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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.17.0003.N 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in de persoon 

van de minister-president, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19, voor 

wie optreedt de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, met ka

binet te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 20, bus 1, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

wonende te 

verweerder. 

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

van 4 april 2014. 
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Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd. 

Il. CASSATIEMIDDEL 

C.17.0003.N/2 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

ffi. BESLISSING Y AN HET HOF 

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 6.1.49, § 1, eerste lid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde- ( 

ning wordt, onverminderd de bepalingen van afdeling 1, een administratieve geld-

boete van 5.000 euro opgelegd aan de persoon die handelingen, werken of wijzi-
gingen voortzet in strijd met een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrach-

tigd bevel tot staking, vermeld in artikel 6.1.47, vijfde lid. 

Voor het opleggen van een administratieve geldboete met toepassing van voor

noemde bepaling volstaat het wetens en willens voortzetten van handelingen, 
werken of wijzigingen in strijd met een door de stedenbouwkundig inspecteur be

krachtigd bevel tot staking. De enkele omstandigheid dat een natuurlijke persoon 

bij het doorbreken van een stakingsbevel is opgetreden als orgaan van een rechts

persoon, doet geen afbreuk aan zijn eigen verantwoordelijkheid voor de misken

ning van het stakingsbevel wanneer vaststaat dat hij het bevel tot staking wetens 

en willens heeft doorbroken. 

2. De appelrechters oordelen dat: 

- een vennootschap geen handelingen kan stellen zonder de materiële tus

senkomst van een natuurlijke persoon; 

- het niet is omdat een natuurlijke persoon namens een vennootschap bepaalde 

handelingen heeft gesteld, dat geoordeeld moet worden dat de natuurlijke per

soon zelf de strafbare handeling heeft gesteld; 

- het te dezen niet bewezen is dat "[de verweerder] zelf, als natuurlijke persoon, 

doorbreker was van de stakingsbevelen". 
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3. De appelrechters die aldus te kennen geven dat het doorbreken van de sta

kingsbevelen geschiedde door de materiële tussenkomst van de verweerder als af

gevaardigd bestuurder, maar oordelen dat zulks niet volstaat om hem "als natuur

lijk persoon" te aanzien als "doorbreker van de stakingsbevelen", zonder uit te 

sluiten dat bij wetens en willens handelde, verantwoorden hun beslissing niet naar 

recht. 

Het middel is gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

eenparig beslissend, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over bet verzet van de ver

weerder en de hieraan verbonden kosten. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van bet gedeel

telijk vernietigde arrest. 
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

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

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Beatrijs 

Deconinck en raadsheer Bart Wylleman, en in openbare rechtszitting van 7 de

cember 2018 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van 

advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe. 
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VOOR: 

TEGEN: 

VOORZIENING IN CASSATIE 

Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Re

gering in de persoon van de Minister-President, wiens kabinet ge

vestigd is te 1000 Brussel, Martelaarsplein 19, voor wie optreedt de 

Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, waarvan de 

burelen gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koning Albert Il-laan 20, bus 

1, 

Eiser tot cassatie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr 

Huguette Geinger, ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassa

tie, kantoor houdende te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, bij wie 

keuze van woonplaats wordt gedaan, 

De heer 1, wonende te 

Verweerder in cassatie, 

* * * 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter, de Dames en Heren 

Raadsheren, leden van het Hof van Cassatie, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiser tot cassatie heeft de eer het tegensprekelijk arrest, gewezen 

op 4 april 2014 door de zeventiende kamer van het Hof van Beroep te Antwer

pen (A.R. nr. 2013/ AR!706), aan het toezicht van Uw Hof te onderwerpen. 
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FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

Het geschil tussen partijen betreft de administratieve geldboeten, 

verschuldigd wegens de doorbrekingen van stakingsbevelen m.b.t. een appar

tementsgebouw in oprichting, gelegen te . 

, eigendom van de 

Bij proces-verbaal van 11 oktober 2010 werd vastgesteld dat het 

appartementsgebouw niet werd gebouwd conform de stedenbouwkundige 

vergunning van 29 juni 2007. Het proces-verbaal vermeldt als bouwheer van 

het appartementsgebouw de 1 ·, als architect verweerder, tevens 
zaakvoerder van de 1, en als uitvoerders de bouwfirma en . 

de .. De staking werd bevolen "ten aanzien van alle 

werken, handelingen en wijzigingen". Het stakingsbevel werd op 14 oktober 
201 O bekrachtigd door de stedenbouwkundig inspecteur. 

Bij proces-verbaal van 26 oktober 2010 werd de doorbreking van 

het stakingsbevel van 11 oktober 201 O vastgesteld (eerste doorbreking), en 
werd een nieuwe staking bevolen "ten aanzien van alle werken, handelingen 

en wijzigingen". Het stakingsbevel werd op 28 oktober 2010 bekrachtigd door 

de stedenbouwkundig inspecteur. 

Bij proces-verbaal van 23 mei 2011 werd de doorbreking van het 

stakingsbevel van 26 oktober 2010 vastgesteld (tweede doorbreking), en werd 

een nieuwe staking bevolen "ten aanzien van alle werken, handelingen en wij- ( 
zigingen". Het stakingsbevel werd op 25 mei 2011 bekrachtigd door de ste

denbouwkundig inspecteur. 

Bij proces-verbaal van 9 juni 2011 werd de doorbreking van het 

stakingsbevel van 23 mei 2011 vastgesteld (derde doorbreking), en werd een 

nieuwe staking bevolen "ten aanzien van alle werken, handelingen en wijzigin
gen". Het stakingsbevel werd op 14 juni 2011 bekrachtigd door de steden

bouwkundig inspecteur. 

Op 3 augustus 2011 legde de rekenplichtige van het herstelfonds, 

zowel aan de 1 ' als aan verweerder, onderscheiden administra

tieve geldboetes op van telkens 5.000 EUR wegens de doorbreking, op 26 ok-
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tober 2010, van het stakingsbevel van 11 oktober 2010, de doorbreking, op 23 
mei 2010, van het stakingsbevel van 26 oktober 2010, en de doorbreking, op 9 
juni 2011, van het stakingsbevel van 23 mei 2011. 

De verzoeken tot kwijtschelding-vermindering van de geldboetes 

door· de 1 en verweerder, werden verworpen door de steden

bouwkundig inspecteur, behoudens de geldboete voor de eerste doorbreking, 

die voor beide betrokkenen herleid werd tot 500 EUR. 

Op 9 februari 2012 vaardigde de rekenplichtige van het herstel

fonds zes dwangbevelen uit tot inning van de onderscheiden administratieve 

geldboetes lastens de : • en verweerder, die op 1 5  februari 2012 
aan de 1 1 en verweerder werden betekend. 

Op 15 maart 2012 dagvaardden de 1 1 en verweerder 

eiser voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren in verzet tegen de 

dwangbevelen. 

Bij vonnis van 20 december 2012 verklaarde de rechtbank het 

verzet ontvankelijk doch ongegrond. 

Ingevolge het hoger beroep van de : ' en verweerder 

hervormde het Hof van Beroep te A�twerpen, bij arrest van 4 april 2014, het 

vonnis a quo t.o.v. verweerder en verklaarde de dwangbevelen opzichtens 

verweerder "nietig en van generlei waarde". 

Tegen dit arrest meen eiser volgend middel tot cassatie te kunnen 

aanvoeren. 

ENIG MIDDEL TOT CASSATiE 

Geschonden wetsbepalingen 

- Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 4 november 1950, goedge

keurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna afgekort EVRM); 
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- Artikel 1 van het eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag over 

de Rechten van de Mens, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 en goedge
keurd bij wet van 13 mei 19.55 (hierna afgekort Eerste Aanvullend Protocol 

EVRM); 
- Artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet; 
- Artikelen 6.1.49, §1, eerste lid, 6.1.50, §1, eerste lid, en 6.1.50, §4, van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

- Artikelen 2, §2, 61, §1, en artikel 526 van het Wetboek Vennootschappen. 

- Algemene rechtsbeginselen, redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel ge-
noemd, zoals deze o.m. besloten zijn in artikel 1, Eerste Aanvullend Protocol 

EVRM en in artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, 

Bestreden beslissing 

Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerder 

gegrond, hervormt het beroepen vonnis en verklaart het verzet van verweerder 

gegrond tegen de dwangbevelen van 15 februari 2012, wegens de overtreding 
van volgende stakingsbevelen: "11.10.2010, bekrachtigd op 14.10.2010 

(661,36 euro); 26.10.2010, bekrachtigd op 28.10.2010 (5.252,59 euro), 

23.05.2011, bekrachtigd op 25.05.2011 (5.252,59 euro)", en verklaart deze 

dwangbevelen nietig en van generlei waarde, op volgende gronden: 

"Het verzet van (verweerder); 

Terecht roept (verweerder) het onredelijk karakter in van de ook aan hem op

gelegde administratieve geldboeten, in zoverre telkens voor de doorbreking 

van het stakingsbevel door de . > dezelfde geldboete werd opge

legd aan de vennootschap als aan de afgevaardigd bestuurder van de ven

nootschap. 

Een vennootschap kan immers geen handelingen stellen zonder de materiële 

tussenkomst van een natuurlijk persoon. Om voor dezelfde doorbreking een 
administratieve geldboete op te leggen aan de vennootschap als aan het or

gaan van de vennootschap is dan ook vereist dat bewezen wordt dat de na

tuurlijke persoon die optrad als orgaan van de vennootschap ook zelf het sta
kingsbevel heeft doorbroken, onafgezien de handelingen die hij namens en 

voor rekening van de vennootschap stelde. 

( 
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Het is niet omdat een natuurlijk persoon namens de vennootschap bepaalde 
handelingen heeft gesteld, dat dient geoordeeld te worden dat de natuurlijke 
persoon zelf de strafbare handelingen (het doorbreken van het stakingsbevel) 
gesteld heeft. 

Het is niet bewezen dat (verweerder) zelf, als natuurlijke persoon, doorbreker 
was van de stakingsbevelen. 

Het feit dat (verweerder) architect is houdt niet noodzakelijk in dat hij met de 
> verbonden was door een architectenovereenkomst. Het is per

fect mogelijk dat hij zijn vaardigheden louter aanwendde als afgevaardigd be

stuurder van de vennootschap en niet ten bate van zichzelf als architect. 

Bij gebrek aan bewijs van doorbreking van het stakingsbevel door (verweer
der) als natuurlijke persoon (en dus niet als orgaan van de vennootschap), 

wordt het verzet van (verweerder) tegen de dwangbevelen van 15.02.2012 
gegrond verklaard. 

De dwangbevelen die aan (verweerder) werden opgelegd worden nietig ver
klaard en van generlei waarde" (arrest pp. 6-7). 

Grieven 

1. Naar luid van artikel 6.1.49, §1, eerste lid, van de Vlaamse Co-

( dex Ruimtelijke Ordening wordt, onverminderd de bepalingen van afdeling 1, 
een administraüeve geldboete van 5.000 euro opgelegd aan de persoon die 
handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een door de steden
bouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking, vermeld in artikel 
6.1.47, vijfde lid. 

Krachtens artikel 6.1.50, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening wordt, bij gebrek aan voldoening van de administratieve 
geldboete en toebehoren, door de met de invordering belaste ambtenaar een 
dwangbevel uitgevaardigd. 

Naar luid van artikel 6.1.50, §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening kan de betrokkene, binnen een termijn van dertig dagen na de bete-
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kening van het dwangbevel, bij gerechtsdeurwaardersexploot een met rede
nen omkleed verzet doen, houdende dagvaarding van het Vlaamse Gewest, 
bij de rechtbank van het arrondissement van de plaats waar de goederen ge
legen zijn. 

2. Krachtens artikel 2, §2, van het Wetboek Vennootschappen is 
de naamloze vennootschap een handelsvennootschap met rechtspersoonlijk
heid. 

Naar luid van artikel 61, § 1, van het Wetboek vennootschappen 

handelen vennootschappen door hun organen. Naar luid van artikel 526 van 
het Wetboek vennootschappen is de naamloze vennootschap verbonden door 
de handelingen van de raad van bestuur, van de bestuurders die overeen
komstig artikel 522, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordi
gen, van de leden van het directiecomité of van de personen aan wie het da
gelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar doel 
liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien 
de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. 

De omstandigheid dat een natuurlijke persoon bij het voortzetten 
van handelingen, werken of wijzigingen in strijd met een door de stedenbouw
kundige inspecteur bekrachtigd stakingsbevel, handelt in zijn hoedanigheid 
van orgaan van een rechtspersoon, en aldus de verantwoordelijkheid van die 
rechtspersoon rechtstreeks in het gedrang brengt, sluit de persoonlijke ver

antwoordelijkheid van het orgaan voor het wetens en willens doorbreken van 

( 

het stakingsbevel niet uit. De persoonlijke verantwoordelijkheid van het orgaan ( 
bestaat gelijktijdig met de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon. 

De administratieve geldboetes wegens het doorbreken van een 
stakingsbevel kunnen gelijktijdig worden opgelegd aan zowel de rechtsper
soon als aan de natuurlijke persoon, handelend als orgaan van deze rechts
persoon. Een cumul of samenloop van de verantwoordelijkheid van de rechts
persoon en de natuurlijke persoon voor het doorbreken van het stakingsbevel 
is mogelijk, zodat aan elkeen een administratieve geldboete kan worden opge
legd voor dezelfde feiten van het doorbreken van het stakingsbevel. 

Teneinde voor dezelfde doorbreking van een stakingsbevel een 
administratieve geldboete te kunnen opleggen aan zowel de rechtspersoon als 
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aan het orgaan van de rechtspersoon, is geenszins vereist dat de natuurlijke 

persoon ook zelf, in een andere hoedanigheid dan orgaan van de rechts

persoon, het stakingsbevel heeft doorbroken, onafgezien van de handelingen 

die hij namens en voor rekening van de vennootschap stelde. 

3. Te dezen is tussen partijen niet betwist dat de 

eigenares is van het litigieuze appartementsgebouw in oprichting, gelegen te 

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt 

dat verweerder afgevaardigd bestuurder is van de 1 

- dat de rekenplichtige van het herstelfonds op 3 augustus 2011, zowel aan 

( de · 1 als aan verweerder, administratieve geldboetes oplegde 

wegens de doorbreking, op 26 oktober 2010, van een stakingsbevel van 11 
oktober 2010, bekrachtigd op 14 oktober 201 01 de doorbreking, op 23 mei 

2010, van een stakingsbevel van 26 oktober 2010, bekrachtigd op 28 okto

ber 2010, en de doorbreking, op 9 juni 20 1 1 ,  van een stakingsbevèl van 23 
mei 201 1 , bekrachtigd op 25 mei 201 1 ;  

( 

- dat de rekenplichtige van het herstelfonds op 9 februari 2012 zes dwangbe

vel uitvaardigde tot inning van de onderscheiden administratieve geldboetes 

lastens de 1 'en verweerder, die op 15 februari 2012 werden 

betekend; 
- dat de diverse stakingsbevelen niet zijn aangetast door enige onwettigheid, 

net zo min als de beslissingen een administratieve geldboete op te leggen 

aan de 

Het bestreden arrest verklaart het verzet van verweerder tegen de 

dwangbevelen, betekend op 15 februari 2012 wegens de overtreding van de 

stakingsbevelen van 11 oktober 2010, 26 oktober 2010 en 23 mei 2011 ge

grond, en verklaart deze dwangbevelen nietig en van generlei waarde. 

De appelrechters steunen hun beslissing op het "gebrek aan be

wijs van doorbreking van het stakingsbevel- door (verweerder) als natuurlijke 

persoon (en dus niet als orgaan van de vennootschap)". 

Hierbij nemen de appelrechters in aanmerking 

- "(dat verweerder) terecht het onredelijk karakter (inroept) van de ook aan 

hem opgelegde administratieve geldboeten, in zoverre telkens voor de 
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doorbreking van het stakingsbevel door de . 1 dezelfde geldboe

te werd opgelegd aan de vennootschap als aan de afgevaardigd bestuurder 

van de vennootschap"; 

- "(dat) een vennootschap immers geen handelingen (kan) stellen zonder de 

materiële tussenkomst van een natuurlijk persoon, (en dat) om voor dezelf

de doorbreking een administratieve geldboete op te leggen aan de vennoot

schap als aan het orgaan van de vennootschap dan ook vereist (is) dat be

wezen wordt dat de natuurlijke persoon die optrad als orgaan van de ven

nootschap ook zelf het stakingsbevel heeff doorbroken, onafgezien de han

delingen die hij namens en voor rekening van de vennootschap stelde"; 

- "(dat) het niet (is) omdat een natuurlijk persoon namens de vennootschap 

bepaalde handelingen heeft gesteld, dat dient geoordeeld te worden dat de 

natuurlijke persoon zelf de strafbare handelingen (het doorbreken van het 

stakingsbevel) gesteld heeff'. 

4. Op grond van de vaststellingen en overwegingen die het bevat 
kon het bestreden arrest niet wettig besluiten tot vernietiging van de dwang
bevelen lastens verweerder. 

Uit het bestreden arrest bfijkt dat verweerder "namens" de 1 
1 de stakingsbevelen heeft doorbroken, minstens sluit het bestreden 

arrest niet uit dat verweerder, "middels bepaalde handelingen", in zijn hoeda
nigheid van afgevaardigd bestuurder van de 1 · , de stakingsbeve
len heeft doorbroken. Het bestreden arrest sluit evenmin uit dat verweerder 
hierbij "wetens en willens" heeft gehandeld. 

De omstandigheid dat de stakingsbevelen doorbroken werden 
door verweerder handelend als orgaan van de , •, derwijze dat 
deze doorbreking toerekenbaar is aan de . 11 sluit geenszins de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van verweerder uit voor de doorbreking van 
het stakingsbevel. 

In zoverre verweerder, zelfs handelend in zijn hoedanigheid van 
orgaan van de , wetens en willens de stakingsbevelen door-

brak, is ook hij als natuu�lijke persoon, naast en gelijktijdig met de 
, "de persoon die handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd 

met een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigd bevel tot staking" 

in de zin van artikel 6.1.49, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

( 

( 
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Ordening, zodat zowel aan de! als aan verweerder zelf als na-
tuurlijke persoon, een administratieve geldboete kon worden opgelegd voor 
dezelfde doorbrekingen van de stakingsbevelen. Hiertoe is, anders dan weer
houden door het bestreden arrest, geenszins vereist dat verweerder "ook zelf, 

onafgezien de handelingen die hij namens en voor rekening van de vennoot

schap stelde" "als natuurlijke persoon (en dus niet als orgaan van de vennoot

schap)" de stakingsbevelen zou doorbroken hebben. 

Zo de rechter op grond van artikel 159 van de gecoördineerde 
Grondwet de macht heeft om de wettelijkheid te onderzoeken van een admini
stratieve sanctie die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 
EVRM, zoals de administratieve geldboete bij doorbreking van een stakings-

( bevel, en hierbij in het bijzonder kan nagaan of de sanctie beantwoordt aan de 
wettelijke voorschriften, daaronder begrepen de algemene beginselen van het 
recht, zoals het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel, laat de enkele om
standigheid dat de administratie voor eenzelfde doorbreking van een stakings
bevel een administratieve geldboete oplegt aan zowel de rechtspersoon als de 
natuurlijke persoon die bij de doorbreking handelde als orgaan van deze 
rechtspersoon, de rechter niet toe te besluiten tot onredelijkheid van de las
tens de natuurlijke persoon opgelegde geldboete. 

Besluit 

Door de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve 
geldboete aan verweerder wegens de doorbreking van de stakingsbevelen 

( afhankelijk te stellen van het bewijs dat verweerder ook als natuurlijke per-
soon, niet handelend als orgaan namens en voor rekening van de f · · · -

•, de stakingsbevelen heeft doorbroken, miskent het bestreden arrest 
artikel 6.1.49, §1, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
evenals de artikelen 2, §2, 61, §1, en artikel 526 van het Wetboek vennoot
schappen. 

In zoverre het bestreden arrest weerhoudt dat verweerder in zijn 
hoedanigheid van orgaan van de • de stakingsbevelen doorbrak, 
minstens niet uitsluit dat verweerder wetens en willens als orgaan van de 1 · ·• 

_ .., de stakingsbevelen doorbrak, kon het op de enkele grond dat niet 
het bewijs geleverd is dat verweerder ook als natuurlijke persoon, niet hande-
lend als orgaan namens en voor rekening van de 1 ·, de stakings-
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bevelen heeft doorbroken, niet wettig besluiten tot onwettigheid van de lastens 
verweerder opgelegde geldboeten en de lastens verweerder opgelegde 
dwangbevelen (schending van de artikelen 6.1.49, §1, eerste lid, 6.1.50, §1, 
eerste lid, en 6.1.50, §4, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de arti
kelen 2, §2, 61, §1, en artikel 526 van het Wetboek vennootschappen, en arti
kel 159 van de gecoördineerde Grondwet). 

De enkele omstandigheid dat voor de doorbreking van de sta
kingsbevelen ook administratieve geldboeten werden opgelegd lastens de 
rechtspersoon . ', liet het bestreden arrest niet toe te besluiten tot 
"onredelijkheid" van de tevens lastens verweerder opgelegde administratieve 
geldboeten wegens dezelfde doorbreking van de stakingsbevelen (schending 
van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, artikel 6 van het EVRM, arti- ( 
kei 1, van het Eerste Aanvullend Protocol EVRM, de algemene rechtsbeginse-
len, redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel genoemd, zoals deze o.m. be-
sloten zijn in artikel 1 , Eerste Aanvullend Protocol EVRM en artikel 159 van de 
gecoördineerde Grondwet).). 

TOELICHTING 

1. Artikel 6.1.49, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet 
het opleggen van een administratieve geldboete "aan de persoon die hande

lingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een door de stedenbouwkun

dige inspecteur bekrachUgd bevel tot staking". 

De mogelijkheid van een administratieve geldboete bij doorbreking 
van een stakingsbevel bestaat sinds 1 mei 2000 (m.n. ingevoerd bij art. 156 van 
het Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999). 

De administratieve geldboete wegens doorbreking van een sta
kingsbevel ondersteunt het preventief karakter van het stakingsbevel (cf. Ver
slag TYBERGHIEN-VANDENBUSSCHE en TIMMERMANS, Gedr.St. VJ.Pari., 
1998-99, nr. 1332/8, p. 13; DEBERSAQUES, G. en VAN LANDEGHEM, H., 
"Handhaving", in Handboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, HUBEAU, 
8., VANDEVYVERE, W. en DEBERSAQUES, G:, Brugge, die Keure, 2010, 
(857), 921, nr. 125). 
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Overeenkomstig artikel 6.1.50, §1, van de Vlaamse Codex Ruimte
lijke Ordening wordt bij gebrek aan voldoening van de administratieve geldboete 
en toebehoren, een dwangbevel uitgevaardigd. Krachtens artikel 6.1.50, §4, 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan de betrokkene, binnen een 
termijn van dertig dagen na de betekening van het dwangbevel, een met rede
nen omkleed verzet doen bij de rechtbank van het arrondissement van de plaats 
waar de goederen gelegen zijn. De rechtbank kan met volle rechtsmacht de 
wettigheid van de opgelegde geldboete toetsen (cf. Cass. 18 maart 2010, A.R. 
C.09.0149.N, met conclusie Advocaat-Generaal DUBRULLE, www.juridat.be; 
EYSKENS, T., "Bestuurlijke handhaving in het Vlaams stedenbouwrecht: staken 
of betalen!", noot bij Antwerpen 7 maart 2006, TROS, 2008, (40), 48 e.v., sub 5; 
Verslag, Gedr.St. VI.Pari., 1998-1999, nr. 1332/8, p. 13). 

2. De overtreding van een stakingsbevel heeft ook een strafrechte

lijk luik, nu artikel 6.1.1, eerste lid, 5°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Or

dening bepaalt dat met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met 
een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met één van deze straffen alleen, 
de persoon wordt gestraft "die de handelingen, werken of wijzigingen voortzet in 

strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend 

geval, de beschikkjng in kortgeding". 

De inbreuk op een stakingsbevel is aldus een zgn. gemengde in

breuk, m.n. een inbreuk die niet alleen via administratiefrechtelijk weg wordt af
gehandeld, maar ook een strafbaar feit uitmaakt (cf. DERUYCK, F., De rechts
persoon in het strafrecht, Gent, Mys&Breesch, 1996, 70, nr. 94; VERHAERT, 1., 

( en WAETERINCKX, P., "Strafrechtelijke verantwoord�lijkheid, een beheersbaar 
ondernemingsrisico? De delegatie in strafrecht", R.W., 2001-02, 1009; FRAN
CHIMONT, M., JACOBS, A. en MASSET, A., Manuel de procédure pénale, 
Brussel, Larcier, 2006, 148). Cumul van beide sancties is in principe mogelijk, 
nu artikel 6.1.49, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uitdrukkelijk voorziet 

dat de administratieve geldboete kan worden opgelegd "onverminderd de bepa

lingen van afdeling 1n (i.e. de afdeling m.b.t. de strafsancties, m.n. art. 6.1.1.). 

Volledigheidshalve kan, wat het toekomstig recht betreft, worden 
opgemerkt dat ingevolge het artikel 166 van het decreet van 25 april 2014 be

treffende de handhaving van de omgevingsvergunning ingevoerde artikel 7.7.6 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de doorbreking van stakingsbe
velen, gepleegd vanaf 1 mei 2000 tot aan de inwerkingtreding van het decreet 
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van 25 april 2014, uitsluitend kunnen worden gesanctioneerd met de admini
stratieve geldboete, zoals voorzien door voormalig artikel 6.1.49 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en dit volgens de procedureregels zoals 
ze voor de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 golden. Deze 
regeling geldt echter slechts vanaf de inwerkingtreding van het decreet van 25 

april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 
2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning, voorzien op 23 
februari 2017 (zie art. 145, eerste lid, decreet van 25 april 2014 betreffende 
de handhaving van de omgevingsvergunning, en artt. 797 en 798 besluit van 
de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, B.S. 23 februari 2016). 

3. Tussen de administratieve handhaving en de strafrechtelijke ( 
handhaving bestaan, naar Belgisch recht, fundamentele verschillen: 

- de administratieve sancties worden niet door een rechter opgelegd maar 
door een overheid, en op de administratieve handhaving zijn de beginselen 
van behoorlijk bestuur van toepassing (o.a. het redelijkheid- en evenredig
heidsbeginsel); 

- voor de strafrechtelijke handhaving gelden de regels van het Strafwetboek 
en het Wetboek van Strafvordering, met als voornaamste principes het lega
liteitsbeginsel, de rechtmatigheid van de bewijsvoering en de naleving van 
het recht van verdediging (zie ook DEKKERS, C., "Het sociaal strafrecht en 
de strafgerechten: een verstandshuwelijk?", R.W., 2006-07, (1382), 1389; 
VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal 
strafrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2006, 371-372). 

Dit belet niet dat administratieve sancties als een "strafveNolging" in 
de zin van artikel 6, § 1 van het EVRM kunnen worden beschouwd. De vaststel
ling dat een administratieve sanctie een "straf is in de zin van artikel 6 EVRM, 
brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten worden in acht 
genomen (waaronder de behandeling van de vordering binnen een redelijke 
termijn), doch heeft niet tot gevolg dat die maatregel in de Belgische wetgeving 
van strafrechtelijk aard is, zodat de algemene bepalingen van het Belgisch straf
recht en strafprocesrecht (zoals het milderen van de straf of zelfs de eenvoudige 
schuldigverklaring), erop toepassing moeten vinden (cf. Cass. 14 januari 2014, 
P.12.1015.N, www.juridat.be; Cass. 24 april 2012, A.R. P.11.1061.N, 
www.juridat.be; Cass. 27 september 2011, A.R. P.10.2020.N, www.juridat.be; 
zie ook GwH 30 maart 2011, nr. 44/2011, ro. 8.38, www.raadvst-consetat.be; 

( 
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GwH 2 maart 1995, nr. 18/1995, ro. 8.3, www.grondwettelijkhof.be; DE
BERSAQUES, G., KEMPE, K. en VERBEYST, S., "Rechtsbescherming in een 
hertekend handhavend kader na het decreet betreffende de handhaving van de 
omgevingsvergunning", R.W., 2014-15, (1123), 1127, nr. 13; THEUNIS, J., "De 
toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof - Overzicht van recht
spraak 2011 ", TBP, 2010, (589), 607, nr. 60, en 623, nr. 112). 

Uw Hof oordeelde reeds dat voor de administratieve geldboete 
die ondergeschikt is aan en een alternatief is voor de strafvordering, in 
de regel dezelfde principes gelden als voor de strafvordering zelf, zodat ook 
toepassing moet worden gemaakt van artikel 100 van het Strafwetboek dat 
bepaalt dat bij gebreke van andersluidende bepalingen in bijzondere wetten en 

( verordeningen, de bepalingen van het eerste boek van dit wetboek worden 
toegepast op de misdrijven die bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn 
gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85 (Cass. 6 mei 
2015, A.R. P.15.0379.F, met conclusie Advocaat-Generaal Vandermeersch, 
www.juridat.be; zie ook de noot bij dit arrest van WAETERINCKX, P., "De cu
mul-decumulregeling onder artikel 5, tweede lid Sw.", N.C., 2016, 156 e.v.). 

Dit arrest betreft o.m. de toepassing van de regels aangaande de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (art. 5 Sw.) in het kader 
van de administratieve boete, voorzien in de Waalse milieuwetgeving (wegens 
het exploiteren van een inrichting klasse 1 of 2 zonder vereiste milieuvergun
ning). In deze wetgeving is de administratieve geldboete ondergeschikt aan en 
een alternatief voor de strafvordering (zie art. 0160, §1, van het Waals Milieu-

( wetboek van 27 mei 2004: "De vastgestelde overtredingen worden dmv een 

administratieve boete vervolgd, tenzij: het openbaar ministerie oordeelt dat 

strafvervolgingen nodig zijn of overweegt gebruik te maken of gebruik maakt 

van de bevoegdheden die hem toegewezen worden krachtens de artikelen 

216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering; een overeenkomst is 

gesloten krachtens artikel D. 159. De strafvervolgingen en de overeenkomst 

sluiten de toepassing van een administratieve boete uir; zie art. 0163, eerste 
lid, van het Waals Milieuwetboek van 27 mei 2004: ''Indien de procureur des 

Konings afziet van vervolgingen of verzuimt zijn beslissing binnen de vastge

legde termijn te betekenen, beslist de sanctionerend ambtenaar of de admini

stratieve procedure opgestart moet worden"). 

L __ _ -- · ---- -- --·--· --··----- -- -- - - -- -
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De administratieve boete wegens doorbreking van een stakings

bevel (art. 6.1.49, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) is echter niet on

dergeschikt aan en een alternatief voor de strafvordering, aangezien cumul in 

principe mogelijk is, nu artikel 6.1.49, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

uitdrukkelijk voorziet dat de administratieve geldboete kan worden opgelegd "on

verminderd de bepalingen van afdeling 1" (i.e. de afdeling m.b.t. de strafsanc

ties, m.n. art. 6.1.1.). 

De regels van toerekening van het misdrijf van rechtspersonen, 

zoals voorzien in artikel 5 van het Strafwetboek, zijn dan ook niet van toepas

sing op de bij artikel 6.1.49, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

voorziene administratieve geldboete. 

4. Wat betreft de toerekening van de doorbreking van het stakings

bevel in het kader van de administratieve handhaving (art. 6.1.49, §1, Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening). 

4.1. Artikel 6.1.49, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde

ning viseert "de persoon" die handelingen, werken of wijzigingen voortzet in 

strijd met een bevel tot staking. 

. Nu geen bijzondere regels van toerekening zijn voorzien, viseert ar

tikel 6.1.49, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zowel rechtsper

sonen als natuurlijke personen, zonder enige decumul tussen de rechtsper

soon en de natuurlijke persoon die als orgaan is opgetreden: 

- een rechtspersoon kan het stakingsbevel doorbreken en is hiervoor, in de 

administratieve handhaving, verantwoordelijk; 

- de natuurlijke persoon, ook al is hij opgetreden als orgaan van de rechts

persoon, kan het stakingsbevel doorbreken en is hiervoor, in de administra

tieve handhaving, verantwoordelijk. 

De administratieve geldboete wegens eenzelfde doorbreking van 

een stakingsbevel kan derhalve aan zowel de rechtspersoon als de natuurlijke 

persoon die opgetreden is als orgaan, worden opgelegd. Samenloop/cumul is 

derhalve zondermeer mogelijk in het kader van de administratieve handha

ving. 

( 
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4.2. Ter vergelijking kan worden opgemerkt dat in de strafrechte

lijke handhaving, alwaar eveneens "de persoon" wor�t geviseerd die hande
lingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een bevel tot staking. (6.1.1, 
eerste lid, 5°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), principieel decu
mul van artikel 5 van het Strafwetboek geldt: 
- de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen geldt ook voor mis

drijven in bijzonder milieuwetten- en decreten (zie Cass. 1 oktober 2014, AR. 
P.14.0957.F, www.juridat.be; VAN VOLSEM, F. en MEGANCK, 8., "Milieu
recht en straf(proces)recht: een aantal bedenkingen met onder meer aan
dacht voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen", T.Straf., 
2009, (51), 77, nr. 159; VANWALLE, L., 11De implicaties van de wet op de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon op de vervolging 

( van milieudelicten", TMR, 2001, (116), 122, nr. 9); 
- artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de 

verantwoordelijkheid van een natuurlijke persoon en van een rechtspersoon in 
het gedrang komen wegens eenzelfde misdrijf, sluit de cumulatie van de ver
antwoordelijkheden uit door alleen die in aanmerking te nemen van degene 
die de zwaarste fout heeft begaan, met als enige uitzondering, het geval 
waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon "willens en wetens" heeft ge
handeld (Cass. 19 november 2008, A.R. P.08.1037.F, www.juridat.be); 

- uit artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek blijkt een strafuitsluitingsgrond 

voor degene die de minst zware fout heeft begaan (Cass. 8 november 2006, 
A.R. P.06.0060.F en P.06.0765.F, met conclusie Advocaat-Generaal VAN
DERMEERSCH, www.juridat.be); 

- krachtens artikel 5, tweede lid, tweede zin, van het Strafwetboek kan de ge-· 
( identificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd 

samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld, en om 
vast te stellen of de natuurlijke persoon de fout "willens en wetens" heeft be
gaan, moet de rechter letten op diens concrete geestesgesteldheid op het 
ogenblik waarop hij de handeling stelt die zijn verantwoordelijkheid in het ge
drang brengt (en niet op de wettelijke kwalificatie van het feit: zie conclusie 
Advocaat-Generaal.DE SWAEF voor Cass. 4 maart 2003, A.R. P.02.1249.N, 
www.juridat.be; het "wetens en willens" plegen van een fout vereist dat de be
frokkene "bewust en buiten iedere dwang heeft gehandeld" (Cass. 4 februari . 
2014, A.R. P.12.1757.N, www.juridat.be). 

Door te bepalen dat enkel degene die de zwaarste fout heeft be
gaan strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld, vergelijkt artikel 5, 
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tweede lid, van het Strafwetboek de fouten die door de rechtspersoon zijn be

gaan met die welke door de natuurlijke persoon zijn begaan door wiens tussen

komst het strafbaar feit werd gepleegd, zonder deze uit te wissen. De strafuitslui

tende verschoningsgrond die de voormelde wetsbepaling invoert ten gunste van 

degene die de minst zware fout heeft begaan, heeft geen gevolgen voor de 

grondslag van de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering omdat elke 

fout, hoe licht ook, degene die de fout heeft begaan verplicht de schade te ver

goeden die daaruit is voortgevloeid (Cass. 22 oktober 2014, A.R. P.14.0980.F, 

met conclusie Advocaat-Generaal Vandermeersch, www.juridat.be). 

4.3. Wat betreft de toerekening van de inbreuk aan een rechtsper

soon in het kader van de administratieve handhaving dient toepassing worden 
gemaakt van de orgaantheorie. Overigens werd een systeem van admïnistra

tieve handhaving in verschillende sectoren ingevoerd precies om de destijds 

geldende strafrechtelijke immuniteit van rechtspersonen te omzeilen (Advies 

RvSt. bij het wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 

van rechtspersonen, Gedr.St. Senaat, 1 998-99, nr. 1217/6, p. 124; WYN

GAERT, C., Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlij

nen, Antwerpen, Maklu, 2006, 140). 

Overeenkomstig de orgaantheorie worden de rechtsgevolgen van 

handelingen die door het orgaan in zijn functie worden verricht, rechtstreeks 

toegerekend aan de rechtspersonen, zodat deze geacht wordt zelf gehandeld 

te hebben. Ook de fouten die een bestuursorgaan begaat in de uitoefening van 

zijn mandaat, worden op grond van de organieke vertegenwoordiging toege-

I 
\ 

schreven aan de rechtspersoon, waardoor de vennootschap (op grond van arti- ( 
kei 1 382 van het Burgerlijk Wetboek) rechtstreeks aansprakelijk is voor on

rechtmatige daden die haar bestuursorgaan stelt (op voorwaarde dat het orgaan 

binnen de formele kring van zijn bevoegdheden handelt, hetzij wanneer iedere 

redelijke mens mocht aannemen dat de daad binnen die sfeer is verricht) (zie 

o.m. VANDENBERGHE, H., "Overzicht van rechtspraak, Aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad (2000-2008), Deel ll. Foutvereiste. Algemene kenmerken", 

T.P.R., 2010, (1749), 1 961 ,  nr. 61). 

De orgaantheorie doet evenwel geen afbreuk aan de eigen aan

sprakelijkheid van het orgaan t.o.v. van derden (zie Cass. 20 juni 2005, A.R. 

C.03.01 05.F, met conclusie Eerste Advocaat-Generaal J.F. LECLERCQ, 

www.juridat.be; Cass. 1 december 1 988, Arr. Cass. 1 988-89, �91; Cass. 27 ok-
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tober 1982, Arr.Cass. 1982-83, 308, met noot get. E.K.; GwH 4 maart 2008, nr. 
36/2008, www.grondwettelijkhof.be, ro. 8.14.2; de zgn. quasi-immuniteit va.n het 
orgaan geldt alleen wanneer het aangesproken wordt door de contractuele we
derpartij van hun opdrachtgever: alsdan kan het orgaan alleen aangesproken 
worden indien aan de voorwaarden van samenloop van aansprakelijkheid vol
daan is: zie Cass. 7 november 1997, A .R. C.96.272.F, www.juridat.be) (zie ook 
VANDENBERGHE, H., "Overzicht van rechtspraak, Aansprakelijkheid uit on
rechtmatige daad (2000-2008), Deel l l .  Foutvereiste. Algemene kenmerken", 
T.P.R., 2010, (1749), 1963, nr. 61). 

4.4. De enige voorwaarde tot het opleggen van een administratieve 
geldboete is dat de persoon "handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd 

( 
met een door de stedenbouwkundige inspecteur bekrachügd bevel tot staking" 
(6.1.49, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

( 

Weliswaar is een (algemeen) opzet vereist in hoofde van de be
trokkene: het opzet omvat een kennis-element, m.n. het "wetens" handelen, wat 
impliceert dat de betrokkene wist of diende te weten dat hij handelde in strijd met 
een stakingsbevel, en een wilselement, m.n. het "willens" handelen, wat impli
ceert dat hij de gedraging gewild heeft (cf. VAN DEN WYNGAERT, P., Strafrecht 
strafprocesrecht & internationaal strafrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 
2006, 277; zie ook RvSt. 29 april 2014, nr. 227.216, www.raadvst-consetat.be, 
ro. 10: "Voor het opleggen van een administratieve geldboete met toepassing 
van artikel 6. 1.49 VCRO volstaat het desbewust of het wetens en willens voort
zetten van handelingen in strijd met een bekrachtigd bevel tot staking''). 

De doorbreker diende dus kennis te hebben of geacht worden te 
hebben van het stakingsbevel op het ogenblik dat hij de doorbreking pleegt. De
ze kennis hoeft niet noodzakelijk het gevolg te zijn van een kennisgeving con
form artikel 6.1.47 VCRO, al staat ze dan ontegensprekelijk vast, maar kan ook 
voortvloeien uit andere feitelijkheden (FRANSSEN, F., 'Wie kan een bekrachtigd 
stakingsbevel doorbreken", noot bij RvSt. 29 april 2014, TMR, 2014, (460), 461; 
zie ook VAN DEN BERGHE, J. ,  "Dwangmaatregelen", in Zakboekje Ruimtelijke 
Ordening, 2014, Mechelen, Kluwer, (677), 680 en noot 94; Cass. 14 februari 
1997, A.R. C.95.0382.N, Arr. Cass. 1997, nr. 87; Cass. 10 september 1996, Arr. 
Cass. 1996, nr. 298; RvSt. 29 april 2014, nr. 227.216, TMR, 2014, 457). 
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De enkele omstandigheid dat een natuurlijk persoon bij het door
breken van een stakingsbevel is opgetreden als orgaan van een rechtspersoon, 
doet geen afbreuk aan zijn eigen verantwoordelijkheid voor de miskenning 
van het stakingsbevel wanneer vaststaat dat hij "wetens en willens" heeft ge
handeld. 

Dit is ook de draagwijdte die de Raad van State toekent aan artikel 
6.1.49, §1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening): "Aan de persoon die 

handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met een bekrachtigd sta

k;ngsbevel wordt bij toepassing van atfikel 6. 1.49, § 1, eerste lid, VCRO een 

administratieve geldboete van 5.000 euro opgelegd. Het desbewust of het we

tens en willens voortzetten van handelingen in strijd met een bekrachtigd bevel 

tot staking volstaat om een administratieve geldboete met toepassing van atfi

ke/ 6.1.49 VCRO op te leggen. Anders dan verzoeker dit blijkbaar ziet, belet 

het feit dat hij een orgaan is van de eigenaar van het betrokken goed, de , 

niet dat ook aan hem een geldboete wegens het doorbreken van 

het stakingsbevel kan worden opgelegd" (RvSt. 8 november 2016, nr. 
236.359, www.raadvst-consetat.be, ro. 7.1.1 en 7.1.2). 

5. De rechter aan wie gevraagd wordt een sanctie te toetsen die 
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid 
van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie ver
zoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het 
interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen (zie o.m. Cass. 12 
december 2014, A.R. F.13.0133.N, www. juridat .be; Cass. 15 maart 2012, AR. 

/ 

F.11.0012.N, www.juridat.be; Cass. 8 april 2011, AR. F.10.0033.N, www.juri- ( 
dat.be). 

De evenredigheids- en redelijkheidstoets waarbij de omvang van de 
administratieve geldboete wordt afgewogen tegen de zwaarte van de inbreuk 
laat niet toe tot kennelijke onredelijkheid te besluiten van een aan een orgaan 
opgelegde geldboete louter op grond van de vaststelling dat ook aan de rechts
persoon zelf, voor dezelfde feiten van doorbreking van het stakingsbevel, een 
geldboete werd opgelegd. 

Cumul van sancties lastens de natuurl ijke persoon door wiens op
treden de inbreuk werd gepleegd (het orgaan) en de rechtspersoon, is op zich 
niet uitzonderlijk, nu ook in de strafrechtelijke handhaving dergelijke cumul mo-
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gelijk is in de mate dat de natuurlijke persoon de inbreuk wetens en willens heeft 
begaan (art. 5, tweede lid, tweede zin, Sw.). 

BIJ DEZE BESCHOUWINGEN 

Besluit voor eiser ondergetekende advocaat bij het Hof van Cas
satie dat het U behage, hooggeachte Dames en Heren, de bestreden beslis
.sing te vernietigen, de zaak en partijen te verwijzen naar een ander hof van 
beroep, kosten als naar recht. 

Voor eensluidend afschrüt, 
De Griffier, 

Brussel, 23 december 2016 




