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1. , met kantoor te bus 

, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van 

burgerlijke partij, 
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2. WOONINSPECTEUR bevoegd voor de proviJtc:Je Aatwerpen, met kan

toor te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat J t 1-113 bus 55, 

eiser tot herstel, 

3. , wonende te 

burgerlijke partij, 

verweerders. 

0 

, geboren te op 

, wonende te 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. , advocaat bij de balie 

tegeo 

l . WOONINSPECTEUR bevoegd voor de provincie Aotwerpen, reeds ver

meld, 

eiser tot herstel, 

2. , reeds vermeld, 

burgerlijke partij, 

verweerders. 

l. RECHTSPLEGING VOOR HET BOF 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen bet arrest van het hof van beroep te Brus

sel, eerste kamer, van 14 mei 2019. 

De cisers voeren elk in gelijkluidende memories die aan dit arrest zijn gehecht, 

twee middelen aan. 

Advocaat-generaal met opdracht 

schriftelijke conclusie neergelegd ter griffie. 

beeft op 20 september 2019 een 

( 
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Op 15 november 2019 heeft de eiseres lter griffie een replieknota ingediend. 

Op 26 november 2019 heeft raadsheer verslag uitgebracht en 

heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd. 

D. BESLISSINGVAN HET BOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen en de memories 

1. Het arrest spreekt de eiser 11 vrij voor de telastlegging A.2. 

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep van de eiser II bij 

gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

2. Artikel424, eerste zin. Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer de 

beslissing bij verstek is gewezen en vatbaar is voor verzet, de termijn om beroep 

in cassatie in te stellen een aanvang neemt bij het verstrijken van de tennijn voor 

verzet of, wanneer de beslissing bij verstek is gewezen teo aanzien van de be

klaagde of de beschuldigde na het verstrijken van de gewone termijnen van ver7~t. 

3. Het arrest is wat betreft de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van 

de verweerder 1.3-ll.2 wat hem betreft bij verstek gewezen. Die beslissing is vat

baar voor verzet door deze verweerder. Er blijkt niet dat het arrest aan deze ver

weerder is betekend. 

In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van deze verweerder, zijn ze voorbarig en bijgevolg niet ontvan

kelijk. 

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

cassatieberoep instelt. moet het cassatieberoep laten betekenen aan de partij te

gen wie het gericht is. De vervolgde persoon is daartoe evenwel enkel verplicht in 

zoverre zijn cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen hem inge

stelde burgerlijke rechtsvordering." Met deze bepaling heeft de wetgever aan de 

eisers in cassatie een algemene verplichting tot betekening opgelegd. met als eni

ge en dus strikt te interpreteren uitzondering het geval waarbij het cassatieberoep 
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uitgaat van een vervolgde partij tegen een beslissing op d~ strafvordering zelf en 

dammee gelijk te stellen gevallen. 

5. Artikel 20bis, § I, Vlaamse Wooncode bepaalt dat de rechter naast de straf 

ambtshalve of op vordering van de Wooninspecteur of het college van burgemees

ter en schepenen een in die bepaling omschreven herstelmaatregel kan bevelen. 

Artikel 20bis, § 2, Vlaamse Wooncode bepaalt dat deze herstelvordering bij het 

parket wordt ingeleid bij gewone brief in naam van het Vlaamse Gewest of bet 

college van burgemeester en schepenen, door de wooninspecteurs en de aange

stelden van het college van burgemeester en schepenen. 

Het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstelvorderende overheid per 

brief geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief 

het aanwenden van rechtsmiddelen en dit ongeacht of de herstelvorderende over

heden zich als procespartij hebben gemanifesteerd. 

6. De beslissing van de strafrechter over een door de herstelvorderende over

beid ingediende herstelvordering is een maatregel van burgerlijke aard, die niet

temin onder de strafvordering valt. 

7. Daaruit volgt dat hij tege.n wie op grond van artikel 20bis Vlaamse Woon

code een herstelmaatregel is bevolen, zijn cassatieberoep wat betreft die beslis

sing, niet alleen moet laten betekenen aan de eiser tot herstel, maar ook aan het 

openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen. 

8. Uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 427 Wetboek van Strafvordering en 

de samenhang tussen de artikelen 427 en 429 Wetboek van Strafvordering met be

trekking tot het tijdig neerleggen van memories en stukken, volgt dat de niet

betekening, de laattijdige betekening of laattijdige neerlegging van stukken waar

uit de betekening blijkt van het cassatieberoep door de eiser aan de verweerder, 

wordt gesanctioneerd met de onontvankelijkbeid van dit cassatieberoep. Niet is 

vereist dat wordt aangetoond of vastgesteld dat door de niet- of de laattijdige be

tekening of de laattijdige neerlegging van de betekeningsstukken het recht van 

verdediging van de verweerder daadwerkelijk is miskend. 

9. Volgens artikel 429, tweede lid, Wetboek van Strafvordering mag de eiser 

in cassatie na verloop van meer dan twee maanden die volgen op de verklaring 

van cassatieberoep geen memories of stukken meer indienen, met uitzondering 

( 
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van akten van afstand of hervatting van het geding, .. aktên waaruit blijkt dat het 
.·· 

cassatieberoep doelloos geworden is en _de- noten bedoeld in artikel l 1 07 Gerech

telijk Wetboek. Volgens ~keJ···,tz-9: vierde lid, Wetboek van Strafvordering 
.---· 

wordt de memori~_ per·iiá~getekende brief ter kennis gebracht van de partij waar

tegen neH;eioep js gericht en wordt het bewijs van verzending ter griffie neerge-

.. -- - --·Jégd-~innen de termijn van twee maanden na de verklaring van cassatieberoep, dit 

alles op straffe van onontvankelijkbeid van de memorie. Volgens artikel 429, vijf

de Jid, Wetboek van Strafvordering stelt de griffier de ootvangst vast van de me

mories of stukken met de vermelding van de datum van ontvangst. 

10. · Uit de samenhang tussen de artikelen 427, eerste lid, en 429, ~eede;·v.le~e 
en vijfde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat een ~k1aagde voor wat be-. .---

treft de beslissing op de herstelvordering op straffé--v~ onontvankelijkheid zijn 

memorie ter kennis moet brengen v~ de pàrtij waartegen het cassatieberoep is ge-
-----

richt en het bewijs van ~~rîdfug van de memorie moet neerleggen ter griffie van 

het Hofbinnen-de··të~ijn waarbinnen de memorie moet zijn ingediend . .. ---· 

...... n :·····Üit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, b~jkt niet dat de ei

ser n zijn cassatieberoep heeft laten betekenen aan de procureur-generaal bij bet 

hof van beroep te Brussel. 

In zoverre het cassatieberoep van de eiser rr is gericht tegen de beslissing op de 

tegen hem gerichte herstelvordering van de verweerder fi.l, is het niet ~ntvan:ke~

lijk. 

12. Uit de stukken waarop het Hofvcrmag ~ht-áfsl~, blijkt niet dat de eisers 

hun memories hebben ter kennis gebraéht van de procureur-generaal bij het hof _.. 

van beroep te Brosse~ · .. -· __ .. ------· 

In zoveq:e.-de' memories van de eisers betrekking hebben op de beslissing op de 
.. -· · 

..... ·hérst~lvordering van de verweerder 1.2·111, zijn ze niet ontvankelijk. 

Eerste middel van de eisers 

13. Het middel voert schending aan van artikel 479 Wetboek van Strafvor_de-······ 
.--· 

ring: het arrest verwerpt ten onrechte de aanvoering van de eis~rs_.dat hèt bewijs 

onrechtmatig werd verkregen omdat de opsporingsh~delin:gén niet werden ver-
_ .. -

... 
.. • 

----

... 

... 
... 

... 



26 NOVEMBER 2019 P.I9.0604.N/6 

richt door of op last van de procureur-generaal; het oordeel dat artikel 479 Wet

boek van Strafvordering enkel betrekking heeft op de wijze waarop de strafvorde

ring wordt ingesteld en niet op de wijze waarop de inbreuken worden vastgesteld 

en de aanwijzing van de personen die bevoegd zijn om dit te doen, is onjuist; uit 

artikel 479 Wetboek van Strafvordering volgt dat de procureur-generaal bij bet 

hof van beroep belast is met het opsporingsonderzoek ten aanzien van personen 

met voorrecht van rechtsmacht; hij kan zich daarvoor laten bijstaan door magistra

ten van de parketten die deel uitmaken van zijn rechtsgebied; de door deze magi

straten met opgave van hun bijzondere opdracht bevolen opsporingshandelingen 

worden dan geacht door de procureur-generaal zelf te zijn bevolen; het arrest stelt 

evenwel niet vast dat het vooronderzoek in deze zaak door hemzelf werd verricht 

dan wel op zijn last ( 

14. In zoverre het middel veiplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het 

Hof geen bevoegdheid beeft, is het niet ontvankelijk. 

15. Ingeval van een wanbedrijf gepleegd door een door artikel 479 Wetboek van 

Strafvordering bedoelde per.;oon berust de uitoefening van de strafvordering met 

inbegrip van de leiding van het opsporingsonderzoek bij de procureur-generaal bij 

het hof van beroep. 

16. Uit bet enkele feit dat met opsporing belaste ambtenaren opsporingshande

lingen verrichten betreffende een dergelijk wanbedrijf zonder daartoe de opdracht 

te hebben gekregen van de procureur-generaal, volgt niet dat z.ij steeds onrechtma

tig handelen. Een dergelijke onrechtmatigheid bestaat enkel wanneer die ambtena

ren deze handelingen verrichten of blijven verrichten nadat zij kennis hebben van 

het feit dat een verdachte over voorrecht van rechtsmacht beschikt. Het staat in de 

eerste plaats aan de verdachte om hen daarop attent te maken. 

17. Het arrest (p. 25) stelt vast dat het opsporingsonderzoek vanaf 25 oktober 

2015 werd geleid door de procureur-generaaL Uit de stukken waarop het Hof 

vennag acht te slaan, blijkt niet dat opsporingsambtenaren vóór die datum kennis 

hadden van bet feit dat de eiseres I beschikte over bet voorrecht van rechtsmacht 

Het middel voert dat evenmin aan. Bijgevolg ontbreekt de grondslag voor de door 

de eiseres I aangevoerde onregelmatigheid. 
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In zoverre kan het middel niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvanke

lijk. 

Tweede middel van de eisers 

18. Gelet op de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser IJ en 

de niet-ontvankelijkheid van de memories van de eisers, telkens wat betreft de be

slissing op de herstelvordering van de verweerder 1.2-Jl.l, behoeft dit middel geen 

antwoord. 

Ambtshalve onderzoek 

19. De substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen bevatten geen onwettigbeden die de eisers 

kunnen schaden. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt de cassatieberoepen. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

Bepaalt de kosten in het geheel op 218,41 euro waarvan de eiseres I 109,20 euro 

verschuldigd is en de eiser II 109,21 euro. 

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

samengesteld uit raadsheer • als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren eo .. en 

op de openbare rechtszitting van 26 november 2019 uitgesproken door 

waarnemend voorzitter , in aanwezigheid van advocaat-generaal 

met opdracht , met bijstand van griffier .. 
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MEMORIE IN CASSATIE 

Van de voorzienmg in cassatie, rngestel door : 

Ma\ti"'I'Ut\AI geboren te Belg, wonende te 

E1.scres tot cassatie; 

mP.t als raadsman Mr. advocaat aan de bahe te met kantoor te 
. houder van het m artikel 425, §1, tweede lra wetooek van Strafvoroenng 

bedoelde geturgschnft ; 

tegen het arrest ( arrestnummer q607/2019; repertoriumnummer 2019/1825; rolnummer 2018/VR/4; 
nobtienummer parket-generaai2017/VJ11/798 1PF2017) van de !• kamervan het hofvan beroep te 
Brussel van 14 mer 2019; 

waarbij eiseres tot cassatie beldaagde was; met als tegenpartijen: 

l. het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

2. de WOONI NSPECTIE VAN HET VLAAMSE GEWEST, waarvan de burelen gevestigd Zljn te 
2018 Antwerpen, lange Krevitstraat U1-113, bus 55; 

burgerldke partU; 

3. de heer advocaat, met kantoor te 
m zlJn hnAcl;miaheld van curator van het falllrssement van mevrouw 

wonende te met ondernemingsnummer 
daartoe aangesteld bu vonnis van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel 
van 31/05/2016; 

burgerliJke partiJ; 

* 

* 

Op 2 2 JULI 2819 ter gnffé' 
van het Hof van Cassatie neergeleg~/ 
orrtlfangeR- 1 
(~oedgekeurd de doorhaling van een/ 
woord(eft}: 

De ariffrer. 

Aan do dame en heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van cassatre; 

Aan de dames en heren Raadsheren brJ het Hof van Cassatte; 

Hooggeachte dames en heren; 
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Tot staving van de voorzl~(llngfn i2ssaue die h~ Ingesteld heeft tegen het voonnelde arrest, heeft 
eiseres tot cassa~~ de eér de volgende mlddelen aan te voeren: 

.... 

fEITELDKE EN PRQCEI)URELE VOORGAANDEN 

1. 

Eiseres werd redltstreeks g,.,.,.mr.urrl WV'Ir ttet hog van beroep te Brussel voor volgende feltm: .. • 
A.1.1.: samen met de heer , hulsjesmelltertj ~ l~.de-péi1ode 
van 28 september 2009 'c/f'l'l ' "'"n"du<. 7013 ··· 
A.1.2.: samen met de heel , hulsjesmellcer1j te In de periode 
van 1 augustus 2013 'c/m P ""rfl 7fl14 

A.2.: samen met de heer , hulsjesmell<l!rtj .bl , In de 
perlode van 25 l'ebruar12n1.a tlrn 7 n!dnher 2016 .. · 
B.l.: samen met de heer vergunning opgedeeld te hebben, tussen 14 december 2009 
en 24 maart 2014 ······ 
8.2.: samen met de heer . , m.b.t de woning te de opdeling 
In de woning UJnderVQOTatgaandeJUke stedenbouwkundige vergunning ongedaan gemaakt te hebben, 
op 29 apr11 2015. · .... 
83.: samen niet de heer , m.b.t de woning te de functie van 
.de-wóiitng zonder voorafgaandefljlce stedenbouwkundige vergunning gewiJZigd te MDoen, op 29 apr11 
2015 
C.: samen met de heer , m.b.t. de woning te In str1Jd met het 
staldngsbevel van 14 deoember 2009 opdelfngswert<en verdergezet. te hebben, tussen 28 september 
2009 en 30 apr11 2015 
0.1.: samen met de heE , de woning te , vemuun:t te hebben, 
terwijl ze nietvoldeed aan de elementalreveiUghelds-, gezondhelds-en woonlcwaJJteltsverelste, tussen 
28 september 2009 en 12 april ?l\14 ... . 
0.2. : als dader, de woning te , verhuurd te hebben, terwlll ze niet ... ··· .-
voldeed aan de elementaire velllghetds·, gezondhelds- en woon~, tussen 25 ~arl 
2014 en 7 oktober 2016 .... ··· 
E.: als dader, geen enkele boekhouding te hebben gevoerd, tussen 30 septem~. 2013 en 1 junl2016 
F.: als dader, Yefllllm<l te hebben binnen de bU artikel 9 van de fai1Dssemei1tSwet gestelde termfjn 
aangifte te doen van het faHilssement, op 10 mel 2014 ... · .. ·•· 
G.: als dader, een sct\uldelser ten nadele van de boedel _betaaid of bevoordeeld te hebben, namelijk 
door de personen~ng van de aanslagjaren .~n; 2014 en 2015 niet te betalen, telwiJl diverse 
chlrografalre setluideisers werden betaakt._met"riáme voortelefoondiensten en benzine, tussen 1 januari 
2014 en 1 juni 2016, op'onbepaal~e-tijdSUppen maar mlnstens op 30 mel2016 
H.: als dader, met het oogmer1(om de fallhetverlda.r1ng uit te stellen, aankopen te hebben gedaan tot 
wederverlcoop beneden de koers of toegestemd te hbben rn lenlng.en, effecteudra~latfes en andere al 
te kostellj~ .. mt(kieJen om zld\ geld te verschaffen, namelijk door de personenbelasting van de 
aan,slagJären 2013, 2014 en 2015 niet te betalen, waardoor 1.597,44 euro aan Intresten, 1.132,33 aan 

. ·kDSten, ~2 euro aan penale boel:.en en 6.148,68 euro aan belastingverhogingen verschuldig werden, 
tussen 1 januar12014 en 1 juni 2016, op onbepaalde tijdstippen maar mlnstei\S op 30 mei 2016 
I.: als dader, onjuiste Tnllchtlngen te hebben verstrejtop de vragen van de rechter-oommtssar1s of van 
de a~ratx>rs, tussen 1 januar1 2014 en 1 juni 2016, op onbepaalde tijdstippen maar mlnstens op JO mei 
2016 
J.: als dader, bepaalde stufdo:~ betreffende de verzekeringen van de diVerse onroerende goederen 
betreffende de personenvoertuigen niet te hebben overgemaakt, en geen gevolg te geven aan de mail 
van de a~rator van 11 augustus 2016 om aanwezig te z.ljn In ziJn kantoor op 22 augustus 2016, tussen 
30 mei 2016 en 3 augustus 2016, op onbepaalde tiJdstippen maar mlnstens op 22 augustus 2016 ... ·· · ·· -.. --

... 

. ·· 
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K.: samen met de heer , deja.ai'Telcenlng van niet neergelegd te hebben, 
tussen 17 maart 2013 en 11anuar1 2017 
M.: samen de heer , geen aangifte In de tedrtspersonenbelastfng gedaan te hebben 
YOOt , tussen 17 maart 2013 en 1 januar1 2017 
N.: als dad«, ats belastingplldltfge die aan de personenbe:Jastlng , Is ondenwrpen, niet leder jaar aan 
de Administratie der direde belastingen een aangifte te hebben OYerge!egd In de vormen en binnen de 
tennUnen omschreven In de a rtfkelen 307 tot 311 WlB 1992, meer bepaald voor de aanslagJaren 2013, 
2014 en 2015, tussen 17 maart 2013 en 31 december 2016, op onbepaalde tiJdstippen 

8lj arrest van de 1•1camer van het hofvan beroep te Brussel van 14 mel2019 werd: 

• 8seres veroordeelt uit hoofde van de betfdltlngen A.l., A. l.I. t.e.m. A.1.1.28, 1.2., 8.1.1., 
8.1.2., 6.1.3, 8.2., 8.3., c., 0 .1.1. t e.m. 0 .1.3. en 0.2 tot een gevangenisstraf van 1 jaar, met 
gewoon uttstrJ voor een termijn van S jaar, en een geldboete van 1.000 euro x 35 na tDepa.sslng 
v.m de wet op de opdedemen gebracht op 35 x 6.000 euro, bU gebrela! aan betaling binnen de 
wettelijke tvmfjn te vervangen door een gevangenisstraf van drte maanden ; 

• Bseres WJrOOrdeel lAt hoofde van de betfdltlngen E., F., G., H., L, J., K., M. en N. tDt een 
gevangf!j 1lsstnlf van 15 maanden, met gewooo uitstiel voor een termijn van S jaar ; 

- de bijzondere ~mg uitgesproken conform de artflce1en 42, 43 en 43bls 
Str.lfwetboek van de woning, gelegen te 

- de bijzondere vetbeuroverldartng uitgesproken c:onform artikel4l3terdedes Strafwetboel< voor 
3/4 van een bedrag van € 99.087,00 ; 

- eiseres verootdeelt Int de kostl!n en de vergoedingen; 
- eiseres samen met de heer wroordeelt tot LltYOeJ1ng van de hersti!Norderlng van de 

WOONINSPECTBJR bevoegd voor de provincie Antwerpen aangaande het pand gelegen te 

• Eiseres wroordeelt tot de betaling aan q.q. het bedrag van 38.074,21 euro 
plus de morat:clre en gerechtelijke Intresten aan de wettellj)ce Intrestvoet 

O!t Is de bestreden beslissing. 

GEGRONDHQD VAN HET CASSt\UEBEROEP 

Eerste mlddel 

Gesd'londen wetsbepaRngeo 

- Altikei 479 Wetboek van strafvorderlog 

( Be:sVeden beslissing 

In zoverre de bestreden beslisstng oordeelt dat er geen sdlendlng Is van artlJcel 479 Wetboek van 
Stnltvorderlng en er evenmln sp~ke Is van een onrechtmatig verteregen be~js, op grond van volgende 
overwegingen: 

I 
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"l.J.J. DeJdaagde wetpt In hoofrJorde op ~t z/j dient vrf/!}esprob!n te worden 
~ ge/Jn!k iJ/In red1Jmatlg ~en bewiJs. 
ZJj genoot op het ogenbUk van de h88r tBn /asl!! gelegde ~I/tm als plaatsvervangend redJ/l!r 
voormdlt van red1JsmiJcllt. 
De tenlasteleggingen Bt C en o hebben betrelddng op lnbtrNken op dMrse decrelen die 
belrekldng hebben op de kwelilells- en veiligheidsnormen r.ooor .kamers en stvdenlenkilmer 
en de WOOflalde alsmede op d/ver$e Sledenbouwlamdtge Inbreuken. 
8ekJailgde WfNpt op dat het ondenoek wm o.a. dersinbreuken YefTfcllt werd In strijd met de 
rogels omtrent het voorrecht KVJ redltsmacht zr»Jis bepaald In altfke/479 van het~ 
van Slra/kJrdetfng. 
Artlke/479 van het Welbeek ~oan Slrafvorderlng /Jep;NJ/t dat wanneer o.a. een redtiN eMI/1 
besr:IIIJidlgd wordt bullen zijn ambt een mlsdtfjf gepleegd~ heJJben dllt een axredione/e 
str8f meebrengt, het 8811 de ptr)Qif't!JJrgent!!nJ8/ bi) h=t van beroep toekomt hem ~ 
d8gtaarden lOlt" dat~ d8t u/tspra8k..J::I zonder dat lr:M .ltOiden Ingesteld. 
Voornoemde bepaling heelt 1!111& ~trelddng op rJe. • '8/lfOP de strafladering moet 
lngest.eld HO'lfen lltlW het beYoegde hof van beroep lngevalwm voorrecht ~~an rechtsmad!t 
11186r hetJit geen betrekldng op de Wijze Wlr8J11P de ll'1blwl:en ltO'dM vastgesteld en de 
petSont!l'l die hlerlloor bevoegd zljJJ. 
Zoals blgkt uit het bevel/Dl d8gviwrling heeft In deze wel ~(Ik de ptOQJJf!Ur>ÇentnJBI bJj 
het hof van beroep f.l! /Jrusst!l de IIDI'rlerfng Jaf.l!n Inleiden K)(.W" deze kamer. 
In deze Is N geen scl1endlng van altUcr!/479 van hel Wettloek van St.rafllorderfn en Is er 
evenmln spnJirs van een onret:JttmMJg Vf!J1rregen bewijs. 
(. .. ) 
2. 1.1. 8ekliJ8gde (. •• ) 
Ook deze beJdai1gde werpt op dat het onderzoek van o.a. de Inbreuken die betrekldng hehben 
op hlllsjesme/b!Jfj In ndme Zin van het woord Vf!l1fdtt werd In strfjd met de regels om/rent bet 
III'JOm!cht van redi/snNicht zoals bepaald In altJke/4 79 1/aJJ het WeltJoek van Straf'lotrledng. 
Oesbelreffend WOidt ~ naJJr wat reeds wen/ ultl!engczet In punt 1.1.1. van huldig 
anest en dat mutatis mutandis ook III'XY deze beJddagáe ge/dl." 

(p. 17, 18, 2S en 26 bestreden bes/Jsslng) 

Ul.t de stl.lklot!n waarop IJW Hof vermag acht te slaan1 b!Uk:t dat eiseres In een regelmatig voor het hof 
Vëll'l beroep neergelegde condusle uilEengezet heelt dat de bewljsgarlng In het vooronderzoek vemdlt 
werd In stJtjd met artfkel-479 Wetboek van Strafvordering. Het voorondenoeJc werd niet verricht door, 
of op last van de pi'OCl.lreur-generaal. Het bewijs werd aldus onrechtmatig verkregen. (p. 2 t/m "I 
syntheseoondusle van eiser van 1 februari 2019). 

2. 

Arttlcel 479 Wetboek van Strafvorderlog bepaalt: 

"Wdlll1eer een vrederechter, een rer:1tter In de polltleredltlw7k. een red1ter In lk redJiiJimk 
Vim eerste 8811!eg, In de arbeldm!chtb8nk of 111 de remtNnk v.Jn koophandel, een /7J8dsheer 
111 het hof van beroep of In het arbeidshof, een l'iJiJdslleer In het Hof v.Jn CilSSatJe, een 
magfstnJ8t van het p;riet biJ een reeNbank of een hof, een reterendiJris biJ het Hof van 
GJSS4tfe, een lid Viln het Re~ een lid van de ~ad v.Jn Stata van het audflDra6t of van 
hetaxJrdlfl8tfebul8ilu bU de Raad van Stam, een lid van het Grondwettefük Hol een 
referentiMf:s biJ dat Hot; de ledm van de Raad I'Oa' Vreemdellngenbelwlstlngen, een 
provlndegouvemeur, ervan besdluldlgd WMft bulten zon ambt een mlsdrfjf gepleegd te 
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VIjfde blad. ..l2f 
P. 1 9.0604.N/ 13. 

hebben dat een amedlonele straf meebrengt. laat de prrx:vreur-genetaal biJ het hof vcm 
beroep Item dBgYaiJirfen voor dat hof, dat ull$praak doet, zander d8t betoep kan worden 
~~- . 

5 

Deze wetsbepaling belast de procureur-generaal biJ het hot van beroep met het opsporingsonderzoek 
ten aallllen van personen met voorrecht van rechtsmacht. 

Bij dat onderlOek klln de pJ'OOJreur-generctal z:ldl laten bijstaan door magistraten van de parteetten van 
de procureur des Konings b~ de gendlten die deel uitmaken van zijn redltsgebled. Deze magistraten 
zijn ertoe gehouden de belrelen en de rfchtf!jnen van de procureur-generaal uit te voeren binnen de 
perl<en van de wet Aldus kan de ptOOJreur-generaal bij algemene rtdttlfjn die voorafgaat aan de 
YaStstelltng van enig misdrijf, bepalen hoe deze magistraten conaeet m~n handelen bij het verlenen 
va.n de ve~tnelde bijstand. Die opspor1ngshandellngen, bevolen door deze magistraten met opgave van 
hun bljZondere opdracht, worden dan geacht door de procureur~! zelf te z{fn bevolen. 

3. 

De bestreden besllssfng stelt vast dat eiseres op het ogenblik van de haar ten laste gelegde felten als 
plaatsvervangend rechter voorrecht van rechtsrnadit genoot en dat artfkel 479 Wetboek van 
Strafvordering van toepassing Is. 

De bestreden besflsstng stelt niet vast dat het vooronderzoek naar de aan eiseres ten laste gelegde 
felten venktlt werd door, af op last van de proaJI'eUr-generaal. 

In zoverre de bestreden beslls:sfng mlddeis de supra aangehaalde overwegingen oordeelt dat artikel479 
Wetboek van StrafVordering enkel betrekking heeft op de wuze waarop de strafVordering Ingesteld 
wordt, en geen betrekking heeft op de wijze waarop de Inbreuken werden vastgesteld en de personen 
die hiervoor bevoegd zijn, en op grond hiervan oordeelt dat er geen sprake Is van onrechtmatig 
verto-egen bewijs, sdlendt het artikel479 Wetboek van Stra!Vordertng. 

Toe!!d!tmg 

zie Cass. P.14.1763.N 10 februari 2015, wwwess.be 

Tweede mlddie 

Geschonden we!sbeoal!nqen 

- Artfkel149 Grondwet 

Bestreden besllssln<! 

In zoverre de bestreden beslissing de herstelvordering van de WOONINSPECTEUR gegrond verklaart, 
op grond van volgende overwegingen: 

''1.2. Akte wordt gegeven aan de WOONINSPECTEUR van zijn bl.ltgerfljke partijstelling 
gericht tegen mevrouw en de heer 
Deze vordering, zijnde een herstelmaatregel, IS gesreund op de betk:htlng D.J. dod1 beperkt 



Zesde blod. ~ 
1'.19.0604.~. 

1. 

lidliDI de woning gelegen 11! ren dus nt« In zollt!mJ dere 
belldltl/1g ~ng heelt op de won/n!J gelegen Ie 

Het~ fJi1l7(i gelegen~ Is behept met~ lnbretlken 
IOdat de woning ntet 111 aanmerfdng komt K)O( ~ dltJ voonJen zijn In de 
Vlcu~ Woonwde. Anders oordelen zou erop neerko~ d8t door het herstel van 81/e 
gi!IJrttkell aan de woning te bt!veJen teneinde ále te laten ~ 111111 aUe e/emeni1Jitr! 
lll!ll/gllekk; ge.mndheJds>- en KfX1flkwaliteltsverelsten van 11rtlke/J; §J van de KJ.ill'lSe 
Woonall"k, dit de best~Ytd/g/ng Zf!U ult!Mken van een onvergunde toestand. 

6 

Het pand komt demalve niet In aanmerldng .-oor renoVlltfe-, verbctf!lfngs- of 
sanpass/ngswerlr.en die noodzakelijk zijn om het In oV8/'tJM.StBmmlng te srN/en met de 
~gesteld In de VIBB~ w~ gez1en bij het Liltvoeren van dergt!lijlm l't1!'r*M de 
letg~ stBdenbouwtundlge Inbreuken be5tl!ndJgd zouden worr.len. 
Anders oordelen zou bovendien een ongelfjkfleld ~ zldl mee:bn!ngen tussen e/gt!nilatS die 
gesandioneetd ~ K10I' het plegen van t!IJkel sf~Jdt!nbouwkuntllge /tJbmulren en deLe 
die tme1s vet1101gt1 wrxriNti!OOI" lnbreub!n op de ~mse w~ BIJ~ 
lnbreJJken op de stJ!denbt.vwwetgeving en op de ll18amse WOMalde zou lmtnefS door het 
bew!lën van~ de elgelwr bt!voordellgd ~die alzo de door hem 
~ stBdenbouwl:und lnbreuten In sf1Jnd kan houden. 
De door tJtNe ~ pattiJ !JlM,Jf'derde lwsa!JmaBin!gelen - zmJs gt!fi'Orderd In 
hoofrJotrR -li:anen als gBgTDnd IQY ZOllls hierna bt!paa/d. , 
(p. 3J bestJ't!tiM besl/s:slng) 

Uit de stJJiclcm waarop uw Hof vennag acht te slaan, blijkt dat etser In een regelmaüg voor het hot 
van beroep neergelegde amdusle volgend mlddel opgeworpen heeft: 

"8.1. AdttsiB middel: ondergesdllkt: de herstelm8t1tregells ongegrond bU een elfectJe'I'B 
verlJeurrlvBrldarfng van het ()f1f'()etf!Fit goed 

1. 

Indien uw /lof overoaat tot de elfactleve verbeurdverldilrlng VCM het onroerend goed, 
gelegen te Is de hel'slelvorderfng l8stens aJnduant ongegrond. 

z. 

Door de elfeetleve vedJeurdvertlar gaM de e/gMdom van hd ~goed OYe" naar 
de Belgische Sla8t CondtJant kan dim niet meer gehouden wonfen de looM de 
~ gt!vraagd/J tM!riB7 Uit te vt:l&'l!n. 

De navolgende koper van het Of1FO(N'l!l1(/ goed zal mnform 1111Jkel10qua~ 111&9111Sf? 
w~ gehoutH1n zijn In te sliJiJn ~~tXV de u/CYoMn!J van de vordering IDt herst1!1. ' (p. 8 
syntllest!aJndusfe van eiser van 1 febrwr11019) 

( 
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àvende en laatste blad. 
P. 1 9.0604.N/ 1 ~ 

2. 

Elk veroordelend arrest dient conform artfkel149 Grondwet regelmatig met motteven omldeed te ti:Jn. 

7 

Deze wetsbepaling houdt In dat geantwoord moet worden op middelen, opgeworpen In een regelmatig 
owrgemaalde mndusle. 

J . 

De bestreden besilsslng spreekt de bijzondere verbeunlveridarfng uit van de woning te 
(p. 37 bestreden beslissing) 

Met de supra aangehaalde overwegingen lllli:lke de gegrondheld wn de hetstelvordering van de 
WOON!NSPECTEUR. beantwoordt de bestreden besllsstng niet het In haar regelmatig overgemaakte 
condusle ~ verweer van eiseres dat de herstervordering ongegrond ~ biJ de 
vertleurdverldamg van het desbetreffende onroel'ende goed. 

Door niet~ entwoorden op dit verweer, schendt de bestreden besffsgng ertikell49 Grondwet 

• • 
• 

Op deze gronden en overwegingen, beslult de ondergemleende advocaat voor eiser dat het u, 
hooggeachte dames en heren, moge behagen het bestreden arrest te vernietigen, de zaak en de part1jen 
desgevallend tB 'WI!!fWijze.n naar een ander haf van beroep en uitspraak tB doen CM!!T de kosten als naar 
red'lt 

19 JUII2019, 

Voor eiSeres, 
Met eerbied, 
Haar raadsman, 

loco 
belde adVocaat aan de balie te I 
belde houder van het In artikel "125, §l, bt.-eede Od Wetboek van StrafVordering bedoelde getuigschrift 

Voor eensluidend afschrift, 
De niffter. 
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E~rsfe blad. @ 
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P.19.604.N 

MEMORIE IN CASSATIE 

Van de voorzrening in cassatie, Ingesteld door; 

de heer qeboren te op 
, wonende te 

erser tot cassalre; 

met als raadsman Mr. . advocaat aan de bahe te met kantoor te 
houder v.:~n hP.t m artikel 425, §1, tweede hd Wetboek van Strafvordering 

bedoelde getuigschrift met nr. 

tegen het arrest ( arrestnummer C/607/2019; repertonumnummer 2019/1825; rolnummer 2018/VR/4; 
nobtienummer parket-generaal 1 van de 1e kamer van het hof van beroep te 
Brussel van 14 mer 2019; 

waarbiJ erser tot cassatie beklaagde was; 

met als tegenpartijen: 

1 . het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

2. de WOONINSPECTEUR bevoegd voor de provincie Antwerpen, waarvan de burelen 
gevestigd zdn te 2018 Antwerpen, Lange Krevrtstraat 111-113, bus 55; 

burgerliJke partl]; 

* 

* 

Aan de dame en heren Eerste Voorzrtter en Voorzitter van het Hof van Cassatie; 

Aan de dames en heren Raadsheren bij het Hof van cassabe; 

Hooggeachte dames en heren; 

Tot stavrng van de VOOI7lening in cassatie dre hl) ingesteld heeft tegen het voormelde arrest, heeft 
erser tot cassatre de eer de volgende middelen aan te voeren: 

Cp 2 2 JULI 2019 ter gnffe 
van het Hof van Cassatie neergelegd/ 
enPiangeR"1 
(goPciCJ?I<eurd de doorhahrg van een/ 
woord\ t:.-f'l7'"' 

De gnff1er 



( 

( 

Tweede blad.~ 
P. J9.0604.N/ J 7. 

mm niCE EN PROal)Wtru VOORGMNom 

L 

Eiser werd redltsb i!ds gedagvaard voor het hof van beroep te 8russef voor volgende feiten: 
A.l .l. : samen met mevrouw hulsjesmellcerlj te In de 
periode van 28 sepl8mber 2009 t/m 2 augustus 201J 
A.1.2.: samen met mevrouw , huisjesmefker1J te , 111 de 
periode van 1 augustus 2013 ttm 12 aprll2014 
A.2.: samen met mevrouw , hulsjesmelkef'U re , In de 
periode van 25 februar1201.q t/m 7 oldDber 2016 
B.l.: samen metmevrouw . m.b.t. de woning tl! , de woning 
zonder voorafgaande stedenboUWkUndige vergunning opgedeeld te neooen, russen 11 oecember 
2009 en 24 maart 2014 
8.2.: samen met mevrouw , m.b.t. de woning re , de 
opdeling In de woning zonder voorafgaanclelijke sb!denbouwlrundlge vergunning ongeaaan gemaakt 
te hebben, op 29 aprfl2015 
8.3.: samen met mevrouw , m.b.t. de woning !I! , de func:öe 
van de woning zonder voorafgaandelijle stedenbouwkundige Yefllunnlng gew!JZ190 ce neoben, op 29 
aprll2015 
C.: same11 met mevrouw m.b.t. de wering be , In 5tl1jd met 
het sta~ van 11 december 2009 opdelt\gswet1oe verdelgeat te he.bbeo, tussen 28 
sepl!mber 2009 en 30 aprf 2015 
0.1. : samen met mevrouw de woning 11! , veltlu\.rd te 
hebben, terwtjl Zie niet voldeed aan de etemenb'lfre veflighetas·, gemnollelt&' en 
woo~ tussen 28 september 2009 en 12 aptl 2011 
K.: samen met rneYrOCJW , de jaarrekening van niet neetgelegd te · 
hebben, tussen 17 maart 2013 en 1 januarl2017 
M.: samen met mevrouw , geen aanglfb: In de rec:htspe.rsoneng gedaan te 
hebben voor , tussen 11 maart 2013 en 1 januar1 2017 

Mevrouw genoot op het ogenblik van de haar t1m laslegelegde felten ets 
plaatsvervangend redtt2t voorredtt van redrtsmacht, reden waarom de zaak rechtstreeks gedagvaard 
werd voor het hof van beroep. 

2. 

BU arrest van de 1• kamer van het hof van beroep te Brussel van 14 mel2019 werd: 
- eiSer vr1jgesproken voor het hem ten laste gelegde f'elt sub A.2. 

eiser veroordeeJd voor de hem ten laste gelegde felten sub A.l ., A.1.1.1. t/m A.1.1.28, 8.1.1. 
t/m 8.1.3., 8.2., 83., C., en O.l.L t./m 0.1.3. tot een gevangenlsstnlf van 7 maanden, met 
gewoon uitstel voor een termijn van 5 jaar, en een gejdboete van 34 x E 1.000,00, na 
opdedemen gebtadlt op 34 x E 6.000,00 
dser ve001dee.d voor de hem ten laste gejegde felt2:n sub K. en H. tot een gevangenlsstJaf 
van 7 maanden, met gewoon uJtstef voor een termijn van 5 jaar 
de blj.zondfre Yer'beurdvertJa uftgesprok2n a:mform de I!WUkelen 42, 43 en 43b!s 
Strafwetboek van de wcW1g, gelegen te 
de bijzondere verbeurdverldartng uitgesproken oonrorm aruJ<et1jJ~ Strclfwetboelc 
voor \4 van een bedrag van E 99.087,00 
etser Yei"'OrdeeJd tot de kosten en de vergoedingen 
eiser samen met mevrouw veroordeeld tot uitvoering van de 
herstl!fvordemg van de WOONINSPECTEUR bevoegd voor de provlnde Antwerpen aangaande 
het pand gelegen te 

Dit Is de be:strede• beslissing. 

2 



. A Derde blad. 
P.19.0604. V tB. 

GEGRONDHEID VAN HET ÇASSADEBERQEP 

Eerstemlddel 

Gescbonc!en wetst>eoaUogen 

- artikel 479 Wetboek van Stntfvordering 

Besbeden beslissing 

Jo mverre de bestreden besllsslng oordeelt dat er geen schending Is van artikel 479 Wetboek van 
Strafvorderi119 en et ~mln sprake Is van een onrechtmattg Yerluegen beWIJs, op grond van 
wigende overweglf'l9"": 

( . ~ 

1. 

nJ.J.J. Beldaagde Wl!rpt fn hoofdarde op dat zij t/Jt!nt VTijgespro/ren Ie wmfen 

~gebrek IJ/In rec:htm8tlg aefo~ bewijs. 
Zij genoot op het ogenblik van de haar ten l8ste gelegde feltE!n als p/88tsvetvangend redlief 
~van 1echl!rmacht. 
De tenlash!legglngen 4 C en 0 hebben betrekJdng op lnbreulren op dNerse det::retl!n die 
belrelddng hebben op de kwallll!Jis- en veiligheidsnotmen KJOr kamels en studentenkamer 
en de WOOJ:Ja:)(fe alsmede op diverse stedenbouwkundige lnbreu/cen. 
Beldaagde werpt op d8t het ondenoek van o.o. deze Inbreuken vetricht werrJ In str(jd met de 
tegel$ omtrent het V()()f'f't!C;ht van redltsmacht zoals bep88/d In llfiike1479 van het Wetboek 
van Strafvordetfng. 
AttlkeJ 479 van her Wetboek van Stlafvorderlng bep/NJ!t dat wenneer o.a. een mdlter ervan 
beschuldigd WOidt IJIJ/ten Z(fn ambt een m/sdr(Jf gepleegd tB hebben dat een correctionele 
.si:nlf ~ het aan de~ bij het hofvan beroep toeltxJmt hem re 
dagvaarden ~dat hof, dat tJ/lspnHJk ~ zonder diJt beroep kan HQ'den Ingesteld. 
Voomoemde bepsltng heelt enkel betrelddng op de w(Jze waBrop de strafvr:Jrdetfn moet 
Ingesteld wonJen M:)Of het bevoegde hof van befoep Ingeval van voorrecht van redttsmadrt 
mllllf' heelt geen betrelddng op de wijle Wi18rop de lnbreukl!n ~ vastgesteld en de 
personen die hielVoor betoegd Z(Jn. 
Zoals b1!Jkt uit het btM!/ trJt d8gvaalrling heelt In deze wel degeliJk de ~I bij 
het hof van berol!p te Brussel de KJrdel'fng laten lnJelden voor deze fcamN. 
In deze Is er geen schending van srtlkl!/479 van het Weltloek van 5'lraiWxrlerlng en Is er 
IMW11In sptake van een onredJtmatlg 'lf!l'kregen bewijs. 
(. .. ) 
Z.I.l. 1/eJdaagde ~ .. ) 
(kJk deze beldaagde werpt op dat het ondeJzoek van o.a. de fnbteu/cen die bt!tn!J:Idng hebben 
op hulsjesmelket(J fnrvlme zin van het woord W!nft:flt werd In strijd met de regels omtrent het 
~t van rechtsmacht zoals bepaald In artlke/479 van het Wetboek van strafi,fxrJedng. 
Desbetrf'!lfend wordt ~ IJ8M wat reeds werrJ ulteengeze.•Jn ptJnt 1.1.1. van huldig 
arrest en d8t mutJtls mutandis ook .-oor deze beldaagde geldt" 
(p. 17, 18, 25 en 26 bestreden besRsslng} 

Uit de sh.Ikken waarop uw Hof vermag acht te slaan, biUkt dat eiser In een regelmatig voor het hof 
van beroep neergelegde condusle uiteengezet heeft dat de bewUSgartng In het vooronderzoek vemcht 
werd In striJd met artikel 479 Wetboek van strafvordering. Het voorondermek werd niet verricht door, 
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af op &ast van de procureur-g~C~--;::;s werd aldus onrechtmaUg vel1<regen. (p. 2 t{m 4 
syntflesecondusle van etserviin 1 februari 2019) 

2. ---------------------

__ .------Aiti;;-~79 Wetboek van Strafvordering bepaalt: 

.---------------- Wanneer een vret:le!echter, een rechter In de polllietechtbiml(, een recNer In de rechtb8nk 
van eeme aanter/; In de arbe~dstecht~Jink of In de redrtiJiJnk ~~an /roophilndel, een raadsheer 

4 

-----------------· 

In het hefvan beroep of In het B~ een ta8dsheer In het Hofvan ~ een ----
ITNI!J/stmllt van het parket biJ een tedrtbank of een hof, een lf!ferendarls b!f het Hof van ------------
~ een lid van het Rekenhof, een lid ~~an de RJw1 vanSlate van het audllDtaat of van ___________ .---------
het c:oólrJ.InàtJebreau bij de R8ad van Slate, een lid van het Grondwetll!l/jk Hof, een __ _ 
referendaris b/1 dat Hol, de leden van de R88d 11001' Vreemde/lng8nbelwl.stfngen, een ---------
provlndegouYemeur, etViln beschuldigd~ bulten zijn ambt een misdrfjf gep/f!Bgtfte 
hebbendilteen ccrrectJonele straf meebtr!ngt, IIJ8t de~b(ftièt hof van 
beroep hem dägvaNden .-oor dat hol, diJt u/tsprBBk ~ zonder_ dat-öirot!p kan ~ 
Ingesteld.. ---

De.lle wetsbepat~ belast de procureur-generaal bU bet·fïoi;~::P met het opsporingsonderzoek 
ten aanzien van personen met voorrec:trt va!}.rectifsmacht 

~ dat ondenoek kan de proc:ureüf1i~ ztc:h laten bijstaan door maglstratel van de parteetten 
van de Pf'OClUalr des_tconfngs biJ de geredlten die deel ulbnaJcen van Zijn rechtsgebied. Deze 
magistraten .zJ.Jp.-erliïê gehouden de bevelen en de rfdiUUnen van de procureur-generaal uit te voeren 
blnne~_.de-pêitcen van de wet. Aldus kan de procureur-generaal biJ algemene rtdrtfijn die ~t 

__ aan-de vaststelling van enig mlsdr1Jf, bepalen hoe deze magistraten oonaeet moeten handelen biJ het 
_________ verfenen van de vermelde bijstand. Die opsporlngshandellngen, bevolen door dele mag~ten met 

_.-------· opgave van hun bij%ondere opdracht, worden dan geadtt door de procureur-generaal zelf te zijn 

------
------- bevolen. 

( 

---------

3. 

Oe besbeden beslissing stelt vast dat mevrouw op het ogenbUk van de haar teil ______ _ 
laste gelegde felten als p~ rechter VOOI'Tedlt van rechtsrnadit genoot en dat artikei1?9-------
Wetboelc van Strafvorderfng van CDepassfng Is. /.---· 

-------

De bestreden beslmlng stelt niet vast dat het vooronderzoek naar de aan me\l.t:OW{ 
ten laste gelegde f'elten ventdit werd door, af op last van de procureur:geneÎäal. 

In mverre de bestreden besUsslng mlddeis de supra aa~ld;-~lngen oordeelt dat artikel 
479 WetboeJt van Sbafvorder1ng enkel betreldcl~ heèft op de wtjze waarop de strafvordering 
Ingesteld wordt. en geen betrel<klng heeft.op-lle wiJze waarop de Inbreuken werden vastgesteld en de 
personen die hiervoor bevoegd ~n,-etfÖp grond hiervan oordeelt dat er geen sprake Is van 
onrechtmaUg verteregen ~ljs; .. schendt het artlkel479 Wetboek van StJafvordering. 
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- arUkd 149 Grondwet 

Bestreden besflss!na 

In zoverre de besbeden besliSsing de herstelvordering van de WOONINSPECTEUR gegrond veridaart. 
op grond Vc!M'l volgende ove.rweglngen; 

•1.2. AMe WOtdt gegeven 8811 de WOONINSPECTEUR van zijn lwtgtNI/jke pai1fjstell/ng gerfdrt 
tl!gen lmMOUM '!fl de heer 
Ot!.lf ~lijnde tJt!ll ~trr:gd, Is~ op de betldKing O.I . dodl bepetfd 
zJdl tDt de woning gelegen ~ INt'*~ n/tlt In mlll!m' deze betichting 
bt!trelddng lltJI!It op de woning ge/egt!n tB • 

5 

Ht!t dtls/Jf!trf!ffe piUJd gelegen Is Is btkpt m« ~ lnbreuJt;en zcd;lt 

l. 

d8 woning niet In BlllffTidt/ng li:Dmt twr werlaJJiJmh«<e die ~zijn In de ~ 
~ Andt!rs Ootrlt!len zou erop neerlrlomen d6t door het~ van alle gebteb!n aan 
de llf1IOnl1g 11! bt!K!ItJn trne/ltde die te l8tl!n ~ lilliJ .oe elctnenQire ~lghtJ/d:s-, 
gecvntlhtJds-l!n ~van Bttlb!/5; §J VCJn de~~ dl~ 
besiiJndf!Jin9 zou tJIImBkr!n van een omeptmde tDestMd 
Hel pand komt demahle niet In aanmerldng ~ reno~, vertJemnngs- of 
~die noodzi1lteJijk rljfl om MI In meeelSimunlng ~ stJ!/II!n met de 
verelsten !}t!5tl!ld In de VWmse Woara:ade gezJen biJ hel uftt<oeren ~ dtNg~ke ~ de 
vasigtJ5tiJide s1l!denbouwkundige Inbreuken be.ste.ndlgd zouden ~. 
Anders~ zou btNendJen een ongelijJ:heJd met zJch mee/Nengt!n tussen e/geniNlfs die 
f}I!SMtdJon«!r HOlden MJOI' I« plt!gen .en enkel stsdenbouwtundlge inbretJia!n en dt!ze die 
lelelS ~ ~ KIOf lnb!euken op de~ Woonc:gde, BIJ~ Inbreuken 
op de sti!JdtnbouMH:tgertng en op de ~ ~zou lmmels door hel bettelen van 
BBnpttSSfngswed de e/genal1r bevootrlellgd ttiiOfr!en dJo Blzo de door hem begane 
sttldenbouwkllndlge inbn!ukt!llln stand 1:an hlJuden. 
De door deze burpeff/Jke partij gevorderde herstldrnaBtrt!ge/en -zosls gevorrlelrlln hoofrlorr:le 
-ltrJmen als {}l!g10nd I!OCr ZOIIIs biemil bepas/d. " 
(p. 33 bestleden beslissing) 

Uil de stllldcl!fl waarop uw Hof vermag acht te s6Jn, bfijkt dat eiser In een ,.tmatlg voor het hof 
van beroep neergelegde mndusle Y09md mlddel opgeworpen heeft 

"8.2. .Adtt:!te middel: oodt:tqesrNkt.· de herstl:/maatregd/s Dfi!JfSfPfld bil «a ~ 
vr:rbt:urdyt:dd raa het onroetelldqoed 

J. 

Indien uw Hof o~ tot de elfedfeve llelbetnr!verldarlng van het onroerend goed, gelegen 
te is de ~ng laste/Is o:md1J81lt ongegrond. 

{ 
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Door de~~~ gaat de eigendom""" het onrot!!lf!f1d goed ene' naar de 
Belgische Staat. CbndiJllnt kan dim niet meer gehouden ~ ~ ..e de hersteMJrderlng 
~~uit tz! ~~De~&?. 

De navo/gt!Jnde koper van het~ gOt!ld al CDnlorm Mtlkel2fJQultt8 ~ 
Wooncode gehouden zijn In tz! staan lotlOr de uitvoering Win de votrledng tDt herstel. • 
(p. 8 syntflesemndusle vzsn eiser van 1 februari 2019) 

2. 

Elk veroordelend arrest dient mnform artfkel149 Grondwet regelmatig met motleven omkleed te lijn. 

Deze wetsbepaling houdt In dat geantwoord moet worden op middelen, opgeworpen In een 
regctmatJg overgemaalde oondll'>le. 

3. 

De besbeden beslissing spreekt de bijzondere verbalrdvertdaring ~ Vlll'l de woning te 
(p. 37 baJedeo besttssang) 

Met de supns aangehaalde ove:rwegfngen lnlalll! de gegrondheld van de ~g van de 
WOONIHSP~ beartwoMt de bestleden beslsslng nllf!t het In zjjn regelmatig owrgemaalde 
amdusie Ol'llWildceJde verweer van eiser dat de hetsteiYorcJeri ongegrond ls bij de 
vertleu~rfng van het desbebdfaide onroerende goed. 

Door niet te antwoorderl op dJl verweer, schendt de bestreden be:sltsslng artfkel l49 Grondwet. 

• • 
• 

Op deze gronden en ove wegingen, beslult de ondef'getEirende advocaat VOCK eiser dat het u, 
hooggeachte dames en heren, moge behagen het bestreden arTeSt te vemJeUgen, de ZDIJ!t en de 
partijen desgevallend te verwijzen naar een ander ho! van beroep en uitspraak te doen r:tN de kosten 
als naar recht 

18 Juli 2019, 

Voor eiser, 
Met eerbied, 
ZIJn raadsman, 

ad\locaat aan de balie te 
houder van het In artlkei42S, §1, tweede Bd Wetboek van Sb'atvorderfng bedoelde getulgsct1r!ft met 
nr. 

Voor eenslujdend afschrift, 
De griffier, 




