstelvordering 

tot gevolg heeft steunt in wezen op twee gronden: 

er is geen enkele aanduiding dat bij de controle op 13 maart 2012 de woning 

niet voldeed aan de minimwnkwaliteitsnormen zoals voorzien in artikel 5 van 

de Vlaamse Wooncode, en 

er werden op 27 november 2017 nieuwe gebreken vastgesteld die niet 

toerekenbaar zijn aan verweerders aangezien het verslag enkel herstelpunten 
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14eergeeft die niet aanwezig waren ten tijde van de controle op 13 maart 2012, 
verricht door Wonen Vlaanderen (dus niet door eiser). 

Bij deze redenering gaan de appelrechters er zodoende impliciet doch zeker van uit dat 
het herstel dat door eiser bevolen werd op 12 december 2011 en besloten lag in deze 
oorspronkelijke herstelvordering volledig werd uitgevoerd uiterlijk op 13 maart 2012 en dat er 
zodoende geen rekening mag worden gehouden met de gebreken vastgesteld op 27 november 

2017 aangezien deze gebreken pas later zouden zijn ontstaan. 

De appelrechters oordelen hiennee impliciet doch zeker dat de woning niet voldeed 
aan de minimum woon.kwaliteitsnonnen bij de controle van 13 oktober 2011, dat zulks wel 
het geval was bij de controle op 13 maart 2012 en dat de gebreken vastgesteld op 27 
november 2017 derhalve niet meer het voorwerp kunnen uitmaken van de oorspronkelijke 
herstelvordering nu deze herstelvordering dient te worden beschouwd als volledig uitgevoerd 
op 13 maart2012 . 

De appelrechters geven immers op bladzijde 6, voorlaatste alinea, van het bestreden 
arrest aan dat "er geen enkele aanduiding is dat bij de controle op 13 maart 2012 de woning 

niet voldeed aan de minimum woonkwaliteitsnormen, zoals voorzien in artikel vijf van de 

Vlaamse Wooncode". 

De appelrechters vermochten evenwel uit de controle uitgevoerd op 13 maart 2012 
niet af te leiden dat de bij de eerste controle van 13 oktober 2011 vastgestelde gebreken 
hersteld waren en de woning op dat ogenblik voldeed aan de minimum woon.kwaliteitsnormen 

van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

De appelrechters hebben immers op bladzijde 4 van hun op 27 september 2017 in deze 
zaak gewezen tussenarrest uitdrukkelijk vastgesteld dat de op 13 maart 2012 uitgevoerde 
controle en herkeuring van de woning aanleiding heeft gegeven tot het toekennen van zeven 
strafpunten voor niet algemeen condenserend vocht met schimmelvorming, beperkte 
beschadiging van de bovenste plafonds en niet algemene ernstige tekortkomingen aan ramen 
en deuren (tussenarrest van 17 september 2017, bladzijde 4, eerste alinea). 

Wanneer in het technisch verslag naar aanleiding van deze controle de woning 
geschikt werd bevonden voor de bewoning van een gezin is zulks een louter administratieve 
beslissing die niet wegneemt dat er wel degelijk zeven straipunten werden toegekend. 

Een beperkt aantal strafpunten staat er niet noodzakelijk aan in de weg dat een woning 
geschikt is voor bewoning. Artikel 1 S § 1 van de Vlaamse Wooncode laat de burgemeester toe 
een woning ongeschikt voor bewoning te verklaren op voorwaarde dat de gewestelijk 
ambtenaar zulks heeft geadviseerd. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op 

, 
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woningen, zoals van toepassing ten tijde van de controle op 13 maart 2012 en voor de 

opheffing van deze bepaling door artikel 27 van het ·decreet van 12 juli 2013, wordt 

uitdrukkelijk aangegeven dat de gewestelijk ambtenaar in zijn advies overeenkomstig artikel 

15 van de Vlaamse Wooncode voorstelt om de woning ongeschikt te verklaren als de woning 

volgens het technisch verslag een eindscore van minstens 18 punten behaalt. In artikel 12 §1 

van het huidige besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits� 

en veiligheidsnormen voor woningen wordt de grens van 18 strafpunten verlaagd naar 15 

strafpunten. 

Een eindscore van zeven strafpunten laat derhalve de gewestelijk ambtenaar niet toe 

een voorstel te doen om de woning ongeschikt voor bewoning te verklaren. 

Het toekennen van zeven strafpunten betekent evenwel noodzakelijk dat er gebreken 

zijn vastgesteld en dat de minimum woonkwaliteit niet wordt gehaald. Deze wordt pas 

gehaald indien er geen strafpunten worden toegekend. De beslissing dat, vermits er geen 15 

strafpunten of meer worden gehaald de woning geschikt wordt bevonden voor bewoning 

betekent derhalve geenszins dat de minimum woonkwaliteitsvereisten worden gehaald. Zodra 

strafpunten worden toegekend, zelfs minimaal, moet worden geconcludeerd dat de minimale 

woningkwaliteit niet wordt gehaald. 

Zolang er nog resterende gebreken zijn (en er dus strafpunten worden toegekend) 

voldoet de woning niet aan artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en zijn de gevolgen van het 

misdrijf nog niet int�graal weggewerkt. Wat relevant is is dat op het ogenblik van de 

vaststelling van de uitvoering er geen gebreken meer zijn en aldus kan vastgesteld worden dat 

de woning voldoet aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Evenwel zal, zoals blijkt uit wat voorafgaat, de gewestelijk ambtenaar enkel de 

ongeschikt.heid van een woning of een kamer adviseren wanneer minstens 15 strafpunten 
' worden gehaald. Dit betekent dat het gegeven dat een woning geschikt wordt bevonden om 

bewoond te worden niet noodzakelijk impliceert dat er geen strafpunten werden toegekend en 

dus ook niet noodzakelijk impliceert dat de minimale woningkwaliteit van de Vlaamse 

Wooncode ook daadwerkelijk wordt gehaald. 

Aldus konden de appelrechters uit het gegeven dat de woning opnieuw geschikt is 

voor de bewoning van een gezin rechtens niet afleiden dat de woning voldoet aan de 

minimum woonkwaliteitsnonnen van de Vlaamse Wooncode aangezien zij zelf hebben 

vastgesteld dat er zeven strafpunten werden toegekend. 

Nu de appelrechters de herstelvordering van eiser afwijzen als ongegrond omdat de 

woning bij de controle van 13 maart 2012 geschikt werd bevonden voor bewoning en naar 

hun oordeel voldeed aan de minimum woon.kwaliteitsnormen terwijl zij vaststellen dat bij 
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deze controle lfven strafpunten werden toegekend verantwoorden zij hun beslissing niet naar 
recht (schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen). 

Tweede onderdeel 

Zelfs indien wordt aangenomen dat de op 27 november 2017 vastgestelde gebreken 
nieuw zijn in vergelijking met de toestand van het pand op 13 maart 2012 en de eerder 
vastgestelde gebreken werd hersteld, dan nog vermochten de appelrechters niet wettig te 
oordelen dat op de herstelvordering van eiser niet dient te worden ingegaan. 

Immers, de enkele vaststelling dat voldaan is aan de gebreken die aanleiding hebben 
gegeven tot de strafvervolging of ten grondslag liggen aan het gepleegde misdrijf laat niet toe 
te besluiten dat de woning voldoet aan de woon.kwaliteitsnormen van artikel 5 van de 
Vlaamse Wooncode. . 

De vordering om werken uit te voeren aan de woning strekt immers tot het integrale 
herstel dat, behoudens in het geval van kennelijke onredelijkheid moet worden bevolen voor 
alle gebreken aan de woning zodat die woning opnieuw voldoet aan alle krachtens artikel 5 

van de Vlaamse Wooncode geldende elementaire veiligheids-, gezondheids- en 
woonkwaliteitsnormen. 

Een herstelvordering kan immers slechts als uitgevoerd worden beschouwd indien 
tegelijk wordt vastgesteld dat werken werden uitgevoerd die tot resultaat hebben dat de 
woning volledig beantwoordt aan de minimum woonkwaliteit.svereisten. 

Aangezien uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat ook bij de hercontrole 
op 2 7 november 2017 strafpunten werden toegekend - we:ze een klein aantal -- konden zij niet 
oordelen dat op dat ogenblik de woning voldeed aan de minimum woonkwaliteitsvereisten 
van de Vlaamse Wooncode. 

De appelrechters hebben immers geoordeeld dat verweerders een inbreuk op de 
Vlaamse Wooncode hebben begaan zodat de herstelvordering slechts kan worden afgewezen 
indien vastgesteld wordt dat de woning thans aan de minimum woonkwaliteitsnormen 
beantwoordt. De eigen vaststelling door de appelrechters dat er nieuwe gebreken werden 
vastgesteld heeft hoe dan ook tot gevolg dat de woning ook thans niet beantwoordt aan de 
minimum woonkwaliteitsnormen. 

Nu de appelrechters de herstelvordering van eiser afwijzen als ongegrond omdat de 
woning bij de controle van 13 maart 2012 geschikt voor bewoning werd bevonden en naar 
hun oordeel voldeed aan de minimum woonk:waliteitsnormen terwijl zij vaststellen dat er nog 
steeds gebreken aan de woning zijn en de vordering om werken uit te voeren strekt tot het 

,. 
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integrale herstel zodat de woning voldoet aan de munmum woonkwaliteitsnormen, 

verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel 

aangehaalde wetsbepalingen). 

TWIEIEDJE MIDDEJL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen 

- Artikel 159 van de Grondwet; 
- De artikelen 5, 20 en 20bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de 

Vlaamse Wooncode, zowel in hun huidige versie als deze voor de wijzigingen 

van deze bepalingen door de decreten van 29 april 2011en 29 maart 2013; 
- Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende 

de kwaliteits-en veiligheidsnormen, evenals de bijlage 3 bij dit besluit; 

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 

betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal 

beheersrecht op woningen, zoals gewijZigd door het besluit van de Vlaamse 

Regering van 27 januari 2006 (BS 14 juli 2006) en voor de opheffing van deze 

bepaling door artikel 27 van het besluit van Vlaamse Regering van 12 juli 

2013, evenals de bijlage 1 bij dit besluit, zoals gewijzigd door voormeld beshtit 

van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006. 

Aangevochten beslissing 

De appelrechters verklaren het door eiser ingestelde hoger beroep ontvankelijk doch 

ongegrond en verklaren met bevestiging van het bestreden vonnis de door eiser ingestelde 

herstelvordering ongegrond. 

De appelreehters oordelen vooreerst dat uit een controle de dato 13 oktober 2011 bleek 

dat de woongelegenheden niet voldeden aan de minimum woonkwaliteitsvereisten zoals 

bepaald in de Vlaamse Wooncode. 

Vervolgens stellen zij vast dat de woning op 7 februari 2013 door verweerders werd 

verkocht doch dat de verplichting dat de woning dient te voldoen aan de 

woonkwaliteitsnormen blijft bestaan en dat vaststaat dat verweerders in gebreke waren 

gebleven om een renovatievoorstel voor te leggen en de diensten van eiser in kennis te stellen 

van het herstel van de gebreken zodat deze een hercontrole konden uitvoeren. 
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De appJCëchters treden vervolgens verweerders bij dat een vergelijking moet worden 
gemaakt tussen de toestand die het pand had voor de herstelvordering en de toestand die het 

pand verkreeg jaren na de herstelvordering. 

Op grond. van deze vergelijking en met verwijzing naar het heronderzoek dat werd 
uitgevoerd op 13 maart 2012 door Wonen Vlaanderen oordelen de appelrechters dat er geen 
enkele aanduiding bestaat dat bij deze controle de woning niet voldeed aan de minimum 
woonkwaliteit. 

De appelrechters oordelen op deze gronden dat bij de hercontrole van 27 november 
2017 enkele nieuwe gebreken werden vastgesteld die niet aanwezig waren op 13 maart 2012 

en die niet kunnen toegerekend worden aan verweerders. 

Vervolgens toetsen de appelrechters de door eiser gevorderde herstelmaatregelen aan 
de interne en externe wettigheid en onderzoeken zij of deze stroken met de wet dan wel op 
machtsoverscbrij ding of machtafwending berusten. 

Zij oordelen dat de beide hercontrole op 27 november 2017 vastgestelde gebreken niet 
voorkomen in de lijst van woonkwaliteit een zoals voorzien in artikel vijf van de Vlaamse 
wooncode en oordelen mede op deze grond dat de herstelvordering van eiser ongegrond is. 

· De beslissing van de appelrechters waarbij aldus wordt geoordeeld wordt als volgt met 
redenen omkleed: 

"7. 

Het hof is bevoegd om de herstelmaatregelen te toetsen aan de interne en externe 

wettigheid en te onderzoeken of ze wel stroken met de wet dan we! op machts

overschrijding of machtsafwending berusten. 

[Eiser] verwijst naar twee gebreken, waaraan niet zou verholpen zijn: 

Er is nog steeds sprake van schimmelvorming (het weze in de berging in plaats 

van de keuken); 

De ramen van de slaapkamer zijn nog steeds verweerd. 

Deze gebreken komen niet voor in de lijst van de veiligheids- gezondheids- en woon

kwaliteitsnormen zoals voorzien in art. 5 van de Vlaamse wooncode. 

Het hof besluit dan ook dat de herstelvordering ongegrond is en zij bevestigt het 

bestreden vonnis. " 

(bestreden arrest, bladzijde 7) 



\ 
' 

Derliende blad. � 
C. 78. 0607.N/ 1 . 

Grieven 

Eerste onderdeel 

13' blad 

Het oordeel van de appelrechters dat de herstelvordering ongegrond is steunt eveneens 

op de vaststelling op bladzijde 7 onder randnummer 7 dat de herstelvordering volgens de 

appelrechters ongegrond is als gevolg van een toetsing aan de interne en externe wettigheid 

ervan en het onderzoek of deze herstelvordering strookt met de wet dan wel op 

machtsoverschrijding of machtsafwending berust. 

Hierbij oordelen de appelrechters dat eiser verwijst naar twee gebreken waaraan niet 

zou zijn verholpen op 27 november 2017, met name schimmelvonning (in de berging in 

plaats van de keuken) en het feit dat de ramen van de slaapkamer nog steeds verweerd zijn. 

De appelrechters oordelen dat "deze gebreken niet voorkomen in de lijst van de 

veiligheids-, gezondheids- en woonk waliteitsnormen zoals voorzien in artikel 5 van de 

Vlaamse Wooncode" (bestreden arrest, bladzijde 7, zesde alinea). 

Aldus oordelen de appelrechters dat de twee gebreken die niet alleen op 13 maart 2012 

werden vastgesteld maar ook op 27 november 2017 niet voorkomen in de lijst van de normen 

van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode omvat evenwel enk.el het vereiste dat een woning 

dient te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woon.kwaliteitsvereisten die 

door de Vlaamse Regering nader worden bepaald. In deze bepaling worden vervolgens een 

aantal richtlijnen gegeven die bij de uitwerking van deze vereisten richtinggevend zijn. 

Artikel 5 van de Vlaamse Wooncode bevat derhalve als zodanig geen geen lijst van gebreken 

aangezien deze door de Vlaamse Regering dienen te worden uitgewerkt. 

De eventueel te herstellen concrete gebreken vloeien voort uit het besluit van de 

Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van 

voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, thans het besluit van de Vlaamse 

Regering van 12 juli 2013 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnorm.en voor woningen. 

Artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1989 betreffende de 

kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, zoals 

van toepassing ten tijde van de controles op 13 oktober 2011 en 13 maart 2012 en voor de 

opheffing van deze bepaling door artikel 27 van bet decreet van 1 2  juli 2013, bepaalt dat de 

vereisten van artikel 5 § 1, eerste en tweede lid van de Vlaamse Wooncode worden beoordeeld 

aan de hand van de delen B en C van het technisch verslag gevoegd als bijlage I. 
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Artiker� §1 van het huidige besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 

betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen wordt bepaald dat de 

vereisten en normen waaraan elke woning moet voldoen, vermeld in artikel 5 §1 van de 

Vlaamse Wooncode die zijn welke, naargelang het geval, nader worden bepaald in het model 

van technisch verslag dat bij dit besluit is gevoegd als bijlage 3 voor zelfstandige woningen. 

Aldus bevatten de bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 

1989 (in zijn versie zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 (blz. 35387 
tot en met 35391) en de bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 

(Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2013, blz. 48165 tot en met 481 69) de concrete gebreken 

die aanleiding kunnen geven tot het toekennen van strafpunten en er aan in de weg staan dat 

voldaan word� aan de minimum woon.kwaliteitsvereisten van artikel 5 van de Vlaamse 

Wooncode. 

Uit bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse regering van 12 juli 2013 betreffende de 

kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen en derhalve uit de bepalingen van het 

technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van woningen blijkt dat 

schimmelvorming en de omstandigheid dat ramen van kamers verweerd zijn wel degelijk in 

dit technisch verslag worden vermeld respectievelijk onder de rubrieken 151151-152 en 

12/121 en aldus aanleiding kunnen geven tot het toekennen van strafpunten. 

Eenzelfde vaststelling geldt voor de bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering 

van 6 oktober 1989 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal 

beheersrecht op woningen, zoals van toepassing ten tijde van de controles op 13 oktober 201 1 

en 13 maart 2012 en voor de opheffing van deze bepaling door artikel 27 van het decreet van 

12 juli 20 13, waar dezelfde gebreken worden vermeld onder de rubrieken 14/141-142 en 

1 1/ 1 1 1 .  

Het besluit van de Vlaamse Regering met bijlagen geeft aldus concrete inhoud aan de 

gebreken die strafpunten opleveren en die er derhalve aan in de weg staan dat de betrokken 

woning aan de minimum woonkwaliteitsvereisten zou voldoen. 

Met hun oordeel dat de concrete gebreken die worden aangegeven en door de 

appelrechters ook worden vermeld niet voorkomen in de lijst van de veiligheids-, 

gezondheids- en woonkwaliteitsnormen terwijl deze wel degelijk in het technisch verslag 

gevoegd als bijlage 1 aan het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1989 

betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op 

woningen, zoals van toepassing ten tijde van de controles op 13 oktober 201 1  en 13 maart 

2012 en voor de opheffing van deze bepaling door artikel 27 van het decreet van 12 juli 20 13, 

en als bijlage 3 aan het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de 

kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen worden vermeld verantwoorden de 

appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van artikel 5 van de Vlaamse 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Wooncode, artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de 

kwaliteits- en veiligheidsnormen, evenals de bijlage 3 bij dit besluit en artikel 3 van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het 

recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, zoals gewijzigd door het besluit 

van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 (BS 14 juli 2006) en voor de opheffing van 

deze bepaling door artikel 27 van het besluit van Vlaamse Regering van 1 2  juli 2013, evenals 

de bijlage 1 bij dit besluit, zoals gewijzigd door voormeld besluit van de Vlaamse Regering 

van 27 januari 2006). 

In zoverre hieruit wordt afgeleid dat de gevorderde herstel.maatregel niet zou 

beantwoorden aan de eis van interne en externe wettigheid schenden de appelrechters 

eveneens artikel 159 van de Grondwet. 

Tweede onderdeel 

De appelrechters verklaren de herstelvordering van eiser ongegrond op grond van 

artikel 159 van de Grondwet doch stellen met de aangegeven motieven geenszins vast dat de 

herstelmaatregel onevenredig zou zijn met de beoogde normen en onderzoeken hierbij ook 

niet of het bestuur in alle redelijkheid kon overgaan tot het vorderen van dat herstel. 

In zoverre de herstelvordering wordt afgewezen zonder vast te stellen dat deze 

herstelmaatregel onevenredig zou zijn en zonder te onderzoeken of het bestuur in alle 

redelijkheid kon overgaan tot het vorderen van dat herstel verantwoorden de appelrechters 

hun beslissing niet naar recht (schending van artikel 159 van de Grondwet en de artikelen 5 en 

20 bis § 5 van de Vlaamse Wooncode). 

TOEJLICHTING BIJ HET EERSTE Mlil�D:EL 

Met betrekking tot het eerste onderdeel van het eerste middel 

De omstandigheid dat een woning geschikt wordt verklaard voor bewoning betekent 

geenszins dat er geen gebreken aan deze woning zouden zijn in de zin van artikel 5 van de 

Vlaams.e Wooncode. De gewestelijk ambtenaar kan immers enkel de ongeschiktheid van een 

woning of een kamer adviseren wanneer minstens 15 strafpunten worden gehaald (T. 
V andromme, "Verhuur van lcrotwoningen", commentaar Strafrecht en Strafvordering, 

Kluwer, bladzijde 6, nummer 14). 
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22. 
Met betrekking tot het tweede onderdeel van het eerste middel 

Zolang er nog resterende gebreken zijn (en er dus strafpunten worden toegekend) 

voldoet de woning niet aan artikel 5 van de Vlaamse Wooncode en zijn de gevolgen van het 

misdrijf nog niet integraal weggewerkt. Op het ogenblik van de vaststelling van de uitvoering 

van de werken mogen er geen gebreken meer zijn en moet kunnen vastgesteld worden dat de 

woning voldoet aan de vereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode (f. Vandromme, 

"De beoordeling door de rechter van een herstelvordering met het oog op de verbetering van 

de woningkwaliteit: analogie met de principes inzake de herstelvordering ruimtelijke ordening 

of toch niet?", Tijdschrift voor strafrecht, 2012, 96). 

De vordering om werken uit te voeren aan de woning strekt tot het integrale herstel 

dat, behoudens in het geval van kennelijke onredelijkheid moet worden bevolen voor alle 

gebreken aan de woning zodat die woning opnieuw voldoet aan alle krachtens artikel 5 van de 

Vlaamse Wooncode geldende elementaire veiligheids-, gezondheids- en 

woonkwaliteitsnormen (Cass. 6 mei 2014, P.12.0355.N). 

TOELICHTING BIJ HET TWEEDE l\1IDDEJL 

De wettigheidstoetsing door de feitenrechter houdt in dat de rechter moet nagaan of de 

herstel.maatregel niet onevenredig is in verhouding tot de beoogde minimale woningkwaliteit 

(Cass. 4 oktober 2011, P. 1 1 .0312.N). De rechter die deze toetsing niet verricht kan dan ook 

de gevorderde maatregel niet afwijzen omdat deze niet zou beantwoorden aan de vereisten 

van interne en externe wettigheid. 

* 

* * 
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Op deze gronden en ove1wegingen, besluit ondergetekende advocaat bij het Hof van 

Cassatie voor eiser dat het U, hooggeachte Dames en Heren, moge behagen het bestreden 

arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep en 

uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

Voor eensluidend afschrift, 
De griffier, 

Antwerpen, 1 1  december 2018 

Bijlage: Ex.ploot van betekening aan de verwerende partijen. 




