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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.18.0261.N 

1 

met zetel te 

beklaagde, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187 /3 02, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

II 

1. geboren te op 'wo-

nende te 

beklaagde, 
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2. geboren te op 

, wonende te 

beklaagde, 

eisers, 

met als raadsman mr. Greg Jacobs, advocaat bij de balie te Brussel, 

alle cassatieberoepen tegen 

GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor de 

provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, 

Diestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot herstel, 

verweerder, 

met als raadsman mr. Philippe Declercq, advocaat bij de balie te Leuven. 

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

sel, correctionele kamer, van 19 februari 2018. 

De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Marc Timperrnan heeft geconcludeerd. 



II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

2 OKTOBER 2018 

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen II 

P.18.0261.N/3 

L 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". 

2. Met deze bepaling heeft de wetgever aan de eisers in cassatie een algemene 

. yerp_li_chti_ng_!Qt beteke!ling_oj>gelegd, met als enig_e en dus. strikt te interpreteren 

uitzondering het geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van een vervolgde partij 

tegen een beslissing op de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen geval

len. 

3. Artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals hier toe

pàsselijk, bepaalt dat de rechtbank naast de straf de in dat artikel vermelde her

stelmaatregelen kan bevelen. Dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig 

inspecteur of het college van burgemeester en schepenen. De herstelvordering 

wordt volgens artikel 6.1.41, § 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals 

hier toepasselijk, bij het parket ingeleid bij gewone brief 

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

heid per brief geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, 

inclusief het aanwenden van rechtsmiddelen, en dit ongeacht of de herstelvorde

rende overheden zich als procespartij hebben gemanifesteerd. 

5. 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 

6. Daaruit volgt dat hij tegen wie op grond van artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, zoals hier toepasselijk, een herstelmaatregel is be

volen, zijn cassatieberoep wat betreft die beslissing, niet alleen moet laten beteke-
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nen aan de eiser tot herstel maar ook aan het openbaar ministerie bij het gerecht 

dat die beslissing heeft gewezen. 

7_. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eisers 

II hun cassatieberoep hebben laten betekenen aan de verweerder en aan het open

baar ministerie bij het appelgerecht. 

In zoverre ook gericht tegen de beslissing waarbij lastens de eisers II een herstel

maatregel werd bevolen, zijn hun cassatieberoepen niet ontvankelijk. 

Middel van de eiseres I in zijn geheel 

8. Het eerste onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 

3, vierde lid, Probatiewet en artikel 195 Wetboek van StrafVordering: het arrest 

wijst het verzoek van de eiseres 1 om opschorting af, zonder specifiek melding te 

maken van de door de eiseres I in haar appelconclusie aangehaalde omstandighe

den, deze te onderzoeken en die in de beoordeling te betrekken, zodat geenszins 

wordt aangegeven waarom die concrete omstandigheden niet van aard zijn dat zij 

het afwijzen van de gunst van de opschorting van de uitspraak kunnen wettigen; 

de eiseres I heeft in de appelconclusie gewezen op meerdere omstandigheden die 

eigen zijn aan haar rol en actuele toestand als beklaagde-rechtspersoon en dus te 

onderscheiden van de situatie van de eisers II; zij had onder meer laten gelden dat 

sinds de feiten het aandeelhouderschap en het bestuur zijn gewijzigd, dat zij 

klaarblijkelijk het slachtoffer is geworden van natuurlijke personen die haar heb

ben misbruikt, dat zij alles in het werk stelt om de plaats te herstellen, dat zij een 

beroep heeft gedaan op een studiebureau en een architectenbureau om na te gaan 

welke werken aanvaardbaar zijn en dat zij sede1t de overname van haar aandelen 

door andere aandeelhouders en bestuurders haar verantwoordelijkheid heeft ge

nomen tegenover de administratie en justitie; het arrest dat zich ertoe beperkt om 

in algemene termen het verzoek om opschorting af te wijzen en daarbij verwijst 

naar de ernst van de gepleegde feiten en de doelstelling het plegen van nieuwe ge

lijkaardige feiten te beletten, beantwoordt het concrete verweer van de eiseres I 

niet; dat geldt ook voor de overweging dat een strenge effectieve geldboete nodig 

is om de eiseres I, die een patrimoniumvennootschap is, respect bij te brengen 

voor de ruimtelijke ordening. 
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Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 8, § 

1, vierde lid, Probatiewet en artikel 195 Wetboek van Strafvordering: het arrest 

wijst het verzoek van de eiseres I om uitstel van tenuitvoerlegging af zonder die 

beslissing afdoende te motiveren zoals aangegeven in het eerste onderdeel. 

9. Uit de samenlezing van de artikelen 3, vierde lid, tweede zin, en 8, § 1, 

vierde lid, Probatiewet en artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering 

volgt dat de rechter die weigeit de uitspraak van veroordeling op te schorten of 

uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen, indien dit hem is gevraagd, nauwkeurig 

de redenen voor die beslissing moet vermelden, zij het dat die beknopt mogen 

Z!Jn. 

Indien een beklaagde in zijn conclusie daarover met verwijzing naar concrete en 

specifieke omstandigheden verweer voert, verplicht artikel 149 Grondwet de rech-

ter dit verweer te beantwoorden, zonder dat hij evenwel elk afzonderlijk element 

dat tot staving van dit verweer wordt aangevoerd, moet beantwoorden. 

10. Het arrest heeft de door de eiseres I aangevoerde specifieke en concrete om

standigheden ter staving van het verzoek tot opschorting van de uitspraak van 

veroordeling of uitstel van tenuitvoerlegging, bij het beoordeling van de vraag om 

de behandeling van de zaak uit te stellen (arrest, p. 14-15, nr. 5-6) en van de 

schuld van de eiseres I (arrest, p. 15-16, nr. 7) onderzocht en gemotiveerd ver

worpen. Het arrest diende dan ook bij de beoordeling van het verzoek van de eise

res I om opschorting of uitstel van tenuitvoerlegging die argumenten niet nog

maals te beantwoorden. 

In zoverre kan het middel in zijn beide onderdelen niet worden aangenomen. 

11. Het arrest motiveert de beslissing over de aan de eiseres I op te leggen straf 

als volgt: 

de aard van de feiten wij zen op een gebrek aan normbesef en een misprijzen 

voor de normen inzake ruimtelijke ordening en de natuur; 

- de gunst van de opschorting is onvoldoende om de eiseres I de ernst. van de 

gepleegde misdrijven te doen inzien en is ook geen afdoende maatregel om 

haar ervan te weerhouden nieuwe gelijkaardige feiten te plegen; 
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- de door de eerste rechter aan de eiseres I opgelegde straf is wettig en passend: 

een strenge effectieve geldboete is nodig om de eiseres I, die een patrimoni

umvennootschap is, respect bij te brengen voor de ruimtelijke ordening; 

- een straf met (gedeeltelijk) uitstel zou dit doel onvoldoende verwezenlijken. 

Aldus omkleedt het arrest de afWijzing van het verzoek van de eiseres I om de uit

spraak van veroordeling op te schorten of uitstel van tenuitvoerlegging te verlenen 

regelmatig met redenen en is de beslissing naar recht verantwoord. 

In zoverre kan het middel in zijn beide onderdelen niet worden aangenomen. 

Middelen van de eisers II 

Eerste middel 

Eerste onderdeel 

12. Het onderdeel voe1t schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 

6.1.1, 1°, 6.1.1, 3° en 6. 1:5, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals hier 

toepasselijk: het arrest kan de eiseres II.2 niet schuldig verklaren aan het haar ten 

laste gelegde daar de stedenbouwmisdrijven slechts kunnen worden vastgesteld 

bij processen-verbaal opgesteld door de in artikel 6.1.5, 1°, Vlaamse Codex Ruim

telijke Ordening vermelde personen en het strafdossier geen enkel proces-verbaal 

bevat, waaruit blijkt dat de eiseres II.2 zich aan de telastleggingen A. l tot en met 

A.5 heeft schuldig gemaakt 

13. De veroordeling van een beklaagde wegens een door de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening strafbaar gesteld feit vereist niet dat tegen deze beklaagde 

door een in artikel 6.1.5, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals hier 

toepasselijk, aangewezen persoon proces-verbaal werd opgesteld voor een derge

lijke inbreuk. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
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Tweede onderdeel 

14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen 

6.1.1, 1°, 6.1.1, 3° en 6.1.5, 1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals hier 

toepasselijk: het �mest beantwoordt niet het in de conclusie van de eiseres II.2 

aangevoerde verweer dat er wat het oprichtingsmisdrijf betreft geen vaststellingen 

werden gedaan lastens haar; het arrest oordeelt wel en strijdig met het strafdossier 

dat de eiseres II.2 samen met de eiser II. l heeft beslist de werken te laten uitvoe

ren zodat zij beiden daders zijn; er is evenwel geen overeenkomstig artikel 6.1.5, 

1°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening opgesteld proces-verbaal waaruit dat 

blijkt. 

15. In zoverre het onderdeel verplicht tot een onderzoek van feiten waartoe het 

· · -- - - -Hof geen bevoegdheid heeft, is het niehmtvankelijk. 

16. In zoverre het onderdeel is afgeleid uit de vergeefs met het eerste onderdeel 

aangevoerde onwettigheid, is het niet ontvankelijk. 

17. Met de redenen die het arrest (p. 15, laatste alinea en p. �6, eerste alinea) 

bevat, beantwoordt het het door het onderdeel bedoelde verweer. 

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag. 

Tweede middel 

Eerste onderdeel 

18. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 5, 

tweede lid, Strafwetboek en de artikelen 6.1.1, 1° en 6.1.1, 3°, Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, zoals hier toepasselijk: het oordeel van het arrest dat geen 

toepassing wordt gemaakt van de decumulregeling van artikel 5, tweede lid, 

Strafwetboek gaat uit van de onjuiste met het eerste middel bekritiseerde opvat

ting van het bewezen karakter van de telastleggingen A. l tot en met A.5 lastens de 

eiseres II.2, terwijl het tegendeel blijkt. 

19. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de met het eerste middel vergeefs aan

gevoerde onwettigheden en is bijgevolg niet ontvankelijk. 
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Tweede onderdeel 

20. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, aiiikel 5, 

tweede lid, Strafwetboek en de aiiikelen 6.1.1, 1° en 6.1.1, 3°, Vlaainse Codex 

Ruimtelijke Ordening, zoals hier toepasselijk: het arrest oordeelt ten onrechte dat 

de feiten der telastleggingen A. l tot en met A.5 aan de eiseres II.2 kunnen worden 

toegeschreven; de eiser II.! heeft toegegeven dat hij alle beslissingen zelf heeft 

genomen, ook binnen de eiseres I; dit werd nooit betwist of in vraag gesteld door 

het openbaar ministerie of de veiweerder; er moet dus worden aangenomen dat de 

eiseres II.2 geen beslissingsbevoegdheid had; de motieven die het arrest aanhaalt 

zijn dan ook niet dienend en bieden geen antwoord op de pertinente stellingen die 

de daarover in de appelconclusie van de eisers II worden aangevoerd; die stellin

gen zijn bepalend voor zowel het bewijs als de straf met inbegrip van het verlenen 

van opschorting of uitstel, al dan niet onder probatie, aan de eiseres II.2. 

21. In zoverre het onderdeel niet preciseeii op welk in de appelconclusie van de 

eisers II ontwikkeld verweer het arrest niet antwoordt, is het bij gebrek aan nauw

keurigheid niet ontvankelijk. 

22. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de onaantastbare beoordeling 

van de feiten door de rechter of verplicht het tot een onderzoek van feiten, waar

voor het Hof geen bevoegdheid heeft. 

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek 

23. 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 de cassatieberoepen. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 
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Bepaalt de kosten in het geheel op 165,61 euro, waarvan op het cassatieberoep I 

82,80 euro verschuldigd is en op het cassatieberoep II 82,81 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, Sidney Bememan en Ilse Couwenberg, en op 

de openbare rechtszitting van 2 oktober 2018 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc 

Timperman, met bijstand van griffier Kristel V anden Bossche. 

\.( 
S.Bememan 




