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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.l8.0273.N 

1. , wonende te 

2. , wonende te 

53, 

3. wonende te 

4. , wonende te 

eisers, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas

. satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de eisers woonplaats 

kiezen, 

tegen 

1. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, afdeling Ruimtelijke Ordening, 

Huisvesting, Monumenten en Landschappen van de provincie Vlaams Bra

bant, met kantoor te 3000 Leuven, Diestsepoort 6, bus 91, 

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

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

kiest, 

2. wonende te 

verweerder. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

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

van 31 oktober 2017. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

ID. BESLISSING VAN HET HOF 

B eoordeling 

De appelrechter stelt vast en oordeelt dat uit de door de eisers overgelegde foto 's 

blijkt dat, met betrekking tot de in het proces-verbaal van 11 maart 2014 bedoelde 

percelen, het terrein maar gedeeltelijk werd afgegraven en de uitgegraven grond 

niet werd verwijderd, de overiegde facturen geen betrouwbaar tegenbewijs leve

ren en het proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder van 18 september 2014 dat 

door de eisers eveneens als tegenbewijs wordt gebnûkt, geen bewijslaacht heeft. 

Aldus beoordeelt de appelrechter de bewijslaacht van het proces-verbaal van 11 

maart 2014 en de overige processen-verbaal en verwerpt en beantwoordt hij het 

bedoelde verweer. 
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Het middel mist feitelijke grondslag. 

Dictum 

Het Hof, 

eenparig beslissend, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eisers op 1.700,39 euro. 

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

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Beatrijs 

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

cember 2018 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van 

advocaat-generaal Ria Mortier, met bij stand van griffier V anessa Van de Sijpe. 

V. Van de Sijpe 




