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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.18.0023.K 

', geboren te op , wonende te 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Andy Boennans, advocaat bij de  balie te Turnhout, 

tegen 

WOONINSPECTEUR van het Vlaams Gewest, met kantoor te 1210 Sint-Joost

tcn-Node, Koning Albert II-laan 19 bus 22, 

eiser tot herstel, 

verweerder, 

met als raadsman mr. Christian Lemache, advocaat bij de balie Limburg. 



29 MEI 2018 

1. RECIJTSPLEGJNG VOOR HET HOF 

P.18.0023 .N/2 

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

pen, correctionele kamer, van 6 december 2017. 

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 

Aàvocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd. 

IJ. BESLISSING VAN HET JJOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

J. Artikel 427, eerste lid, Wethoek 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 ve1ï1licht in 

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

stelde burgerlijke rechtsvordering". 

Met de/.e bepaling heeft de wetgever aan de eisers in cassatie een algemene ver

plichting tol betekening opgelegd, mel als enige en dus strikt te interpreteren uit
zondering het geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van een vervolgde partij te

gen een beslissing op de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen gevallen. 

2. Artikel 20bis, § l, 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 het 

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

stelden van het college van burgemeester en schepenen. 

3. Het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstelvorderende over

heid per brief geformuleerde herstel vordering voor de strafrechter uit te oefenen, 
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inclusief het aanwenden van rechtsmiddelen, zelfs als de herstelvordcrcnde over

heden zich als procespartij hebben gemanifesteerd. 

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

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

temin onder de strafvordering valt. 

5. Daaruit volgt dat hij tegen wie een herstelmaatregel is bevolen zijn cassatie

beroep wat betreft die beslissing moet laten betekenen aan het openbaar ministerie 

bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen en, zo zij zich heeft gemanifes

teerd als procespartij, aan de herstelvorderende overheid. 

6. Uit de stukken waarop het Hof vem1ag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 

zijn cassatieberoep heeft laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het ge

recht dat de bestreden beslissing op de herstelvordering heeft gewezen. 

In zoverre hel cassatieberoep ook is gericht tegen de beslissing op de herstelvor

dering, is het niet ontvankelijk. 

Eerste middel 

7. Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwet

boek, alsmede miskenning van de algemene motiveringsplicht en de bewijskracht 

van akten: met het oordeel dat een bedrag van 800,00 euro werd ontvangen voor 

de huur van de maand maart 2014, miskent het arrest de bewijskracht van het 

strafdossier en zijn inhoud; uit de verklaring over de huur blijkt niet de betaling 

voor de maand maart 2014; minstens faalt de motivering met betrekking tot de ef

fectief ontvangen gelden. 

8. ln zoverre het arrest miskenning aanvoert van het strafdossier en zijn in

houd, zonder nadere aanduiding van het geschrift of de geschriften waarvan het 

arrest een uitlegging zou geven die onverenigbaar is met de inhoud ervan, is het 

bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk. 

9. Voor het overige verplicht het middel tot een onderzoek van feiten waarvoor 

het Hof niet bevoegd is, of komt het op tegen de beoordeling van de feiten en is 

het bijgevolg niet ontvankelijk. 
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Tweede middel 

10. Het middel voert schending aan van artikel 195 Wetboek van Strafvorde

ring, alsmede miskenning van de motiveringsplicht: met het oordeel dat gelet op 

de aard van de vastgestelde gebreken de eiser bezwaarlijk kan voorhouden niet op 

de hoogte te zijn van bet bestaan van deze gebreken en er dan ook geen sprake 

kan zijn van een onoverwinnelijke rechtsdwaling, miskent het arrest de bewjjs

kracht van eisers conclusie; een rechtsdwal ing is slechts onoverwinnelijk en een 

rechtvaardigingsgrond in zoverre zij van dien aard is da t ieder redelijk en voor

zichtig persoon die dwaling had kunnen begaan indien hij in dezelfde feitelijke en 

juridische omstandigheden was geplaatst; met de loutere vas ts telling dat de eiser 

niet kan voorhouden niet op de hoogte geweest te zijn van het bestaan van gebre

ken veranl:\�oordt het arrest de beslissing niet naar recht; een loutere verwijzing 

naar de aard van de gebreken, zonder de vaststel ling dat ieder ander redelijk en 

voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden die dwaling niet bad begaan, 

volstaat niet . 

11. Het arrest verwijst voor het door het middel bekritiseerde oordeel niet naar 

eisers appelconclusie en bet kan dan ook de bewijskracht ervan niet miskennen. 

In zoverre mist hel middel feitelijke grondslag. 

12. Het arrest verwerpt eisers beroep op de onoverwinne lijke rechtsdwaling met 

het oordeel dat: 

- de feiten door de eiser wetens en willens werden gepleegd; 

- de eiser kennis had of moest hebben van de gebreken (minpunten) en deson-

danks wetens en willens verhuurde; 

- de eiser die het pand ter beschikking stelde zelf diende te controleren of de wo

ning wel aan de woonkwaliteitsnormen voldeed en hij regelmatig de staat van 

het verhuurde pand diende te controleren; 

- gelet op de aard van de vastgestelde gebreken de eiser bezwaarlijk kan voor

houden dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van deze gebreken en er 

dan ook geen sprake kan zijn van een onoverwinnelijke rechtsdwaling. 
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Met die redenen verantwoordt het arrest naar recht de verwerping van eisers be

roep op de onoverwinnelijke rechtsdwaling zonder dat het uitdrukkelijk diende 

vast te stellen dat een redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde omstandigheden 

niet zo zou hebben gehandeld. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Derde middel in zijn geheel 

13. Het derde middel dat in zijn drie onderdelen betrekking heeft op de beslis

sing op de herstelvordering, waartegen eisers cassatieberoep niet ontvankelijk is, 

behoeft geen antwoord. 

Ambtshalve onderzoek 

14. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 104,01 euro. 

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

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis en Sidney Bememan, en op de 

openbare rechtszitting van 29 mei 2018 uitgesproken door waarnemend voorzitter 

Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Luc Decreus, met 

bij stand van afgevaardigd griffier V éronique Kosynsky. 
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V. Kosynsky 
S. Bemcman E. Francis 

F. \'an Volsem 
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MEMORIE TOT STAVIN1j) 1 9 F B. 20î0 ter griffe 

van het Hof va Cassatie neergelegd/ 

'--�����������������?t--' 
(goedgekeurd

. de doorhaling van een/ 

Van het cassatieberoep ingesteld door: 

woord("'2 --JIJ � 
�·=-__) 

Tegen: 

De heer 
wonende te 

Oorspronkelijk beklaagde, 
Thans eiser tot cassatie 

;, geboren op · te i 

Hebbende als raadsman mter. Andy Boermans, advocaat, 
kantoorhoudende te 2250 Olen, Geelseweg 151, houder van het attest 
bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken met 
erkenningsnummer OVB 15-31. 

Het arrest dat op 6 december 2017 werd gewezen door Hof van Beroep 
te Antwerpen, zetelend in correctionele zaken, met arrestnummer 
C/1390/2017 en repertoriumnummer 2017/4419. 

Waarbij eveneens partij waren: 

Het Openbaar Ministerie 

De Wooninspecteur van het Vlaams Gewest, met diensten gevestigd te 
1210 Brussel, Koning Albert Il-laan 19 bus 22 

Hof van Cassatie, Tweede Kamer 

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

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

(_ Hooggeachte Heren en Dames, 

1 
J 
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Eiser heeft de eer een memorie in te dienen tot staving van het cassatieberoep dat hij 
aantekende tegen het arrest dat op 6 december 2017 werd gewezen door Hof van 
Beroep te Antwerpen, zetelend in correctionele zaken, met arrestnummer 
C/1390/2017 en repertoriumnummer 2017/4419. 

Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige bekentenis. 

Feiten en procedurevoorgaanden: 

Eiser in cassatie wordt vervolgd voor het ter beschikking stellen van een woning met 
oog op bewoning die niet aan de kwaliteitsvereisten voldoet. 

Het dossier werd in eerste aanleg behandeld voor de rechtbank van eerste aanleg 
Antwerpen, afdeling Antwerpen, sectie correctionele rechtbank op 6 maart 2017. 

Eiser in cassatie werd bij vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen dd. 1 O 
april 2017 schuldig bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf, een geldboete, 
een verbeurdverklaring en bijdragen. 
Eiser in cassatie tekende hoger beroep aan tegen deze veroordeling evenals de 
vrijwillig tussenkomende partij; 

Het dossier werd in graad van beroep behandeld op de zitting de dato 11 oktober 2017 
van het hof van beroep te Antwerpen; 

Eiser in cassatie legde ter zitting een stukken bundel en conclusie nee:r waarna de zaak 
gepleit en in beraad genomen werd. 

Bij arrest van 6 december 2017 werd eiser in cassatie veroordeeld tot een 
gevangenisstraf, een geldboete, een verbeurdverklaring, bijdragen en een 
herstelvordering. 

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

EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE: 

Geschonden wetsbepalingen 

- Art. 42,3 Sw. 
- Art. 43 bis Sw. 
- Schending van de algemene motiveringsplicht 
- Schending van de bewijskracht van akten 
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Aangevochten beslissing 

Gelet op de beperking van de incriminatieperiode tot de dag van de controle, zijnde 5 
maart 2014, en gelet op de schriftelijke vordering van het Openbaar Ministerie zoals 
vermeld in de dagvaarding, wordt de verbeurdverklaring van de illegale 
vermogensvoordelen overeenkomstig art. 42,3° Sw en 43bis Sw. Beperkt tot de 
ontvangen huurgelden voor de maand maart 2014, zijnde 800 euro. 

(Bestreden arrest, blz. 11) 

Grieven 

Eerste onderdeel 

Het thans bestreden arrest miskent de bewijskracht van het strafdossier door zonder 
meer te stellen dat een bedrag van 800 euro werd ontvangen voor de huur voor de 
maand maart 2014. 

Nergens uit het ganse strafdossier blijkt enige betaling. 

Waar het thans bestreden arrest een betaling voor maart 2014 vaststelt. miskent het 
arrest de inhoud van het strafdossier. 

De enige relevante verklaring terzake stelt: 

" ... Ik betaal ook de huur aan hem. Hij houdt de huur in van mijn loon, maar 
achteraf verdelen wij het onder de andere mensen." 

(stuk 4 strafdossier, tweede blad) 

Hieruit kan niet in het minst de betaling voor maart 2014 blijken. 

Door de effectieve ontvangst hieruit af te leiden miskent het arrest de bewijskracht van 
het strafdossier, minstens faalt de motivering naar het effectief ontvangen van de 
gelden. 

Het arrest dient dan ook op dit punt verbroken te worden. 

TWEEDE MIDDEL TOT CASSATIE: 
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Geschonden wetsbepalingen 

- Schending van art. 195 Sv. en de algemene motiveringsplicht 

Aangevochten beslissing 

Gelet op de aard van de vastgestelde gebreken kan beklaagde bezwaarlijk 
voorhouden dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van deze gebreken. Er kan 
dan ook geen sprake zijn van onoverwinnelijke rechtsdwaling. 

(Bestreden arrest, blz. 10) 

Grieven 

Eerste onderdeel 

Het thans bestreden arrest miskent de bewijskracht van de conclusie van eiser in 
cassatie. 

Eiser in cassatie stelde aangaande de dwaling in rechte als volgt: 

"Concluant is dan ook overgegaan tot het ter beschikking stellen van het 
appartementsgedeelte op de eerste verdieping in de stellige overtuiging dat hij 
hiermee geen enkele regel met de voeten trad. 

• De huur kwam tot stand door tussenkomst van een erkend 
makelaar 

• Deze makelaar stelde de overeenkomst op maat op waarbij een 
deel commerciële huur betrof en een ander deel private huur 

• Er was een positieve woonstcontrole voor concluant na 
meervoudige inspectie de visu door de wijkagent 

• Het ging om een tijdelijke terbeschikkingstelling aan voor hem 
gekende personen 

• Het pand werd niet onderverhuurd 
• Er werd geen hoofdverblijfplaats gevestigd door de Poolse 

gebruikers van het pand 

Concluant verkeerde dan ook in de gerechtvaardigde overtuiging dat zijn 
huurovereenkomst tot stand Is gekomen volgens de regels van de kunst, zijn 
pand voldeed aan de vereisten van bewoonbaarheid gelet op de afwezigheid 
van informatieverstrekking van onbewoonbaarheid door de makelaar en èen 
positieve woonstcontrole (meermaals) door de wijkagent." 

Het bestreden arrest stelt als volgt: 
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"Gelet op de aard van de vastgestelde gebreken kan beklaagde bezwaarlijk 
voorhouden dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van deze gebreken. 
Er kan dan ook geen sprake zijn van onoverwinnelijke rechtsdwaling." 

De rechtsdwaling is slechts onoverkomelijk en is slechts een rechtvaardigingsgrond 
in zoverre zij van dien aard is dat ieder redelijk en voorzichtig persoon die dwaling had 
kunnen begaan indien hij in dezelfde feitelijke en juridische omstandigheden was 
geplaatst. 

Door louter vast te stellen dat hij niet kan voorhouden niet op de hoogte te zijn van het 
bestaan van de gebreken verantwoord het Hof haar arrest wat dit onderdeel betreft 
niet naar recht. 

Het arrest verwijst terzake naar de aard van de gebreken doch laat na vast te stellen 
dat ieder ander redelijk en voorzichtig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden 
die dwaling niet had begaan. 

Het arrest is dan ook niet verantwoord naar recht en dient te worden verbroken. 

DERDE MIDDEL TOT CASSATIE: 

Geschonden wetsbepalingen 

- Art.20 bis Vlaamse wooncode 
- Art.1 eerste aanvullende protocol EVRM 
-- Artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
- Schending van art. 195 Sv. en de algemene motiveringsplicht 

Aangev�chten beslissing 

De herstelvordering van de wooninspecteur is zowel intern als extern wettig en beoogt, 
op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van de 
door beklaagde gepleegde misdrijven. Deze herstelvordering is gemotiveerd vanuit het 
oogpunt van elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten en is 
derhalve niet kennelijk onredelijk. 

(Bestreden arrest, blz. 13) 

Grieven 

Eerste onderdeel 

Het thans bestreden arrest besluit tot de niet kennelijk onredelijkheid van de vordering 
louter op basis van de beweegredenen van de verzoeker. 
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De beoordeling van de kennelijke onredelijkheid van de herstelvordering wordt 
gemaakt rekening houdende met: 

• enerzijds de aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de 
goede ruimtelijke ordening; 

• anderzijds door het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het 
beoogde herstel 

• tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit. 

De daadwerkelijke noodzaak om het herstel te bevelen moet steeds in concreto 
aangetoond en als dusdanig gemotiveerd worden. 

Het arrest dat de daadwerkelijke noodzaak niet motiveert, is niet afdoende 
gemotiveerd en dient verbroken te worden. 

Tweede onderdeel 

Het thans bestreden arrest weegt op geen enkele wijze het voordeel voor de 
woonkwaliteit van de herstelvordering af aan de ernst van de overtreding, de omvang 
en de aantasting van de woonkwaliteit. 

Het arrest faalt derhalve naar recht wegens gebrek aan motivering. 

Derde onderdeel 

Het thans bestreden arrest miskent op manifeste wijze het recht op eigendom van eiser 
in cassatie zoals gewaarborgd door art. 1 eerste aanvullende protocol EVRM gelezen 
samen met artikelen 10 en 11 van de grondwet. 

Het thans bestreden arrest toets enkel de interne en externe wettigheid van de 
herstelvordering af. 

Het Hof gaat hierbij voorbij aan de ernstige impact welke dergelijke quasi automatisch 
opgelegde herstelvorderingen hebben op de financiële toestand van de persoon aan 
wie ze wordt opgelegd. 

De rechter dient derhalve na te gaan dat de gevorderde herstelmaatregel geen 
onevenredige maatregel vormt ten aanzien van het ermee nagestreefde wettige doel, 
waardoor zij een schending met zich meebrengt van het eigendomsrecht. 

De opgelegde maatregel is derhalve niet verantwoord naar recht, minstens 
onbehoorlijk gemotiveerd en dient derhalve verbroken te worden. 
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Op deze gronden en overwegingen, besluit ondergetekende advocaat voor 
eiser dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge behagen de bestreden 
beslissing te vernietigen en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

/ 

! 1 

Voor-eensluidend afschrift, 
/De afgevaardigd griffier, 

J( 




