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1 

.Aff f.. � l. :,  geboren te op 

, wonende te 

beklaagde, 

AAflY 2. i, geboren te op , wonende te : 

beklaagde, 

Mf'LS 3. met zetel te , met als 

lasthebber ad hoc , met kantoor te 

beklaagde, 
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met zetel te , met als lasthebber ad 
hoc , met kantoor te 

bek laagde, 

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. , voormeld, 

beklaagde, 

2. ;, voormeld, 

beklaagde, 

3. , voormeld, 

beklaagde, 
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4. , voormeld, 

beklaagde, 

verweerders. 

41f2-J WOONINSPECTEUR, voormeld, 

eiser tot herstel, 

11.2 

P.18.0276.N/3 

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. , voormeld, 

beklaagde, 

2. , voormeld, 

beklaagde, 

3. voormeld, 

beklaagde, 

verweerders. 

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

sel, correctionele kamer, van 20 februari 2018. 

De eisers 1.1 en 1.2 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier mid

delen aan. 

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

De eiseres J.4 voert geen middel aan. 

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

aan. 

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Marc Timpennan 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 vennag acht te slaan, blijkt dat voor de eise-

res 1.4 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 1.4 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, § l, 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 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. 

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

heid per brief gefommleerde 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 herstelvorderendc 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 

Wooncode 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 

1.1, 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.l, 1.2 en I.3 
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 enke! 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 U.3 en 11.4 bij vonnis van de correctionele 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 zoverre de cassatieberoepen van de eisers II betrekking hebben op de verweer

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

Ontvankelijkheid van de memories van de eisers Il, l2 en !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 

bet Hof binnen de termijn 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 1 en het openbaar ministerie bij het appelgerecht. De bewijzen 

van aangetekende zending van de memories van de eisers I.l, 12 en I.3 aan de 

verweerders 1 werden neergelegd buiten de voorgeschreven termijn. 

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

slissing waarbij lastens hen een herste]maatrcgel 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 ll.4 aangestelde lasthebbers ad hoc. 

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

en Il.4 zijn ze niet ontvankelijk. 

Middelen van de eisers 11 en 12 

Eerste middel 

16. Het middel voert schending aan van de 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. l 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 verbeûrdverkla

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 voerl aan dat het arrest de inhoud van de stuk.ken 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 stukken; de eisers hebben evenwel 

geen verklaringen ingetrokken en hel arrest duidt geen enkele verklaring aan 

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

ken, terwijl er geen zijn. 

20. In zoverre het middel miskenning van de bewijskracht van de stukken 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 ontvank elijk. 

22. Voor het overige hebben de e isers 1.1 en I.2 geen belang om op te komen 

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

klaagden afgelegde verklaringen niet aan te wenden om lastens de eisers I. l en 1.2 

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 211 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 l?utere 

verwijzing naar de redenen van bet 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 appelrechters overeenkomstig de artikelen 

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

len van de vermogensvoordelen lastens de eiseres I.3. 

Het middel is gegrond. 

Middel van de eiser II 1 

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

§ 3, Vlaamse Codex Ruimtelijke 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 onroerend goed gelegen 

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

over de herstelvordering met betrekking tot het onroerend goed gelegen te · 

· (telastlegging Fl), 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 1. 

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 1 en . een 
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grondoverschot ontstaan door het heraanJeggen van de• , een her

stelvordering werd ingeleid en dat de eiser II. l 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 

Il.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 oruoerend goed gelegen te 

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

dering met betrekking tot het onroerend goed gelegen te 

(telastlegging Gl), 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 Gl) een her

stelvordering werd ingeleid en dat de eiser IL2 in zijn op 13 januari 2017 neerge

legde conclusie daarover heeft geconcludeerd en de inwilliging heeft gevorderd 

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

arrest doet daarover geen uitspraak. 

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

II.2.2. 

Ambtshalve onderzoek voor het overige 

31. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen 

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 1.1, 1.2 en I.3 de bijzondere verbeurdverkJaring beveelt van 

vennogensvoordelen; 

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

tot het onroerend goed gelegen te · (telastlegging 

Fl) 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 Gl) lastens de verweer

ders II.2.1 en Il.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 1.1 , I.2 en 1.3 elk tot drie zestienden en de eiseres I.4 tot een 

vierde van de kosten van hun cassatieberoepen. 

Veroordeelt bet 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 Il 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 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 

Timpennan, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 
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-

F. Van Volsem 
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13. 
Hof van Cassatie 

Op 2 7 AVR. 2018 ter griffie 
van het Hof van Cassatle�eefflelegd/ 
ontvangen. 
(goedgekeurd de doorhaling van een/ 

A.R. nr. P.18.279.N woord(en). • � 1) 

MEMORIE : -� 
De heerl ·zaakvoerder en zijn echtgenote mevrouw. 

beide samenwonende te 

TEGEN: 

Beklaagde; 

EISERS TOT CASSATIE 

Bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende, dhr. Luk Delbrouck, advocaat, 

met kantoor te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 99, houder van getuigschrift opleiding 

cassatie in strafzaken nr. OVB-15-143; 

Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door de Procureur-generaal bij het Hof 

van Cassatie; 

DE WOONINSPECTEUR, handelend in naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 

1210 Brussel, Koning Albert-Il-laan 18/22, 

De stedebouwkundig inspecteur bevoegd voor de provincie Vlaams-Brabant, met 

Kantoren te 3000 Leuven, Diestsepoort 6 bus 93 

Hebbende als advocaat, Mr. Philippe Declercq, 3320 Hoegaarden Gemeenteplein 25; 

VERWEERDERS IN CASSATIE 

EISER TOT CASSATIE 

• 

* 

• 

1 

1 
t � 
f 
r 
1 1 

J 
f 
l t 
1 
! 1 
1 

t l 
1 
j t � 

! � 



Tweede blad� 
P. 18.0276./4 

14. 

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

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van cassatie, 

Hooggea chte Dames en Heren, 

Op 27 februari 2018 stelde eiser tot cassatie cassatieberoep in tegen het arrest (arrestnumm er 

repertoriumnummer notitienummer Par ket-Generaal . l van 20 

februari 2018 van de 13e kamer van het hof van beroep te Antwerpen. 

Tot staving van dit cassatieberoep roept eiser volgend middelen tot cassatie in. 

FEITEN EN VOORGAANDEN 

Lastens eisers tot cassatie, werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd door het Openbaar Ministerie 

wegens ten laste gelegde feiten betreffende milieu-inbreuken, inbreuken op de sociale wetgeving, 

inbreuken op de wooncode, inbreuken op de ruimtelijke ordening en witwassen. 

Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven gewezen op 7 februari 2012, werden eisers i n  

cassatie veroordeeld tot voorwaard elijke gevangenisstraf e n  een geldboete van 15.000 euro te 

vermeerderen met opdeciem en. De correctionele rechtbank verklaarde daarbij in hoofde van eiser in 

cassatie}{ van de som van 116.932,05 euro en 1/3 van de som van 16.800 euro verbeurd op grond van 

art. 42, 3• en 43bis Strafwetboek. 

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door eisers in cassatie tegen alle schikkingen op 

strafrechtelijk en burgerlijk vlak alsook door het Openbaar Ministerie. 

Bij arrest van 20 februari 2018 werd eisers in cassatie door het hof van beroep te Brussel 13-de kamer 

veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke, gevangenisstraf en werd de geldboete die werd 

opgelegd voor 2/3 met uitstel bepaald omwille van het overschrijden van de redelijke 

termijn.gevangenisstraf . Tevens werd in hoofde van eisers in cassatie telkens X van de som van 

116.932,05 euro en 1/3 van de som van 16.800 euro en Ya van 250 euro verbeurd verklaard op grond 

van art. 42, 3° en 43bis Strafwetboek. 

Het cassatieberoep door eisers in cassatie werd op 27 februari 2018 ingeschreven op de algemene rol 

van het Hof van Cassatie onder nummer A.R. nr. P.18.279.N. 

Tegen dit arrest meent eiser volgend middel te kunnen inroepen. 

2 l 
1 
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15. 

EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen: 

Artikel 42, 3° en 43bis Strafwetboek 

Artikel 195, lid 2 en 211 Wetboek van Strafvordering 

Aangevochten beslissing en motiyerlng 

Op pagina 37 van het bestreden arrest wordt door het hof van beroep verwezen naar het vonnis van 

de correctionele rechtbank: 

'De eerste rechter heeft oordeelkundig geoordeeld over de schriftelijke vordering tot 

verbeurdverklaring van vermogensvoorde/en en over de herstelvorderingen met betrekking tot de 

woning te. 

In het vonnis van de correctionele rechtbank Leuven uitgesproken op 7 februari 2012 werden, op basis 

van artikelen 42, 3• en 43bis SW, de volgende sommen In hoofde van eiser in cassatie verbeurd 

verklaard: 

'Beveelt de verbeurdverklaring van 116.932,05 euro vermogensvoorde/en In hoofde van de vijf 

beklaagden, waarvan ){ ten laste van de eerste beklaagde , ), tweede beklaagde 

) en de derde beklaagde 1 , en 1/8 ten laste van de vierde beklaagde 

1) en vijfde beklaagde 

'Beveelt de verbeurdverklaring van 16.800 euro vermogensvoordeel in hoofde van eerste beklaagde 

elk voor 1/3.' 

), tweede beklaagde ( i) en de derde beklaagde ( 

Aangaande deze schriftelijk gevorderde verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel stelt de 

correctionele rechtbank op pagina 26 en 27 van het vonnis het volgende: 

'4.1 Niet vergunde activiteiten van opslag en overslag afval 

Uit de stukken van het dossier en de stukken neergelegd door de beklaagde blijkt dot de hoofdactiviteit 

van de derde beklaagde ( ) bestond uit het uitvoeren van verbouwingwerken, vooral 

dakwerken. Het opslaan, van afval vormde daarbij een nevenactiviteit, die volgens verklaringen van de 

eerste beklaagde ( ) zou zijn ontstaan uit financiële overwegingen. Hij had de 

middelen niet om het afval af te voeren en wou besparen door het eerst zelf te sorteren en vervolgens 

gesorteerd aan te bieden bij ofvalverwerkers. Hij ontkent niet dat deels ook afval bij derden werd 

afgehaald, maar dit neemt geen groot aandeel in beslag. 
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16. 
Het Openbaar Ministerie kan niet gevolgd worden in haar stelling dat de volledige bedrijft;uitbating van 

de derde beklaagde 1 gebeurde zonder vergunning en dot om die reden alle inkomsten 

illegaal waren. 

De vijf beklaagden schrijven zelf in hun conclusies dat de hoofdactiviteit 7596 in beslag nom. De door 

het Openbaar Ministerie becijferde raming, berekend op basis van weegbonnen, met aftrek van 

uiteindelijk betaalde verwerkingskosten en zonder "in het zwart" verwerkte en afgehaalde afvalstoffen 

in rekening te brengen, wordt voor 25% aanvaard. 

Het vermogensvoordeel bedraagt (467.728,21 x 25%) 116.932,05 euro. De rechtbank beveelt de 

verbeurdverklaring ervan ten aanzien van elk van de vijf beklaagden, waarvan � ten laste van elk van 

de eerste drie beklaagden en 1/8 ten loste van de vierde zowel als de vijfde beklaagde. 

4.2 verhuur van woningen in strijd met de woningcode 

Uit het dossier blijkt dot voor de woning In. een vermogensvoordeel werd gerealiseerd van 

250 euro, en voor de woning in van 16.800 euro. 

De rechtbank beveelt de verbeurdverklaring van 250 euro vermogensvoorde/en in hoofde van de eerste 

beklaagde 1 ) en de tweede beklaagde . J elk voor de helft. De 
rechtbank beveelt de verbeurdverklaring van 16.800 euro vermogensvoordec:I in hoofde van de eerste 

drie bek/oogden, elk voor 1/3. 

4.3 Illegale verharding termijn 

Dit vermogensvoordeel werd of opgenomen in de berekeningen van het Openbaar Ministerie onder 5.1' 

Het betreft aldus dit oordeel van de eerste rechter waarnaar door het hof van beroep wordt verwezen 

om de verbeurdverklaring te bevestigen. 

GRIEVEN 

Eerste en enigste onderdeel (schending van artikel 42, 3° SW, artikel 43bis SW en art. 195, lid 2 en 

211 SV) 

Een strafrechter is verplicht om, overeenkomstig artikel 195, lid 2 Wetboek van Strafvordering, 

toepasselijk in graad van hoger beroep ingevolge artikel 211 Wetboek van Strafvordering, de motieven 

aan te geven waarom een bepaalde straf wordt uitgesproken. 

In het geval een verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3° Strafwetboek wordt uitgesproken geldt 

een dubbele motiveringsverplichting. Enerzijds dient de rechter vast te stellen dat de wettelijke 

voorwaarden daarvoor vervuld zijn. Anderzijds geldt ook voor deze bijkomende straf de bijzondere 

motiveringsverplichting van artikel 195, lid 2 Wetboek van Strafvordering, waardoor de rechter 

eveneens moet motiveren waarom in het concrete geval een verbeurdverklaring wordt opgelegd; te 
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17. 

meer nu de verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3° Strafwetboek een facultatieve straf is (Cass. 

5 maart 2002, AR P.01.1431.N, Arr.Cass. 2002, afl. 3, 692). 

In het bestreden arrest is evenwel enkel voldaan aan de algemene motiveringsverplichting maar 

geenszins aan de bijzondere motiveringsverplichting. 

In het arrest is geen enkel motief terug te vinden waarom het hof van beroep van oordeel is de door 

het openbaar ministerie gevorderde verbeurdverklaring, niettegenstaande zij wettelijk kan opgelegd 

worden, in deze ook daadwerkelijk moet opgelegd worden. 

De loutere verwijzing naar het vonnis van de eerste rechter is niet afdoende aangezien de eerste 

rechter in haar vonnis enkel cijfermatige opmerkingen formuleerde zonder weliswaar te motiveren 

waarom deze bijkomende straf als gepast werd geacht. 

Het bestreden arrest voldoet aldus niet aan de motiveringsverplichting van artikel 195, lid 2 Wetboek 

van Strafvordering 

TWEEDE MIDDEL TOT CASSATIE 

Het arrest stelt dat strafvordering niet verjaard is. 

Grieven 

Wat betreft verjaring herstelvordering stedenbouwkundig ambtenaar wordt niets aangehaald terwijl 

nochtans woongedeelte reeds meer dan 25 jaar geleden werd opgericht door de vroegere 

zaakvoerders van 

DERDE MIDDEL TOT CASSATIE 

Het Hof stelt/ Ter vrijwaring van de rechten van verdediging van de beklaagden worden de 

verklaringen die ieder van de beklaagde hebben afgelegd en die zij nadien hebben ingetrokken niet 

aangewend om tegen hen en tegen de beklaagden / rechtspersonen waarvoor zij als lasthebber of 

aangestelde optreden een veroordeling uit te spreken. 

Uit de elementen van het strafdossier blijkt niet dat de overige daden van onderzoek of 

bewijsmiddelen zich in enige betekenisvolle zin zouden steunen op de aldus uitgesloten stukken. 

Grieven: 

Hiermee miskent het hof de inhoud van de stukken van het strafdossier. Betrokkenen hebben geen 

verklaringen ingetrokken en het hof duidt geen enkele specifieke verklaring aan waarmee zij geen 

rekening zou hebben gehouden. 

Het Hof verwijst naar uitgesloten stukken terwijl er geen zijn. 
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VIERDE MIDDEL TOT CASSSATIE 

Het Hof stelt: de eerste rechter heeft oordeelkundig geoordeeld over de schriftelijke vordering tot 

verbeurdverklaring van vermogensvoordelen EN OVER DE HERSTELVORDERINGEN MET BETREKKING 

TOT DE WONING IN 

Grieven: 

De eerste rechter legt de door de wooninspecteur gevorderde herstelmaatregel op en beveelt dat 

binnen een termijn van 10 maanden vanaf betekening van dit vonnis eerste tweede en derde een 

andere bestemming moeten geven aan de woning te : op basis van de bepalingen van de 

Vlaamse Codex ruimtelijke Ordening 

Bij besluiten stelt de wooninspecteur echter enkel een vordering om de werken uit te voeren waarbij 

de woning zou beantwoorden aan de woonkwaliteitsnorm {zie hiervoor besluiten in beroep 

aangewend door wooninspecteur) 

Uit attest neergelegd in fase beroep blijkt dat aan deze verzuchting ondertussen reeds werd voldaan. 

Dat deze vordering aldus zonder voorwerp is. 

Het Hof miskent aldus de inhoud van het attest waaruit blijkt dat aan deze vordering werd voldaan en 

daarenboven volgt zij de vordering van de woonispecteur niet vermits zij totaal iets anders uitspreekt. 

6 
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Om deze redenen, 

Besluit ondergetekende advocaat voor eiser in cassatie tot de vernietiging van de aangevochten 

beslissingen en tot de verwijzing van de zaak en partijen naar een ander hof van beroep, kosten als 

naar recht. 

25 april 2018, Hasselt 

Voor eiser tot cassatie, 

Zijn raadsman, 

Luk Delbrouck, 

Houder van getuigschrift opleiding cassatie in strafzaken, nr. OVB-15-143. 

Voor eensluidend afschrift, 
De griffier, 

Jt�/ 
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Hof van Cassatie 

A.R. nr. P.18.279.N 

Beklaagde; 

EISER TOT CASSATIE 

MEMORIE 

, gevestigd te. 

Op 2 7 AVR. 2018 ter griffie v�n het Hof van Cassatie Aeef§elegd/ 
ontvangen. · 
(goedgekeurd de doorhaling va 
woord 

-

( 

1 met KBO nummer 

Bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende, dhr. Luk Delbrouck, advocaat, 

met kantoor te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 99, houder van getuigschrift opleiding 

cassatie in strafzaken nr. OVB-15-143; 

TEGEN: Het Openbaar Ministerie, vertegenwoordigd door de Procureur-generaal bij het Hof 

van Cassatie; 

DE WOON INSPECTEUR, handelend in naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 

1210 Brussel, Koning Albert-Il-laan 18/22, 

Hebbende als advocaat, Mr. Philippe Declercq, 3320 Hoegaarden Gemeenteplein 25; 

VERWEERDERS IN CASSATIE 

... 

* ... 

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

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

Hooggeachte Dames en Heren, 

1 
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Op 27 februari 2018 stelde eiser tot cassatie cassatieberoep in tegen het arrest (arrestnummer 

:; repertoriumnummer : notitienummer Parket-Generaal : ·- --) van 20 

februari 2018 van de 13e kamer van het hof van beroep te Brussel. 

Tot staving van dit cassatieberoep roept eiser volgend middel tot cassatie in. 

FEITEN EN VOORGAANDEN 

Lastens o.a. eiser in cassatie, 1 . werd een gerechtelijk onderzoek gevorderd door 

het Openbaar Ministerie wegens ten laste gelegde feiten betreffende milieu-inbreuken, inbreuken op 

de sociale wetgeving , inbreuken op de wooncode, inbreuken op de ruimtelijke ordening en 

witwassen. 

Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven gewezen op 7 februari 2012, werd eiser in 

cassatie veroordeeld tot een geldboete van 15.000 euro te vermeerderen met opdeciemen. De 

correctionele rechtbank verklaarde daarbij in hoofde van eiser in cassatie % van de som van 

116.932,05 euro en 1/3 van de som van 16.800 euro verbeurd op grond van art. 42, 3° en 43bis 

Strafwetboek. 

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door eiser in cassatie tegen alle sch ikkingen op 

strafrechtelijk en burgerlijk vlak alsook door het Openbaar Ministerie. 

Bij arrest van 20 februari 2018 werd eiser in cassatie door het hof van beroep te Brussel veroordeeld 

tot een geldboete van 10.000 euro te vermeerderen met opdeciemen met uitstel van 

tenuitvoerlegging voor een periode van 3 jaar. Tevens werd in hoofde van eiser in cassatie � van de 

som van 116.932,05 euro en 1/3 van de som van 16.800 euro verbeurd verklaard op grond van art. 

42, 3° en 43bis Strafwetboek. 

Het cassatieberoep door eiser in cassatie werd op 27 februari 2018 ingeschreven op de algemene rol 

van het Hof van cassatie onder nummer A.R. nr. P.18.279.N. 

Tegen dit arrest meent eiser volgend middel te kunnen inroepen. 
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EERSTE EN ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen en algemen e rechtsbeginselen : 

Artikel 42, 3° en 43bis Strafwetboek 
Artikel 195, lid 2 en 211 Wetboek van Strafvordering 

Aangevochten beslissing en motivering 

Op pagina 37 van het bestreden arrest wordt door het hof van beroep verwezen naar het vonnis van 

de correctionele rechtbank: 

'De eerste rechter heeft oordeelkundig geoordeeld over de schriftelijke vordering tot 

verbeurdverklaring van vermogensvoorde/en en over de herstelvorderingen met betrekking tot de 

woning te 

In het vonnis van d� correctionele rechtbank Leuven uitgesproken op 7 februari 2012 werden, op 
basis van artikelen 42, 3° en 43bis SW, de volgende sommen in hoofde van eiser in cassatie verbeurd 
verklaard: 

'Beveelt de verbeurdverklaring van 116.932,05 euro vermogensvoorde/en in hoofde van de vijf 

beklaagden, waarvan � ten laste van de eerste beklaagde ( · · - - -- · -· ·-), tweede beklaagde 

i} en de derde bek/oogde ( ], en 1/8 ten laste van de vierde 

beklaagde ( ) en vijfde beklaagde r-. /.' 

'Beveelt de verbeurdverklaring van 16.800 euro vermogensvoordeel in hoofde van eerste beklaagde 

( ), tweede beklaagde ( -·· · - · ·-1 en de derde beklaagde 1 
elk voor 1/3.' 

Aangaande deze schriftelijk gevorderde verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel stelt de 
correctionele rechtbank op pagina 26 en 27 van het vonnis het volgende: 

'4.1 Niet vergunde activiteiten van opslag en overslag afval 

Uit de stukken van het dossier en de stukken neergelegd door de beklaagde blijkt dot de 

hoofdactiviteit van de derde beklaagde ( } bestond uit het uitvoeren van 

verbouwingwerken, vooral dakwerken. Het opslaan van afval vormde daarbij een nevenactiviteit, die 

volgens verklaringen van de eerste beklaagde ) zou zijn ontstaan uit financiële 

overwegingen. Hij had de middelen niet om het afval af te voeren en wou besparen door het eerst zelf 

te sorteren en vervolgens gesorteerd oon te bieden bij afvalverwerkers. Hij ontkent niet dat deels ook 

afval bij derden werd afgehaald, maar dit neemt geen groot aandeel in beslag. 
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Het Openbaar Ministerie kan niet aevolod worden in haar stelling dat de volledige bedrijfsuitbating 

van de derde beklaagde ) gebeurde zonder vergunning en dat om die reden alle 

inkomsten illegaal waren. 

De vijf beklaagden schrijven zelf in hun conclusies dat de hoofdactiviteit 75% in beslag nam. De door 

het Openbaar Ministerie becijferde raming, berekend op basis van weegbonnen, met aftrek van 

uiteindelijk betaalde verwerkingskosten en zonder "in het zwart" verwerkte en afgehaalde 

afvalstoffen in rekening te brengen, wordt voor 25% aanvaard. 

Het vermogensvoordeel bedraagt (467.728,21 x 25%) 116.932,05 euro. De rechtbank beveelt de 

verbeurdverklaring ervan ten aanzien van elk van de vijf beklaagden, waaNan X ten laste van elk van 

de eerste drie beklaagden en 1/8 ten laste van de vierde zowel als de vijfde beklaagde. 

4.2 verhuur van woningen in strijd met de woningcode 

Uit het dossier blijkt dat voor de woning in een vermogensvoordeel werd gerealiseerd van 

250 euro, en voor de woning in , van 16.800 euro. 

De rechtbank beveelt de verbeurdverklaring van 250 euro vermogensvoorde/en in hoofde van de 

eerste beklaagde t :) en de tweede beklaagde . · " -·· ·- · ï) elk voor de helft. 

De rechtbank beveelt d� verbeurdverklaring van 16.800 euro vermogensvoordeel in hoofde van de 

eerste drie beklaagden, elk voor 1/3. 

4.3 Illegale verharding termijn 

Dit vermogensvoordeel werd al opgenomen in de berekeningen van het Openbaar Ministerie onder 

5.1' 

Het betreft aldus dit oordeel van de eerste rechter waarnaar door het hof van beroep wordt 

verwezen om de verbeurdverklaring te bevestigen. 

GRIEVEN 

Eerste en enigste onderdeel (schending van artikel 42, 3° SW, artikel 43bis SW en art. 195, lid 2 en 

211 SV) 

Een strafrechter is verplicht om, overeenkomstig artikel 195, lid 2 Wetboek van Strafvordering, 

toepasselijk in graad van hoger beroep ingevolge artikel 211 Wetboek van Strafvordering, de 

motieven aan te geven waarom een bepaalde straf wordt uitgesproken. 

In het geval een verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3° Strafwetboek wordt uitgesproken 

geldt een dubbele motiveringsverplichting. Enerzijds dient de rechter vast te stellen dat de wettelijke 

voorwaarden daartoe vervuld zijn. Anderzijds geldt ook voor deze bijkomende straf de bijzondere 

motiveringsverplichting van artikel 195, lid 2 Wetboek van Strafvordering, waardoor de rechter 
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eveneens moet motiveren waarom in het concrete geval een verbeurdverklaring wordt opgelegd; te 

meer nu de verbeurdverklaring op grond van artikel 42, 3° Strafwetboek een facultatieve straf is 

(Cass. 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, Arr.Cass. 2002, afl. 3, 692). 

In het bestreden arrest is evenwel enkel voldaan aan de algemene motiveringsverplichting maar 

geenszins aan de bijzondere motiveringsverplichting. 

In het arrest is geen enkel motief terug te vinden waarom het hof van beroep van oordeel is de door 

het openbaar ministerie gevorderde verbeurdverklaring, niettegenstaande zij wettelijk kan opgelegd 

worden, in deze ook daadwerkelijk moet opgelegd worden. 

De loutere verwijzing naar het vonnis van de eerste rechter is niet afdoende aangezien de eerste 

rechter in haar vonnis enkel cijfermatige opmerkingen formuleerde zonder weliswaar te motiveren 

waarom deze bijkomende straf als gepast werd geacht. 

Het bestreden arrest voldoet aldus niet aan de motiveringsverplichting van artikel 195, lid 2 Wetboek 

van Strafvordering. 

Om deze redenen, 

Besluit ondergetekende advocaat voor eiser in cassatie tot de vernietiging van de aangevochten 

beslissingen en tot de verwijzing van de zaak en partijen naar een ander hof van beroep, kosten als 

naar recht. 

23 april 2018, Hasselt 

Voor eiser tot cassatie, 

��---------=-�� � �\_ �\�u..c.\... 
Houder van getuigschrift opleiding cassatie in strafzaken, nr. OVB-15-143. 

Voor eensluidend afschrift, 
De griffier, 
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25. 
Op O 2 r.; cl ?fltR ter griffe 
van het Hof va'rr-Ca!;s'ètie neergelegd/ 
ont\l�no�r1t< 

TWEEDE KAMER 
A.R. nr. P.18.276.N 

(goedgekeurd de do0ïhaling van een/ 
woord(eft). · 

MEMORIE TOT STAVING 

·.:· -.� 
·-··· De griffier, -:�J 

Van het cassatieberoep ingesteld: 

VOOR: 

TEGEN: 

DE GEWESTELDK STEDENBOUWKUNDIGE· INSPECTEUR, bevoegd voor de 
provincie Vlaams-Brabant, met kantoren te 3000 Leuven, Diestsepoort 6 bus 
93 

- oorspronkelijk eiser tot herstel -
- thans eiser tot cassatie -

Bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. Philippe DECLERCQ, advocaat in 
het advocatenkantoor DECLERCQ & PARTNERS, gevestigd te 3320 Hoegaarden, 
Gemeenteplein 25, houder van het in artikel 425, § 1, 2de lid Sv. bedoelde 
getuigschrift, bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan. 

het arrest van dat op 20 februari 2018 op tegenspraak tussen partijen werd 
gewezen door het Hof van Beroep te BRUSSEL, dertiende kamer (arrest nr. 
C/231/2018), 

EN WAARBIJ EVENEENS AANWEZIG WAS: 

1. HET OPENBAAR MINISTERIE. 

2. De heer : : 1 , wonende te ( . 

- oorspronkelijk eerste beklaagde -
- thans verweerder in cassatie -

3. Mevrouw , wonende te . r . 

- oorspronkelijk tweede beklaagde - · 
- thans verweerster l n  cassatie -

Belden hebbende als advocaat, Mr. Dirk DE MAES EN EER, met kantoor te 3000 
Leuven, Brusselsesteenweg 62. 

4. 
te . 

,, KBO nr. , met maatschappelijke zetel 
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- oorspronkelijk derde beklaagde -

Hebbende als advocaat, Mr. Luc DELBROUCK, aangesteld als lasthebber ad 
hoc, advocaat te 3500 Hasselt, Maastrlchterstraat 99 . 

5. , KBO nr. . met maatschappelijke zetel te 

- oorspronkelijk vierde beklaagde -

Hebbende als advocaat, Mr. Jean-Yves STEYT, met kantoor te 1060 Brussel, 
Capouilletstraat 34. 

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

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

Hooggeachte Heren en Dames, 

Eiser heeft de eer een memorie in te dienen tot staving van het cassatieberoep dat hij heeft 
aangetekend tegen het arrest van het Hof van Beroep te BRUSSEL, 13de Kamer, uitgesproken 
op 20 februari 2018 (arrestnummer ), in de procedure gekend onder rolnummer 

en notitienummer 

FEITEN EN PROCEDURELE VOORGAANDEN: 

1. 
Eerste en tweede beklaagde - en ook derde en vierde beklaagde, - werden ervan verdacht om 
als dader of mededader verschillende misdrijven te hebben gepleegd, waaronder 
rnllleumisdrijven, stedenbouwmlsdrijven en sociale misdrijven. 

Beklaagden werden bij dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank te Leuven vervolgd wegens 
o.a. de volgende tenlasteleggingen: 

"F. Bij inbreuk op de artikelen 99, 101, 145bis, 146 en 147 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruitelijke ordening, thans strafbaar ingevolge de 
artlkelen 6.1 .1  en 6.1.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Bepaalde handelingen, werken of wijzigingen te hebben uitgevoerd, voorgezet of in stand 
gehouden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke vergunning, hetzij in strijd met 
de vergunning, hetzij na het verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn of 
schorsing van de vergunning, namelijk 

1 .  De eerste ( ' ' !), de tweede , 
1 en de vijfde 

artikel 66 ::,trarwetboek 

), de derde ( , de vierde 
als dader of als mededader overeenkomstig 

Te . op de percelen gekadastreerd: 

e : 
eigendom van de 

voorheen eigendom van 

2 

en thans 
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� voorheen eigendom van , 
eiaendom van de 

eigendom van de gemeente . 
bedding van de voormalige 

eigendom van 
grondoverschot dat ontstond door het her/eggen van de 

en thans 

met name de 

met name een 

Voor wat de eerste betreft, de tweede, de derde en de vierde beklaagde, meermaals/ op 
verschillende tijdstippen in de periode van 1 september 2004 minstens tot en met 29 juni 
2009, en voor wat betreft de vijfde beklaagde, meermaals, op verschil/ende tijdstippen 
in de periode van 4 juni 2008 minstens tot en met 29 juni 2009. 

(".) 

Allerhande afvalstoffen/ met name aanzienlijke hoeveelheden ongesorteerd bouw
en sloopafval en ongesorteerde containerafvalstoffen, gedeponeerd en 
achtergelaten te hebben.". 

3. De eerste , de tweede , de derde . . . en de vierde , 

"te 

als dader of als mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

op de percelen gekadastreerd: 

eigendom van de 
voorheen eigendom van en 

en thans eigendom van de 

Meermaals, op verschillende tijdstippen in de periode van 29 mei 2006 tot en met 4 
december 2007. 

Allerhande afvalstoffen, met name aanzienlijke hoeveelheden ongesorteerd bouw
en sloopafval en ongesorteerde contalnerafvalstoffen, gedeponeerd en 
achtergelaten te hebben.". 

Wat betreft het goed gelegen te 
onder 

percelen kadastraal gekend 
en een aangrenzend terrein 

(tenlastelegging sub F1), werd door eiser in toepassing van artikel 149 
§1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, thans 
artikel 6.3.1, & 3, iste lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd blj decreet 
van de Vlaamse Regering van 25 april 2015, in werking getreden op 1 maart 2018, op 23 april 
2008 een herstelvordering ingeleid bij het Parket van de Procureur des Konings, strekkende het 
herstel van de plaats In de oorspronkelijke staat, wat Inhoudt: 

"1) Het verwijderen van alle materiaal, materieel en alle afval. 

Alle verwijderde materiaal, materieel en alle gestort afval dienen naar een vergunde 
bestemming afgevoerd te worden. 

2) Het staken van het als eigenaar toestaan dat de grond gewoonlijk wordt gebruikt voor 
het opslaan van allerlei materiaal, materieel en afval. ". 

Wat betreft het goed gelegen te perceel kadastraal gekend onder 
(tenlastelegging sub F3) werd door eiser eveneens in 

toepassing van artikel 6.1.41§ 6, thans artikel 6.3.1, & 3, 1 ste lid van de Vlaamse Codex 
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Ruimtelijke Ordening zoals gewijzigd bij decreet van de Vlaamse Regering van 25 april 2015, in 
werking getreden op 1 maart 2018, op 23 maart 2010 een herstelvordering ingeleid bij het 
Parket van de Procureur des Konings, strekkende het herstel middels aanpassingswerken, wat 
inhoudt: 

3. 

"Het naleven van de bouwvergunning van 16 februari 1993 waarbij de oprichting werd 
voorzien van een bergplaats met als bestemming 'bergplaats voor werktuigen voor een 
bloemen- en plantenkwekerij� 

Het plan voorziet een werkplaats, inkom, kantoor en ruimte voor sproeiproducten in het 
kader van een para-agrarisch bedrijf. In het advies van van 5 januari 1993 wordt 
uitdrukkelijk gesteld dat er nooit sprake kan zijn van een nieuwe of tweede bedrijfswoning. 

Bovendien houdt dit ook een aanpassing van de bestaande gevels in.". 

De Correctionele Rechtbank te Leuven oordeelde bij vonnis d.d. 7 februari 2012 o.a. dat beide 
hierboven aangehaalde tenlastelegging (tenlasteleggingen sub Fl en F3) bewezen zijn in hoofde 
van alle eerste, tweede, derde en vierde beklaagden. 

De Correctionele Rechtbank te Leuven legde dan ook aan eerste, tweede en derde beklaagde de 
herstelmaatregel m.b.t. het goed gelegen te (tenlastelegging sub F3) 
op, nl. het herstel middels aanpassingswerken ofwel de loods te slopen binnen en termijn van 
10 maanden onder verbeurte een dwangsom van 125 euro per dag vertraging 

De Correctionele Rechtbank te Leuven sorak zich evenwel niet uit over het door eiser gevorderde 
herstel m.b.t. het goed gelegen te (tenlastelegging sub Fl}. 

4. 
Het Hof van Beroep te Brussel,13de Kamer, heeft in het arrest d.d. 20 februari 2018 nogmaals 
geoordeeld dat beide hierboven aangehaalde tenlasteleggingen (tenlasteleggingen sub Fl en 
sub F3) bewezen zijn In hoofde van beklaagde en 

en tenlastelegging sub Fl in hoofde van 

Wat betreft belde hierboven aangehaalde tenlasteleggingen (tenlasteleggingen sub F1 en sub 
F3) werd door het Hof het volgende gesteld: 

"4.5.3. Tenlasteleggingen D, E en F: afvalstoffen: achterlaten, inzamelen, ophalen, 
deponeren. 

De feiten van de tenlasteleggingen D.1, D.2, D.3, E.1, E.2, E.3, F. 1 .  F.2. F.3, F.4 en F. 5 in 
hoofde van beklaagden en en D.1, 
D.3, F.1, F.4 en F.5 in hoofde van beklaagde zijn na onderzoek van de zaak door 
het Hof bewezen gebleven. 

Beklaagden en betwisten de feiten van de 
tenlastelegging F.2 en verwijzen naar het eerder gebruik door de overheid van dit 
terreinoverschot, gelegen te langs de ter hoogte van de 
woningen ontstaan uit de heraanleg van wegeninfrastructuur. Dit terrein zou meer 
bepaald door de overheid zijn gebruikt als werfplaats voor de aanleg van de autosnelweg. 
Zijzelf zouden het terrein niet hebben opgehoogd. 

Dit verweer wordt evenwel tegengesproken door de vaststellingen van de verbalisant, dat 
de steenpuinlaag op het terreinoverschot hetzelfde materiaal betreft als op het erf van de 
beklaagden, zij dit terreinoverschot reeds jarenlang zonder toestemming van de overheid 
in gebruik hebben, het aangebrachte steenpuin van vele recentere datum is dan de 
aankoop in 1989 van een woning gelegen langs de hetgeen kan 
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vastgesteld worden aan de staat, begroeiing en erosie van het steenpuin en het dan ook 
uitgesloten is dat het steenpuin werd aangebracht eind jaren '70. Verder wordt verwezen 
naar een proces-verbaal van vaststelling van 26 januari 1996 waaruit blijkt dat van een 
terreinophoging toen geen sprake was en naar foto's in het dossier bij de dienst 
stedenbouw te en meer bepaald foto's die ingevolge de verounninasaanvraag 
van 26 juli 1993 door de verbouwing van de woning van beklaagden en 

werden genomen en waaruit evenmin een ophoging en verharding met 
steenpuin blijkt. Tenslotte moet vastgesteld worden dat beklaagden 

en de de enige gebruikers zijn van dit terreinoverschot 
en gelet op de aard van hun activiteiten alleen wat hen betreft, de ophoging en verharding 
met steenpuin nuttig en dienstig is. 

Beklaagde is gegriefd omdat zij schuldig wordt verklaard aan de feiten van 
tenlastelegging F.5. 

Het is niet dienend te weten, zoals beklaagde . voorhoudt, dat het perceel waarop 
allerhande afvalstoffen, met name aanzienlijke hoeveelheden ongesorteerd bouw- en 
sloopafval en ongesorteerde containerafvalstoffen, werden gedeponeerd en achtergelaten, 
eigendom is van 

Alle bewezen verklaarde inbreuken in hoofde van beklaagde hebben een 
Intrinsiek verband met de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van deze 
beklaagde en de waarneming van haar belangen en zijn voor haar rekening gepleegd; het 
maatschappelijke doel is onlosmakelijk verbonden met het maatschappelijke doel van 
medebeklaagde : het volstaat te verwijzen naar het feit dat de drie 
overige beklaagden en bestuurder 
zijn van de 

De beklaagde is als mededader schuldig aan de feiten van de tenlastelegging 
F. 5 en heeft zelf niets ondernomen om de praktijken te stoppen, ook niet terwijl het 
gerechte/ijk onderzoekverloop werd gevorderd." (blz. 29 en 30 bestreden arrest) . 

Wat betreft de herstelvorderingen van eiser werd door het Hof het volgende gesteld: 

"De eerste rechter heeft oordeelkundig geoordeeld over de schriftelijke vordering tot 
verbeurverklaring van vermogensvoorde/en en over de herstelvorderingen met 
betrekking tot de woning in n (blz. 37 bestreden arrest). 

Het vonnis d.d. 7 februari 2012 van de Correctionele Rechtbank te Leuven werd dan ook door 
de appelrechters bevestigd, mits een aantal wijzigingen, met eenparigheid van stemmen, 
waarvan geen enkel ervan betrekking heeft op de herstelvorderingen van eiser tot cassatie. 

Tegen dit arrest werd door eiser cassatieberoep aangetekend op 2 maart 2018. 

Tegen dit arrest wenst eiser op te komen met het volgende middel tot cassatie. 
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ENIG MIDDEL TOT CASSATIE: 

Geschonden wetsbepalingen 

Het bestreden arrest schendt 

Artikel 149 van de Grondwet 
Artikel 6.1.41 & 3 vnn de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, thans artikel 6.3.1, & 3, 
1 ste lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

Aangevochten beslissing 

De appelrechter doen uitspraak over de hangende zaak en dienen vervolgens uitspraak te doen 
omtrent de door eiser ingediende herstelvorderingen . 

De appelrechters, bevestigend wat de eerste rechter heeft bevolen, bevelen het herstel omtrent 
het goed gelegen te (tenlastelegging sub F3), aldus: 

"(".) legt de door de stedenbouwkundige inspecteur gevorderde herstelmaatregel op en 
beveelt dat de eerste beklaagde 1 de tweede beklaagde ( 

en de derde beklaaade 1 • m.b.t. het pand gelegen te 
'kadaster: 1 binnen een 

termijn van 10 maanden vanaf de betekening van dit vonnis de hierna bepaalde in de 
herstelvordering van 21 mei2007 beschreven aanpassingswerken uitvoeren ofwel de loods 
slopen: 

- het naleven van de bouwvergunning van 16 februari 1993 die de oprichting toestaat 
van een bergplaats met als bestemming "bergplaats voor werktuigen voor een 
bloemen- en platenkwekerij"; 

- het plan bevat een werkplaats, inkom, kantoor en ruimte voor sproeiproducten voor 
een para-agrarisch bedrijf; 

- er mag geen nieuwe of tweede bedrijfswoning worden ingericht (in overeenstemming 
met het advies van van 5 januari 1993); 

- "bovendien houdt dit ook een aanpassing van de bestaande gevels in"; 
geen activiteiten uitvoeren In een loods die te maken hebben met afvalverwerking; 

- het huidige gebruik van de loods stoppen. 

Als de aanpassingswerken of de sloop niet binnen de opgelegde termijn gebeurt, machtigt 
de rechtbank de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en 
schepenen om dit ambtshalve te doen, in de plaats van de beklaagden en op hun kosten 
moeten de drie beklaagden een dwangsom betalen van 125,00 euro per dag vertraging. ". 

Met betrekking tot de herstelvorderingen wordt in de beslissing van de appelrechters als volgt 
met redenen omkleed : 

"De eerste rechter heeft oordeelkundig geoordeeld over de schriftelijke vordering tot 
verbeurverklaring van vermogensvoorde/en en over de herstelvorderingen met 
betrekking tot de woning in n (bi. 37 bestreden arrest) 

Grieven 

Eiser heeft In zijn besluiten voor de appelrechters ingediende conclusie op 19 december 2016, 
uitdrukkellik laten gelden dat de herstelvordering met betrekking tot het goed gelegen te 

(tenlastelegging sub Fl) nog steeds hangende was bij het Hof. 
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Zowel de herstelvordering, als het eensluidend advies verleend door de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid maken deel uit van het repressief dossier (deel 1, onderfarde 1, respectievelijk 
nrs. 32 en 36) en werden nogmaals neergelegd bij de behandeling van de zaak bij het Hof van 
Beroep. 

De herstelvordering met betrekking tot het hierboven aangehaalde goed werd op 23 april 2008 
ingeleid bij het Parket van de Procureur des Konings. 

Eiser heeft laten gelden, met verwijzing naar de stukken van de procedure, dat met betrekking 
tot het hierboven aangehaald goed beklaagden zich schuldig gemaakt hebben aan het misdrijf 
omschreven in artikel 6.1.1, 1°, 3° en 6° VCRO (thans artikel 6.2.1 VCRO) juncto artikel 4.2.1 
1° en 5° VCRO. 

Bij het onderzoek ter plaatse werd immers vastgesteld dat alle wederrechtelijke handelingen 
zonder de daartoe vereiste vergunning werden begaan. 

Eiser heeft, in zijn besluiten voor de appelrechters ingediend op 19 december 2016, dan ook 
o.a. het volgende gevorderd: 

"Na toepassing van de strafwet; 

De herstelvorderingen van concluant ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

Op grond van de feiten onder tenlastelegging F1: 

Eerste, tweede, derde en vierde beklaagde, betreffende de percelen gelegen te 
en een 

aangrenzend terrein zonder kadastraal nummer, te veroordelen tot het herstel in de 
oorspronkelijke staat, wat inhoudt: 

"1) Het verwijderen van alle materiaal, materieel en alle afval. 

Alle verwijderde materiaal, materieel en alle gestort afval dienen naar een vergunde 
bestemming afgevoerd te worden. 

2) Het staken van het als eigenaar toestaan dat de grond gewoonlijk wordt gebruikt 
voor het opslaan van aller/el materiaal, materieel en afval. ". 

Dit alles binnen een termijn van 6 maanden vanaf de uitspraak en op straffe van een 
dwangsom van 1.00,00 euro per veroordeelde, per dag vertraging Ingeval van niet
uitvoering van de boven vermelde herstelmaatregel; 

Te zeggen voor recht dat de toegekende termijn geen dwangsomtermijn overeenkomstig 
artikel 1385bis, lid 4 Ger. W. is; 

Te zeggen voor recht dat indien eerste, tweede, derde en vierde beklaagden de 
herstelmaatregel niet uitvoeren binnen de gestelde termijn, de stedenbouwkundige 
inspecteur en het college van burgemeester en schepenen van rechtswege in de uitvoering 
ervan kunnen voorzien, met dien verstande dat de veroordeelde partijen ertoe ·gehouden 
is de uitvoeringskosten te dragen;". 

De appelrechters hebben weliswaar op bladzijde 37 van het thans bestreden arrest m.b.t. de 
tenlasteleggingen sub Fl en sub F2, geoordeeld dat de eerste rechter oordeelkundig heeft 
geoordeeld over de "herstelvorderingen" met betrekking tot de woning in 

Deze motieven houden geen antwoord In op het door eiser gevoerde middel. 
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De appelrechters beantwoorden met hun motieven. die enkel betrekking hebben op qe 
herstelvordering wat betreft het pand gelegen te (tenlastelegging sub 
G2), het middel van eiser niet. 

Art. 6.1.41. §1 Van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: "Naast de straf kan de 
rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik 
te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk 
aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen. Dit gebeurt, onverminderd 
artikel 6.1.7 en 6.1.18, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college 
van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, 
vermeld in artikel 6.1.1, werden uitgevoerd." 

Art. 6.1.41. §4 Van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt: "De herstelvordering wordt 
bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het Vlaamse Gewest of van het college van 
burgemeester en schepenen, door de stedenbouwkundige inspecteurs en de aangestelden van 
het college van burgemeester en schepenen." 

Het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstelvorderende overheid per brief 
geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het aanwenden van 
rechtsmiddelen, zelfs als de herstelvorderende overheden zich als procespartij hebben 
gemanifesteerd. 

Advocaat-generaal heeft in zijn conluses In de procedure gekend voor uw Hof onder 
AR arrest B september 2009, m.b.t. de herstelvordering van de 
Stedenbouwkundige Inspecteur ingeleid in dat geval toepassing van art. 149, § 2, D.O.R.O. het 
volgende gesteld: 

"Het inleiden van een herstelvordering heeft immers procedurele gevolgen.De strafrechter 
is ertoe gehouden uitspraak te doen over de herstelvordering in geval van een daartoe 
strekkende vordering van het bestuur zelfs indien het bestuur zich niet als procespartij 
manifesteert. De gewone brief waarmee de herstelvordering krachtens art. 149, § 2, 
D. O.R.O. bij het parket wordt ingeleid; houdt niet in dat het bestuur zich voor de 
strafrechter als procespartij manifesteert". 

De appelrechters, bevestiqend wat de eerste rechter heeft bevolen, bevelen het herstel omtrent 
het goed gelegen te (tenlastelegging sub F3), aldus het herstel middels 
aanpassingswerken, doch antwoorden hierbii niet oo het door eiser gevorderde herstel met 
betrekking tot het goed gelegen te (tenlastelegging sub Fl). 

Het arrest voldoet niet aan het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet. 

Doordat de appelrechters niet antwoorden op hetgeen door eiser werd gesteld in graad van 
beroep, wordt er geen herstel opgelegd en worden de gevolgen van het misdrijf niet ongedaan 
gemaakt (schending van artikel 44 van het Strafwetboek, artikelen 161 en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering en artikel 6.1.41 & 3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, thans 
artikel 6.3.1, & 3, pte lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 

Toelichting 

Het middel vereist geen nadere toelichting. 
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Op deze gronden en overwegingen. besluit ondergetekende advocaat voor eiser dat het U, 
hooggeachte Dames en Heren, moge behagen het bestreden arrest te vernietigen, de zaak en 
partijen te verwijzen naar een ander Hof van Beroep en uitspraak te doen over de kosten als 
naar recht. 

�.,.. J '17/J/J 
. CJ<.,O.a.f 

(ï(,O, 
Mr. Philippe DECLERCQ 
advocaat 
houder van het in artikel 425, § 1, tweede lid Sv. bedoelde getuigschrift 
Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (OVB-15-136) 

Bijlage: 

1. exploten van betekening aan beklaagde en aan de heer Procureur-Generaal 
2. kennisgeving van deze memorie tot staving aan beklaagde en aan de heer Procureur

Generaal 

Voor eensluidend afschrift, 
De griffier, 

,,,--

JÎ �� / / 
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34. . ) () 2 \v\ � \ l.û'iB . ter griffe 

vàn het Hof van cassatie neergelegd/ 

o.·1t'o'eR§aî.A 
TWEEDE KAMER 
A.R. nr. P.18.276.N 

(goedgekeurd de doorhaling van een/ 

woord(�}. 

.. . · De griffier, . ". .. . . . 

MEMORIE TOT STAVIN� ···��: 
Van het cassatieberoep ingesteld: 

VOOR: 

TEGEN: 

DE WOONINSPECTEUR, handelend in naam van Het Vlaamse Gewest, met 
kantoor te 1210 Brussel, Koning Albert-II-laan 19 bus 22. 

- oorspronkelijk eiser tot herstel -
- thans eiser tot cassatie -

Bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. Philippe DECLERCQ, advocaat in 
het advocatenkantoor DECLERCQ & PARTNERS, gevestigd te 3320 Hoegaarden, 
Gemeenteplein 25, houder van het in artikel 425, § 1, 2de lid Sv. bedoelde 
getuigschrift, bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan. 

het arrest van dat op 20 februari 2018 op tegenspraak tussen partijen werd 
gewezen door het Hof van Beroep te BRUSSEL, dertiende kamer (arrest nr. 

EN WAARBD EVENEENS AANWEZIG WAS: 

1. HET OPENBAAR MINISTERIE. 

2. De heer wonende te 

- oorspronkelijk eerste beklaagde -
- thans verweerder in cassatie -

3. Mevrouw wonende te 

- oorspronkelijk tweede beklaagde -
- thans verweerster in cassatie -

Beiden hebbende als advocaat, Mr. Dirk DE MAES EN EER, met kantoor te 3000 
Leuven, Brusselsesteenweg 62. 

4. 
te 

. KBO nr. 

- oorspronkelijk derde beklaagde -

1 

met maatschappelijke zetel 
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Hebbende als advocaat, Mr. Luc DELBROUCK, aangesteld als lasthebber ad 
hoc, advocaat te 3500 Hasselt, Maastrlchterstraat 99. 

5. KBO nr. met maatschappelijke zetel te 

- oorspronkelijk vierde beklaagde -

Hebbende als advocaat, Mr. Jean-Yves STEYT, met kantoor te 1060 Brussel, 
Capouilletstraat 34. 

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

Aan de Dames en Heren Raadsheren In het Hof van Cassatie, 

Hooggeachte Heren en Dames, 

Eiser heeft de eer een memorie in te dienen tot staving van het cassatieberoep dat hij heeft 
aangetekend tegen het arrest van het Hof van Beroep te BRUSSEL, 13de Kamer, uitgesproken 
op 20 februari 2018 (arrestnummer , in de procedure gekend onder rolnurnmer 

en notitienummer 

FEITEN EN PROCEDURELE VOORGAANDEN: 

1. 
Beklaagden werden bij dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank te Leuven vervolgd wegens 
o.a. de volgende tenlasteleggingen: 

"Beklaagd te: 

(".) 

G. Bij inbreuk op artikel 20 van het decreet van 15 juli 1997, houdende de Vlaamse 
Wooncode, de hierna vermelde woningen te hebben verhuurd, terwijl deze woning niet 
voldeed aan de woonkwaliteitsnormen zoals bepaald in artikel 5 van voornoemde 
wooncode en in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Raad van 6 oktober 1998, en terwijl 
de verhuurder evenmin beschikt over een geldig conformiteitsattest zoals voorzien in de 
artikelen 7 en 14 van voornoemde wooncode. 

1. De eerste t en de tweede ( als dader of als mededader 
overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 
te in de periode van 1 mei 2007 tot en met 12 juni 2001 
de woning gelegen te verhuurd aan 
en 

2. De eerste , , de tweede �n de derde als dader of als 
mededader overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek 

te _ _ l_i_rl rlP. nP.riode van 1 februari 2005 tot en met 12 juni 2007 
de woning gelegen te verhuurd aan 
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Wat betreft het pand gelegen te . (tenlastelegging sub 
Gl) werd door eiser tot herstel in toepassing van artikel 20bis van het decreet van 15 juni 1997, 
houdende de Vlaamse Wooncode, op 4 januari 2007 reeds een herstelvordering opgesteld, 
strekkende tot de veroordeling van de overtreders tot het herstel van alle gebreken aan het 
pand waardoor dit pand volledig voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. Deze 
herstelvodering werd in toepassing van artikel 20bls § 2 van het decreet van 15 juni 1997, 
houdende de Vlaamse Wooncode ingeleid bij het Parket van de Procureur des Konings. 

Wat betreft het pand gelegen te (tenlastelegging sub G2) werd door 
eiser tot cassatie op 06.07.2011 en in toepassing van het hierboven aangehaald artikel een 
herstelvordering opgesteld, strekkende tot het bevelen om er een andere bestemming aan 
te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex RO of om het goed te 
slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen . .  Deze herstelvodering werd in toepassing van artikel 20bis § 2 
decreet van 15 juni 1997, houdende de Vlaamse Wooncode Ingeleid bij het Parket van de 
Procureur des Konings. 

3. 
De Correctionele Rechtbank te Leuven oordeelde bij vonnis d.d. 7 februari 2012 o.a. dat beide 
hierboven aangehaalde tenlastelegging (sub Gl en G2) bewezen zijn in hoofde van eerste en 
tweede beklaagde, en eerste, tweede en derde beklaagden, respectievelijk. 

De Correcti onele Rechtbank te Leuven legde dan ook aan eerste, tweede en derde beklaagde de 
herstelmaatregel op om aam het goed gelegen te (tenlastelegging sub 
G2) er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse 
Codex RO of om het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, 
decretale of reglementaire bepalingen. 

De Correctionele Rechtbank te Leuven sprak zich evenwel niet uit over het door eiser tot herstel 
gevorderde herstel m.b.t. (tenlastelegging sub Gl). 

4. 
Het Hof van Beroep te Brusse1,13de Kamer, heeft in het arrest d.d. 20 februari 2018 nogmaals 
geoordeeld dat beide hierboven aangehaalde tenlastelegging (tenlasteleggingen sub Gl en sub 
G2) bewezen zijn in hoofde van eerste en tweede beklaagde, en eerste, tweede en derde 
beklaagden� respectievelijk. 

Wat betreft beide hierboven aangehaalde tenlastelegging (tenlasteleggingen sub Gl en sub G2) 
de herstelvorderingen van eiser tot herstel werd door het Hof het volgende gesteld :  

"De feiten van de tenlastelegging G.1 en G.2 jegens beklaagden en 
en G.2 jegens beklaagde zijn na onderzoek van de 

zaak door het hot bewezen gebleven. 

De pertinente overwegingen onder punt 2.2.1 en 2.2.2, bladzijden 21 en 22 van het 
bestreden vonnis worden door het Hof overgenomen en tot de zijnde gemaakt. 

De beklaagde en betwisten de feiten van de 
tenlastelegging G.2. Het volstaat te verwijzen naar het technisch verslag van het 
onderzoek van de kwaliteit van woningen van 12 juni 2007 (in totaal werden 32 punten 
toegekend) en het bijgevoegd fotodosster. Als het totaal 18 punten of meer bedraagt, 
adviseert de gewestelijke ambtenaar de woning ongeschikt te verklaren. Het staat vast 
dat inbreuk werd gepleegd op artikel 20 van de Vlaamse Wooncode." (bi. 30 en 31 
bestreden arrest) 
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37. 

Wat betreft de herstelvorderingen van eiser werd door het Hof het volgende gesteld: 

"De eerste rechter heeft oordeelkundig geoordeeld over de schriftelijke vordering tot 
verbeurverklaring van vermogensvoorde/en en over de herstelvorderingen met 
betrekking tot de woning in " (bi. 37 bestreden arrest) 

Het vonnis d.d. 7 februari 2012 van de Correctionele Rechtbank te Leuven werd dan ook door 
de appelrechters bevestigd, mits een aantal wijziging, met eenparigheid van stemmen, waarvan 
geen enkel ervan betrekking heeft op de herstelvorderingen van eiser tot cassatie. 

Tegen dit arrest werd door eiser cassatieberoep aangetekend op 2 maart 2018. 

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

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE: 

Geschonden wetsbepalingen 

Het bestreden arrest schendt 

Artikel 149 van de Grondwet 
Artikel 20bis § 2 van het decreet van 15 juni 1997, houdende de Vlaamse Wooncode 

Aangevochten beslissing 

De appelrechter doen uitspraak over de hangende zaak en dienen vervolgens uitspraak te doen 
omtrent de door eiser ingediende herstelvorderingen. 

De appelrechters, bevestigend wat de eerste rechter heeft bevolen, bevelen het herstel omtrent 
het goed gelegen te (tenlastelegging sub G2), aldus er een andere 
bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex RO of om 
het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen. 

· 

Met betrekking tot de herstelvorderingen wordt in de beslissing van de appelrechters als volgt 
met redenen omkleed: 

"De eerste rechter heeft oordeelkundig geoordeeld over de schriftelijke vordering tot 
verbeurverklaring van vermogensvoorde/en en over de herstelvorderingen met 
betrekking tot de woning ir n (bi. 37 bestreden arrest) 

Grieven 

Eiser heeft In zijn besluiten voor de appelrechters ingediend op 13 januari 2017, uitdrukkelijk 
laten gelden dat de eerste rechter zich niet uitsprak over het door eiser gevorderde herstel met 
betrekking tot het goed gelegen te (tenlastelegging sub 
Gl). 
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38. 

De herstelvord ering maakt deel uit van het repressief dossier en werd nogmaals neergelegd bfj 
de behandeling van de zaak bij het Hof van Beroep. 

Eiser heeft laten gelden, met verwijzing naar de stukken van de procedure, dat met betrekking 
tot het hierboven aangehaald goed beklaagden zich schuldig gemaakt hebben aan het misdrijf 
omschreven in artikel 20 van de Vlaamse Wooncode. 

Bij het onderzoek ter plaatse werden immers de twee constitutieve elementen vastgesteld, nl.: 

1) de woning niet voldeed aan de kwaliteitsvereisten van artikel 5 van het genoemde 
decreet. 
2) er werd verhuring / ter beschikking stelling met het oog op bewoning vastgesteld. 

Verder nog werd gesteld dat omtrent deze inbreuk geen melding van herstel werd gedaan. 

Artikel 20bis, §6 van de Vlaamse Wooncode stelt immers dat als de overtreder de gevorderde 
of de door d e  rechtbank opgelegde herstelmaatregelen vrijwlllfg heeft uitgevoerd, hij de 
woonlnspecteur en het college van burgemeester en schepenen daarvan onmiddellijk op de 
hoogte brengt. De kennisgeving wordt aangetekend verstuurd of wordt afgegeven tegen 
ontvangstbewijs. Na ontvangst van de vergoeding, vermeld in het tweede lid, doet de 
ambtenaar, vermeld in artikel 20, § 2, eerste lid, een controle ter plaatse en stelt hij een proces
verbaal van vaststelling op. 

Eiser stelde verder dat de rechter aldus rechtens ervan kan uitgaan dat de situatie ter plaatse 
ongewijzigd is gebleven sinds de laatste vaststellingen zodat de gevorderd e  herstelmaatregel 
kon worden opgelegd. 

Aangezien er geen melding van herstel werd gedaan door beklaagden, is er ook geen proces
verbaal van uitvoering van he rstel kunnen opgesteld worden in uitvoering van artikel 20bis, §6 
Decreet, houdende Vlaamse Wooncode. 

Eiser heeft, in zijn besluiten voor de appelrechters ingediend op 13 januari 2017, dan ook o.a. 
het volgende gevorderd : 

"Na toepassing van de strafwet; 

Beklaagden hoofdelijk, minstens in so/idum, minstens de ene bi; qebreke aan de andere, 
te veroordelen om aan hP.t aoed aeleaen te 
kadastraal gekend te werken uit 
te voeren waardoor het pand voldoet aan de woonkwaliteitsnormen door het wegwerken 
van alle gebreken aan het pand. 

Dit alles binnen een termijn van maximaal 6 maanden na uitspraak en op straffe van een 
dwangsom van 125,00 euro per veroordeelde en per dag vertraging in de uitvoering van 
voormelde herstelmaatregel, zonder een bijkomende termijn in de zin van artikel 
1385bis, 4de /Id Ger. W., wordt toegekend; 

Concfuant en het college van burgemeester en schepenen te machtigen, voor het geval 
het herstel niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn wordt uitgevoerd, 
ambtshalve in de uitvoering eNan te voorzien en te zeggen voor recht dat concluant 
gerechtigd is de kosten te verhalen bij de veroordeelden; 

Eveneens concluant en het college van burgemeester en schepenen te machtigen om de 
kosten van herhuisvesting te verhalen op de veroordeelden;" 

5 



. . 

( 

lesde blad.� P. 18.027� 

39 . 

De appelrechters hebber: weliswaar op bladzijde 37 van het thans bestreden arrest m.b.t. de 
tenlasteleggingen sub Gl en sub G2, geoordeeld dat de eerste rechter oordeelkundig heeft 
geoordeeld over de "'herstelvorderingen" met betrekking tot de woning In 

Deze motieven houden geen antwoord In op de door eiser gevoerde middel. 

De appelrechters beantwoorden met hun motieven, die enkel betrekking hebben op de 
herstelvordering wat betreft het pand gelegen te (tenlastelegging sub 
G2) strekkende tot het bevelen om er een andere bestemming aan te geven overeenkomstig de 
bepalingen van de Vlaamse Codex RO of om het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden 
is op grond van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, het middel van eiser niet. 

Artikel 20bis § 1 van het decreet van 15 juni 1997, houdende de Vlaamse Wooncode bepaalt dat 
de rechter naast de straf ambtshalve of op vordering van de Wooninspecteur of het college van 
burgemeester en schepenen een in die bepaling omschreven herstelmaatregel. 

Artikel 20bis § 2 van het decreet van 15 juni 1997, houdende de 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. 

Het openbaar ministerie is bevoegd om de door de herstelvorderende overheid per brief 
geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, inclusief het aanwenden van 
rechtsmiddelen, zelfs als de herstelvorderende overheden zich als procespartij hebben 
gemanifesteerd. 

Advocaat-generaal heeft in zijn conluses in de procedure gekend voor uw Hof onder 
arrest 8 september 2009, m.b.t. de gelijkaardige herstelvordering van de 

Stedenbouwkundige Inspecteur ingeleid In dat geval toepassing van art. 149, § 2, D.O.R.O. het 
volgende gesteld : 

"Het inleiden van een herstelvordering heeft immers procedurele gevolgen.De 
strafrechter Is ertoe gehouden uitspraak te doen over de herstelvordering in geval van 
een daartoe strekkende vordering van het bestuur zelfs indien het bestuur zich niet als 
procespartij manifesteert. De gewone brief waarmee de herstelvordering krachtens art. 
149, § 2, 0.0.R.O. bij het parket wordt ingeleid, houdt niet in dat het bestuur zich voor 
de strafrechter als procespartij manifesteert". 

De appelrechters, bevestiqend wat de eerste rechter heeft bevolen, bevelen het herstel omtrent 
het goed gelegen te (tenlastelegging sub G2), aldus er een andere 
bestemming aan te geven overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex RO of om 
het goed te slopen, tenzij de sloop ervan verboden Is op grond van wettelijke, decretale of 
reglementaire bepalingen, doch antwoorden hierbij niet op het door eiser gevorderde herstel 
met betrekking tot het goed gelegen te tenlastelegging 
sub Gl). 

Het arrest voldoet niet aan het vormvereiste van artikel 149 van de Grondwet. 

Doordat de appelrechters niet antwoorden op hetgeen door eiser werd gesteld in graad van 
beroep, wordt er geen herstel opgelegd en worden de gevolgen van het misdrijf niet ongedaan 
gemaakt (schending van artikel 44 van het Strafwetboek, artikelen 161 en 189 van het Wetboek 
van Strafvordering en artikel 20bls § 2 van het decreet van 15 juni 1997, houdende de Vlaamse 
Wooncode). 
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Toelichting 

Het middel vereist geen nadere toelichting . 

Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat voor eiser dat het U, 
hooggeachte Dames en Heren, moge behagen het bestreden arrest te vernietigen, de zaak en 
partijen te verwijzen naar een ander Hof van Beroep en uitspraak te doen over de kosten als 
naar recht. 

Mr. Philippe DECLERCQ 
advocaat 
houder van het in artikel 425, § 1, tweede lid Sv. bedoelde getuigschrift 
Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken (OVB-15-136) 

Bijlage: 

1.  exploten van betekening aan beklaagde en aan de heer Procureur-Generaal 
2. kennisgeving van deze memorie tot staving aan beklaagde en aan de heer Procureur

Generaal 

Voor eensluidend afschrüt, 
De griffier, 

,;�? 
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