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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

1 

, geboren te op 

wonende te 

, geboren te op wonende te 

met zetel te , met als 

lasthebber ad hoc met kantoor te 

beklaagde, 
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4. met zetel te , met als lasthebber ad 

hoc met kantoor te 

beklaagde, 

eisers, 

allen met als raadsman mr. Luc Delbrouck, advocaat bij de balie Limburg, 

tegen 

1. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor de provincie 

Vlaams-Brabant, met kantoor te 3000 Leuven, Diestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot herstel, 

2. WOONINSPECTEUR, met kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert-II-laan 

19 bus 22, 

eiser tot herstel, 

verweerders, 

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

II.1 

STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR bevoegd voor de provincie 

Vlaams-Brabant, voormeld, 

eiser tot herstel, 

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

toor te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 25, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

1. vommeld, 

beklaagde, 

2. voormeld, 

beklaagde, 

3.  voormeld, 

beklaagde, 
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4. voonneld, 

beklaagde, 

verweerders. 

A1 fLJJ WOONINSPECTEUR, voormeld, 

eiser tot herstel, 

II.2 

P.18.0276.N/3 

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

toor te 3320 Hoegaarden, Gemeenteplein 25, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

1. voormeld, 

beklaagde, 

2. , voormeld, 

beklaagde, 

3. voormeld, 

beklaagde, 

verweerders. 

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

sel, correctionele kamer, van 20 februari 2018. 

De eisers 1.1 en I.2 voeren in een memorie die aan dit anest is gehecht, vier mid

delen aan. 

De eiseres I.3 voert in een memorie die aan dit anest is gehecht, een middel aan. 

De eiseres I.4 voert geen middel aan. 

De eisers II voeren elk in een memorie die aan dit anest is gehecht, een middel 

aan. 

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd. 

Il. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen 

P.18.0276.N/4 

1. Uit de tekst en het opzet van artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering, dat ertoe strekt de onafhankelijkheid te waarborgen van een 

rechtspersoon, blijkt dat enkel de lasthebber ad hoc ertoe gemachtigd is om de 

rechtspersoon bij de strafvordering te vertegenwoordigen en enkel hij bevoegd is 

om namens deze rechtspersoon rechtsmiddelen met inbegrip van het cassatiebe

roep aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen deze rechtspersoon inge

stelde strafvordering. 

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat voor de eise-

res I.4 bij vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 3 mei 2011 

werd aangesteld als lasthebber ad hoc. Er blijkt niet dat deze lastheb

ber ad hoc van zijn mandaat werd ontlast. Er blijkt evenmin dat de raadsman die 

namens de eiseres I.4 cassatieberoep instelde, handelde namens de lasthebber ad 

hoc. 

Het cassatieberoep van de eiseres I.4 is niet ontvankelijk. 

3. 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." 

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

verplichting tot betekening opgelegd, met als enige 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. 
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5. Artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals hier toe

passelijk, 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 van toepassing, bij het parket ingeleid bij gewone brief. 

6. Artikel 20bis, § 1, Vlaamse Wooncode bepaalt dat de rechter naast de straf 

ambtshalve of op vordering van de W ooninspecteur 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. 

7. Het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstel vorderende 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. 

8. De beslissing van de strafrechter over een door de herstel vorderende over

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

temin onder de strafvordering valt. 

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

Codex Ruimtelijke Ordening, zoals hier toepasselijk, of artikel 20bis Vlaamse 

W ooncode een herstelmaatregel is bevolen, zijn cassatieberoep wat betreft die be

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

openbaar ministerie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen. 

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

I.1, I.2 en I.3 hun cassatieberoep hebben laten betekenen aan de verweerders I en 

aan het openbaar ministerie bij het appelgerecht. 

In zoverre ook gericht tegen de beslissingen waarbij lastens de eisers I.1, I.2 en L3 

herstelmaatregelen werden bevolen, zijn hun cassatieberoepen niet ontvankelijk. 
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11. Uit de tekst en het opzet van artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering, dat ertoe strekt de onafhankelijkheid te waarborgen van een 

rechtspersoon, blijkt dat enkel de lasthebber ad hoc ertoe gemachtigd is om de 

rechtspersoon bij de strafvordering te vertegenwoordigen. Om regelmatig te zijn 

moet het tegen een rechtspersoon gerichte cassatieberoep voor wie een lasthebber 

ad hoc is aangesteld, dan ook aan die lasthebber ad hoc worden betekend. 

12. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat voor de ver

weersters Il.3 en II.4 bij vonnis van de con-ectionele rechtbank te Leuven van 3 

mei 2011 respectievelijk en werden aangesteld als 

lasthebber ad hoc. Er blijkt niet dat zij van hun opdrachten werden ontlast. De ei

sers II hebben hun cassatieberoepen wat betreft de verweersters II.3 en II.4 niet 

aan deze lasthebbers ad hoc laten betekenen. 

In zoven-e de cassatieberoepen van de eisers II betrekking hebben op de verweer

sters II.3 en II.4, zijn ze niet ontvankelijk. 

Ontvankelijkheid van de memories van de eisers l I, 12 en l 3 

13. Uit de samenhang tussen de artikelen 427, eerste lid, en 429, tweede, vierde 

en vijfde lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat een beklaagde voor wat be

treft de beslissing op de herstelvordering op straffe van onontvankelijkheid zijn 

memorie ter kennis moet brengen van de partij waartegen het cassatieberoep is ge

richt en het bewijs van verzending van de memorie moet neerleggen ter griffie van 

het Hof binnen de teffnijn waarbinnen de memorie moet zijn ingediend. 

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

I. l ,  I.2 en I.3 hun memories per aangetekende brief hebben ter kennis gebracht 

van de verweerders I en het openbaar ministerie bij het appelgerecht. De bewijzen 

van aangetekende zending van de memories van de eisers I.1, I.2 en I.3 aan de 

verweerders I werden neergelegd buiten de voorgeschreven teffnijn. 

In zoven-e de memories van de eisers I. l , I.2 en I.3 betrekking hebben op de be

slissing waarbij lastens hen een herstelmaatregel werd bevolen, zijn ze niet ont

vankelijk. 
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Ontvankelijkheid van de memories van de eisers Il 

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

II hun memories per aangetekende brief hebben toegestuurd aan de voor de ver

weersters II.3 en II.4 aangestelde lasthebbers ad hoc. 

In zoverre de memories van de eisers II betrekking hebben op de verweersters II.3 

en II.4 zijn ze niet ontvankelijk. 

Middelen van de eisers 11en12 

Eerste middel 

_16. ___ Het_middel voertschending aanYfil1 d() artikelen 42, 3° en 43bis Strafwet-

boek en de artikelen 195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering: het ar

rest beveelt op grond van de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek lastens de ei

sers I.1 en I.2 de bijzondere verbeurdverklaring van telkens één vierde van 

116.932,05 euro, de helft van 250,00 euro en één derde van 16.800,00 euro, zon

der de redenen op te geven waarom deze facultatieve bijzondere verbeii:rdverkla

ring moet worden uitgesproken; de loutere verwijzing naar de redenen van het be

roepen vonnis is niet afdoende aangezien de eerste rechter slechts cijfermatige 

opmerkingen heeft geformuleerd. 

17. Volgens artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat overeen

komstig artikel 211 Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de hoven 

van beroep, moet de rechter nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, 

de redenen vermelden waarom hij een straf oplegt, die de wet aan zijn vrije be

oordeling overlaat, alsook de maat ervan rechtvaardigen. 

18. Noch met eigen redenen noch met de van het beroepen vonnis overgenomen 

redenen vermeldt het arrest waarom de appelrechters overeenkomstig de artikelen 

42, 3° en 43bis Strafwetboek de facultatieve bijzondere verbeurdverklaring beve

len van de in het middel vermelde vermogensvoordelen lastens de eisers I.1 en I.2. 

Het middel is gegrond. 
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Derde middel 

19. Het middel voert aan dat het arrest de inhoud van de stnkken van het straf

dossier miskent; het arrest oordeelt dat ter vrijwaring van het recht van verdedi

ging de door de beklaagden afgelegde verklaringen die zij nadien hebben inge

trokken, niet worden aangewend tegen hen; uit de elementen van het strafdossier 

blijkt niet dat de overige daden van onderzoek of de bewijsmiddelen op beteke

nisvolle wijze steunen op de aldus uitgesloten stnkken; de eisers hebben evenwel 

geen verklaringen ingetrokken en het arrest duidt geen enkele verklaring aan 

waarmee geen rekening wordt gehouden; het arrest verwijst naar uitgesloten stnk

ken, terwijl er geen zijn. 

20. In zoverre het middel miskenning van de bewijskracht van de stnkken van 

het strafdossier aanvoert, zonder die te preciseren, is het bij gebrek aan nauwkeu

righeid niet ontvankelijk. 

21. In zoverre het middel verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het 

Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk. 

22. Voor het overige hebben de eisers I.l en I.2 geen belang om op te komen 

tegen de beslissing om ter vrijwaring van hun recht van verdediging de door be

klaagden afgelegde verklaringen niet aan te wenden om lastens de eisers I. l en I.2 

een veroordeling uit te spreken. 

In zoverre is het middel bijgevolg niet ontvankelijk. 

Tweede en vierde middel 

23. Deze middelen die verband houden met de lastens de eisers I. l en I.2 bevo

len herstelmaatregelen, behoeven gelet de onontvankelijkheid van hun cassatiebe

roepen en memorie wat die beslissingen betreft, geen antwoord. 

Middel van de eiseres 13 

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

boek en de artikelen 195, tweede lid en 2 11 Wetboek van Strafvordering: het ar

rest beveelt lastens de eiseres I.3 op grond van de artikelen 42, 3° en 43bis Straf-
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wetboek de bijzondere verbeurdverklaring van één achtste van 116.932,05 euro en 

van één derde van 16.800,00 euro, zonder de redenen op te geven waarom deze 

facultatieve bijzondere verbeurdverklaring moet worden uitgesproken; de loutere 

verwijzing naar de redenen van het beroepen vonnis is niet afdoende aangezien de 

eerste rechter slechts cijfermatige opmerkingen heeft geformuleerd. 

25. Volgens artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat overeen

komstig artikel 211 Wetboek van Strafvordering van toepassing is op de hoven 

van beroep, moet de rechter nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, 

de redenen vermelden waarom hij een straf oplegt, die de wet aan zijn vrije be

oordeling overlaat, alsook de maat ervan rechtvaardigen. 

26. Noch met eigen redenen noch met de van het beroepen vonnis overgenomen 

_ _ redenen vermeldt het arrest waarom 
_
de ai:rpelrechters overeenkomstig de artikelen 

42, 3° en 43bis Straf:Wetboek de facultatieve bijzondere verbeurdverklaring beve

len van de vermogensvoordelen lastens de eiseres 1.3. 

Het middel is gegrond. 

Middel van de eiser 111 

27. · Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 6.1.41, 

§ 3, Vlaamse Codex Rnirntelijke Ordening, thans artikel 6.3.1, § 3, eerste lid, 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 44 Strafwetboek en de artikelen 

161 en 189 Wetboek van Strafvordering: het arrest bevestigt weliswaar het beroe

pen vonnis dat het herstel beveelt met betrekking tot het omoerend goed gelegen 

te (telastlegging F3), maar het laat na uitspraak te doen 

over de herstelvordering met betrekking tot het omoerend goed gelegen te 

(telastlegging F l  ), waarvoor een herstelvordering is inge

diend op 23 april 2008, een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Her

stelbeleid is verleend en welke ook is opgenomen in de op 19 december 2016 in

gediende appelconclusie van de eiser Il. l. 

28. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat voor de per-

celen gelegen aan de (telastlegging Fl ), kadas-

traal gekend als de 

bedding van de voormalige en een 
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grondoverschot ontstaan door het heraanleggen van de een her-

stelvordering werd ingeleid en dat de eiser II.1 in zijn op 19 december 2016 neer

gelegde conclusie daarover heeft geconcludeerd en de inwilliging heeft gevorderd 

van de daarin geformuleerde herstelvordering lastens de eisers I. Het arrest doet 

daarover geen uitspraak. 

Het middel is gegrond in zoverre het betrekking heeft op de verweerders II.1.1 en 

II.1.2. 

Middel van de eiser 112 

29. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 20bis, § 2, 

Vlaamse Wooncode, artikel 44 Strafwetboek en de artikelen 161 en 189 Wetboek 

van Strafvordering: het arrest bevestigt weliswaar het beroepen vonnis dat het 

herstel beveelt met betrekking tot het omoerend goed gelegen te 

(telastlegging G2), maar het laat na uitspraak te doen over de herstelvor

dering met betrekking tot het omoerend goed gelegen te 

(telastlegging G 1 ), waarvoor een herstelvordering is ingediend en welke 

ook is opgenomen in de op 13 januari 2017 ingediende appelconclusie van de ei

ser II.2. 

30. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat voor het on

roerend goed aan de te (telastlegging G 1) een her

stelvordering werd ingeleid en dat de eiser II.2 in zijn op 13 januari 2017 neerge

legde conclusie daarover heeft geconcludeerd en de inwilliging heeft gevorderd 

van de daarin geformuleerde herstelvordering lastens de eisers II.2.1 en II.2.2. Het 

arrest doet daarover geen uitspraak. 

Het middel is gegrond in zoverre het betrekking heeft op de verweerders II.2.1 en 

II.2.2. 

Ambtshalve onderzoek voor het overige 

31. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het: 

- lastens de eisers I.1, I.2 en I.3 de bijzondere verbeurdverklaring beveelt van 

vermogensvoordelen; 

- geen uitspraak doet over de herstelvordering van de eiser II.1 met betrekking 

tot het omoerend goed gelegen te (telastlegging 

F l )  lastens de verweerders II.1.1 en II.1.2 en het geen uitspraak doet over de 

herstelvordering van de eiser II.2 met betrekking tot het onroerend goed gele

gen te (telastlegging G 1) lastens de verweer-

. __ ders-II. 2.1 en II.2. 2._ . 

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

telijk vernietigde arrest. 

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige. 

Veroordeelt de eisers I.l, I.2 en I.3 elk tot drie zestienden en de eiseres I.4 tot een 

vierde van de kosten van hun cassatieberoepen. 

Veroordeelt het Vlaams Gewest tot de helft van de kosten van de cassatieberoepen 

van de eisers II. 

Houdt de beslissing over de overige kosten van de cassatieberoepen I en II aan en 

laat die beslissing over aan de rechter op verwijzing. 

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

Bepaalt de kosten in het geheel op 1.671,60 euro waarvan de eisers I 232,96 euro 

verschuldigd zijn en de eisers II 232,95 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 Roet, 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 

Timperrnan, met bij stand van griffier Kristel V anden Bossche. 
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YU:2 2 
K. V anden Jossc�(}� S. Bememan 




