
( 
\. 

( 

11 SEPTEMBER 2018 P.l8.0051.N/l 

A fschri.U y:~n ~en arr,~s f op .. &trl.f~ 1\~j1êWé2êi'l 
.:, .. , h~ t:kJ .'(.ë'' c~s ~.<Jiie ....... _...._._~1.L.K•mer, 

• • 4 .,; .4 _ r ,. . .! ' , ·~V::~·: . ·~~-.::: ~.· :_ ·;,::1.4 a Dt'r. PrfJt:UI'§Uf,fJljlfljFJS(, 

~:•· · 1 .;; .. .... .. "~·~ .;;; .,.iw-. !~ve inl lcht'lti'J, Mlg;;l.vtrtl, 
.i,u. · r bo") \ 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.l8.005l.N 

, geboren te op 

wonende te 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman. mr. advocaat bij de balie 

I. RECHTSPLEGING VOOR BET HOF 

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

pen, correctionele kamer, van 20 december 2017. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 

Raadsheer heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal heeft geconcludeerd. 
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II. BESLISSINGVAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. Artikel 427, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "De partij die 

cassatieberoep instelt, moet het cassatieberoep laten betekenen aan de partij te

___________ gen__:w_ie_heLgeJ_'_ichUs_D_e__y_erJwlgde_p_er__8flOYLiR-daa.r_to___e_e_y_eJ')JYel enkel ver]2_lich.~t =in"___ 

zoverre zijn cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen hem inge

stelde burgerlijke rechtsvordering". 

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

verplichting tot betekening van het cassatieberoep opgelegd, met als enige en dus 

strikt te interpreteren uitzondering het geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van 

een vervolgde partij tegen een beslissing over de strafvordering zelf en daarmee 

gelijk te stellen gevallen. 

3. Volgens artikel 16.6.6, § 1, van het decreet van 5 april 1995 houdende al

gemene bepalingen inzake milieubeleid (hierna DABM) beslist de rechtbank over 

de herstelvordering op grond van de vordering van de gemachtigde ambtenaar, zo 

die een vordering indient. Volgens artikel 16.6.6, § 2, DABM wordt de herstel

vordering door de gemachtigde ambtenaar bij het parket ingeleid met een gewone 

brief. 

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

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

inclusief het aanwenden van rechtsmiddelen en dit ongeacht of de herstelvorde

rende overheden zich als procespartij hebben gemanifesteerd. 

5. De maatregelen die de strafrechter beveelt op grond van artikel 16.6.6 

DABM zijn maatregelen van burgerlijke aard, die niettemin onder de strafvorde

ring vallen. 

6. Daaruit volgt dat hij tegen wie een dergelijke maatregel is bevolen, zijn cas

satieberoep wat betreft die beslissing moet laten betekenen aan het openbaar mi

nisterie bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen en aan de gemachtigde 

ambtenaar, zo die zich als procespartij heeft gemanifesteerd. 
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7. · Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 

zijn cassatieberoep heeft laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het ge

recht dat de op grond van het DABM genomen beslissing op de herstelvorderin

gen heeft gewezen. 

In zoverre gericht tegen de beslissing op de herstelvordering, is het. cassatieberoep 

van de eiser niet-o~tvankelijk. 
. \ 

Ambtshalve middel) 

Geschonden wetsbepalingen 

- de artikelen 138, JO en 210, tweede lid, Wetboekvan Strqfvordering 

8. Artik:ell38, 2°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de politierechtbank 

kennisneemt van de in het Boswetboek omschreven misdrijven. Misdrijven als 

bedoeld door deze bepaling zijn door het Vlaams Gewest op grond van de artike

len 6, § 1, III, 4°, 11, eerste lid, en 19, § 1 en§ 2, van de bijzondere wet van 8 au

gustus 1980 tot hervorming van de instellingen strafbaar gestelde feiten in de re

gelgeving die het Boswetboek heeft vervangen, zoals de in artikel 90bis Bosde

creet opgenomen verbodsbepalingen, die krachtens artikel 1 07bis Bosdecreet 

strafbaar zijn gesteld door artikel16.6.3quinquies DABM. 

9. De eiser wordt vervolgd wegens het volledig ontbossen van een gemengd 

bos zonder vergunning middels het kappen van de aanwezige bomen en de be

stemming van het perceel te hebben gewijzigd naar weiland. Dit feit, indien be

wezen, is een inbreuk op artikel16.6.3quinquies DABM dat een strafbepaalt voor 

het opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een ver

gunning stellen van handelingen waardoor een met bomen begroeide oppervlakte 

als vermeld in artikel3, § 1 en§ 2, Bosdecreet, geheel of gedeeltelijk verdwijnt en 

er aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven. 

10. Het arrest dat nalaat om binnen de grenzen van zijn door de verklaringen 

van hoger beroep bepaalde saisine, op grond van artikel 210, tweede lid, Wetboek 

van Strafvordering, ambtshalve een grief aan te voeren betreffende zijn onbe

voegdheid gelet op de uit artikell38, 2°, Wetboek van Strafvordering voortvloei

ende onbevoegdheid van de eerste rechter, is niet naar recht verantwoord. 
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Omvang van de cassatie 

11. · Ingevolge artikel408, eerste lid, Wetboek van.Strafvordering dient de gehe

le rechtspleging die aan het arrest is voorafgegaan, tot en met de dagvaarding van 

de eiser om te verschijnen voor de correctionele rechtbank, eveneens nietig te 

worden verklaard. 

Middelen 

12. De middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, behoe

ven geen antwoord. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt 

het bestreden arrest, behoudens wat betreft de beslissing over de herstelvorde

ring; 

- de gehele rechtspleging die aan dat arrest is voorafgegaan, tot en met de dag

vaarding van de eiser om voor de correctionele rechtbank te verschijnen. 

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

telijk vernietigde arrest. 

Veroordeelt de eiser tot een derde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

overige kosten ten laste van de Staat 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de procurem des Kon,ings Limburg. 

Bepaalt de kqsten op 199,87 euro. 

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

samengesteld uit raadsheer als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren en en op de 

openbare rechtszitting van 11 september 2018 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter in aanwezigheid van advocaat-generaal 

met bijstand van afgevaardigd griffier 

( 
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MEMORIE 

Hof van Cassat ie 
Op .0 2 MARS 2018. ter grime 
van het HOf van Cassatie neergelegd! 
on~ en. 
(goedgekeurd de doorhalln 

woord(~ttm~+-;,.._~ 
A.R. nr. P.18.0051.N. 

De heer 

b 

Beklaagde, 

EISER TOT CASSATIE 

, Belg, geboren te 0~ 

Bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende, dhr. 

met kantoor te 

getuigschrift opleiding cassatie in strafzaken nr. 

. advocaat, 

houder van 

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

VERWEERSTER IN CASSATIE 

* 
* * 

Aan de Heren Eerste Voorzitter en Voorzitter van het Hof van cassatie, 
Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hofvan Cassatie, 
Hooggeachte Dames en Heren, 

Op 4 januari 2018 stelde eiser tot cassatie cassatieberoep in tegen het arrest (arrestnummer 

C/1484/17; ·repertoriumnummer 2017 /4654; notitienummer Parket-Generaal 
). van 20 december 2017 van het Hof van Beroep te Antwerpen. 

Tot staving van dit cassatieberoep roept eiser volgende middelen tot cassatie In. 
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FEITEN EN VOORGAANDEN 

' 
lastens eiser In cass~~ie, de heer werd een opsporingsonderzoek gevoerd door 

het Openbaar Ministerie wegens het.vermoeden van inbreuken op de milieuwetgeving. 

Bij vonnis van de correctionele rechtbank te Hasselt, gewezen op 1 september 2017, werd eiser in 

cassatie veroordeeld tot een geldboete van 1.000,00 euro verhoogd met opdeciemen gebracht op 

6.000,00 euro. De.uitl:toeFing van het vonnis werd uitgesteld gedurende drie jaar voor de helft van de 

geldboete. Eiser:,;n· cassatie werd tevens veroordeeld tot het herstellen van de plaats in haar 

oorspronkelijke 'toestand :zoals gespecifieerd In de herstelvordering van 10 maart 2016 vanwege 

Agentschap Natuur en Bos. 

Tegen dit vonhÏsw.r.erd ~?,ger beroep ingesteld door eiser in cassatie tegen alle schikkingen, alsook 

door het Opefibaaf.-Ministerie. 

Bij arrest va~ . ..Z(T.:ée:cero'JJ:er 2017 werd eiser in cassatie door het hof van beroep te Antwerpen 

veroordeeld t,et:een::gel~boete van 1.000,00 euro verhoogd met opdeciemen gebracht op 6.000,00 

euro. De uitvoerl rm van het arrest werd uitgesteld gedurende drie jaar voor de helftvan de geldboete. 

Eiser in cassatie:'I:Netd tevens veroordeeld tot het herstellen van de plaats in haar oorspronkelijke 

toestand zoals"gesp.ecifieerd In de herstelvordering van 10 maart 2016 vanwege Agentschap Natuur 

en Bos. 

.. .... 
Tegen d it arrestMterd:d!JGr:eiser in cassatie tijdig cassatieberoep Ingesteld. 

Dit cassatieb~v~~:merd:3~~ de algemene rol van het Hof van Cassatie ingeschreven onder nummer 

A.R. nr. P.18.QlJ5;L;N. 

( Tegen dit arresLmeent·eiser volgende middelen te kunnen inroepen . 
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EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen: 

Artikel149 Grondwet 

Aangevochten beslissing en motivering 

In het bestreden arrest wordt op pagina's 12-13 om tot het afwijzen van het beroep op rechtsdwaling 

van eiser tot cassatie te komen het volgende gesteld door de appelrechters: 

Het feit dat meerdere maanden na de voltooiing van het misdrijf van ontbossing, door de 
diensten van ANB een mal/ werd gestuurd naar de raadsman van beklaagde, waarbij een 
recente luchtfoto werd gevoegd waarop per vergissing het verkeerd perceel werd aangeduid, 
waarna een ware (post factum) polemiek ontstond over deze vergissing, is bijgevolg Irrelevant 
ter beoordeling van de Ingeroepen rechtsdwaling, aangezien op dat ogenblik het misdrijf van 
ontbossing reeds meerdere maanden voltooid was. 

De appelrechters schenden hierdoor hun formele motiveringsplicht daar zij niet alle bestanddelen van 
het aan eiser tot cassatie ten laste gelegde misdrijf vaststellen. Tevens antwoorden zij hiermee niet op 
het verweer van eiser tot cassatie aangevoerd in diens beroepsbesluiten. 

GRIEVEN 

Eerste onderdeel (schending van artlkel149 Grondwet) 

De strafrechter moet de constitutieve bestanddelen van de inbreuken vaststellen. 

De feiten zoals aan eiser tot cassatie te laste gelegd zijn de volgende: 

Te op niet nader te bepalen data tussen 3 maart 2014 en 24 februar/2015 

Bij inbreuk op artikel16.6.3 qulnquies van het Decreet van 5 april1995 houdende Algemene Bepalingen 
inzake Milieubeleid opzettelijk In strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
handelingen te hebben gesteld waardoor een met bomen begroeide oppervlakte als vermeld in artikel 
3, §1 en §2 van het bosdecreet van 13 junl1990, geheel of gedeeltelijk verdwijnt en er aan de grond 
een andere bestemming of gebruik wordt gegeven, te weten: 

Het perceel te kadastraal gekend onder 
zijnde een gemend bos, zonder vergunning volledig te hebben ontbost middels 
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het kappen van aanwezige bomen en de bestemming van dit perceel te hebben gewijzigd naar welland 
(omheind; genivelleerd, ingezaaid met het oogmerk op het houden van schapen) 

De appelrechters weerhouden echter volledig ten onrechte enkel het ontbossen als constitutief 

bestanddeel voor het voltooien van het misdrijf zonder dat er rekening wordt gehouden met het 

vereiste 'en er aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven' door in casu 'de 
bestemming van dit perceel te hebben gewijzigd naar welland (omheind; genivelleerd, ingezaaid met 
het oogmerk op het houden van schapen)'. 

Door eiser in cassatie werd dan ook in beroepsbesluiten op pagina 15 duidelijk opgenomen dat hij 

inderdaad voor de eerste mail van het ANB was aangevangen met zijn werkzaamheden maar dat hij 

pas nadat hij er geheel gerechtvaardigd van uit was gegaan dat de aantijgingen van het ANB berustte 

op een vergissing, deze werkzaamheden heeft verder gezet: 

Conc/uant is er dan ook van uitgegaan dat hij wel degelijk op correcte wijze te werk ging. Het Is om 

deze reden dat hij zijn werkzaamheden ook verder heeft gezet. Concluant had op het moment dot hij 

de aanmaning ontving reeds verschillende bomen verwijderd en aangezien hij het gerechtvaardigd 

vertrouwen had dat de natuurinspectie zich vergiste van perceel is hij zijn werkzaamheden verder 

aangevangen en heeft hij o.a. gras ingezaaid. 

Het is pas nadien dat hij het perceel wijzigde naar weiland. 

De vaststellingen aangaande de wijzing van het perceel naar weiland dateren dan ook van na het 

ontstaan van de verwarring rond het perceel, namelijk op 23.02.2015 zo blijkt uit het besluit houdende 

bestuurlijke maatregelen BHBM.2015.L1.017, 

Ter plaatsen stellen we echter vast dat het kadastrale perceel over 
een oppervlakte van circc ontbost Is. 
Deze oppervlakte blijkt omheind; genivelleerd en ingezaaid te zijn met een 
graszadenmenge/ing. Binnen deze hoge draadafsluiting zijn nog slechts enkele hoogstammige bomen 
aanwezig. 

Zowel uit de conclusies van eiser tot cassatie als uit het besluit houdende bestuurlijke maatregelen 

BHBM.2015.L1.017, blijkt aldus dat nog niet aan alle bestanddelen van het 

misdrijf was voldaan zoals onterecht door de appelrechters werd weerhouden1 waardoor de vergissing 

aangaande het verkeerd perceel geenszins irrelevant was geworden. 

De appelrechters stellen in hun arrest dan ook niet alle constitutieve bestanddefen van de inbreuken 

vast waardoor zij de op hen rustende formele motiveringsplicht geschonden hebben. 
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Tweede onderdeel (schending van a rtikel149 Grondwet) 

Daar waar eiser in cassatie zich beroept op rechtsdwaling waarna hij zijn activiteiten verder heeft gezet 

door het perceel te wijzigen naar weiland door het aanbrengen van een omheining en het inzaaien 

met een graszadenmengeling, motiveert het hof niet waarom deze rechtsdwaling niet bewezen is met 

betrekking tot dit constitutioneel bestanddeel van de inbreuk. 

Door evenwel na te laten deze argumentatie te beantwoorden, schiet het Hof van Beroep tekort op 

de hem door artikel149 Grondwet opgelegde motiveringsplicht. 

De motivering van vonnissen en arresten is een essentiële waarborg tegen willekeur en geldt als bewijs 

dat de rechter de hem voorgelegde middelen zorgvuldig heeft onderzocht en zijn uitspraak heeft 

beredeneerd. (Cass. 12 mei 1932, Pas. 1932, I, 166.) 

De rechterlijke beslissing moet zodanig worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de 

daaraan ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor de partijen als voor derden 

controleerbaar en aanvaardbaar te maken. (Jaarverslag van het Hof van Cassatie 1997-98, 81.) 

Wanneer, zoals te dezen, het Hofvan Beroep niet antwoordt op nochtans uitdrukkelijk aangedragen 

en gestoffee_rde argumenten, voldoet het Hof van beroep dan ook niet aan de vereiste van artikel149 

Grondwet. 
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TWEEDE MIDDEL TOT CASSATIE 

Geschonden wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen: 

Artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek 

Artikel149 Grondwet 

Aangevochten beslissing en motivering 

In het bestreden arrest op pagina 15 wordt om tot de plichtigheid van eisertot cassatie te komen, het 

volgende gesteld door de appelrechters: 

De bewering op blz. 23 van de beroepsconclusie, namelük dat door de vorige eigenaar zelf ook 
bomen zouden verwüderd zijn, wordt door niets gestaafd. Beklaagde zelf heeft hiervan 
overigens géén melding gemaakt in zün eerste uitvoerige verklaring d.d. 17.03.2015 (stuk 10}. 

Hierdoor schenden de appelrechters de bewijskracht van het proces-verbaal inzake het verhoor van 

eiser tot cassatie en schenden zij de bewijskracht van de notariële aankoopakte met begeleidende 

schets van het desbetreffende perceel. Tevens antwoorden zij hiermee niet op het verweer van eiser 

tot cassatie aangevoerd in diens beroepsbesluiten. 

\_ GRIEVEN 

Eerste onderdeel (schending van de artikelen 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek; schending van de 

bewijskracht) 

Overeenkomstig de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk wetboek, is het de rechter verboden de 

bewijskracht van akten te miskennen. 

Het begrip 1akte' is zeer ruim en kan betrekking hebben op elk geschrift, bijvoorbeeld een eenzijdige 

verklaring, een deskundigenverslag of een proces-verbaal. 

In het bestreden arrest stellen de appelrechters in hun beoordeling van het verweer van eiser in 
cassatie aangaande de reeds bestaande ontboste toestand, dat deze bewering van eiser in cassatie 
door niets wordt gestaafd. 

Hierdoor schenden de appelrechters de bewijskracht van de notariële verkaapsakte dd. 04.03.2014 

en de bijgevoegde situatieschets. 
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Aan de notariële akte werd een schets gevoegd van de feitelijke toestand die wel degelijk bevestigt 

dat het perceel op moment van aankoop niet volledig bebost was aangezien op deze schets te zien is 

dat het perceel een 'knik' zijnde een doorgang en een deel weide bevat. Het aan het perceel 

evenwijdig lopende stuk bestaat uit een strook weide, een 10-tal bomen w aaronder Amerikaanse kers, 

een open ruimte en op het einde wederom een aantal eiken bomen. 

Deze schets bevestigt de aanvankelijke toestand - zijnde een perceel waarvan de bomen reeds 

grotendeels door de vorige eigenaar werden gekapt - zoals steeds door eiser in cassatie werd 

voorgehouden. De situatieschets staaft aldus wel degelijke deze verklaring van eiser tot cassatie. 

De stelling van de appelrechters dat deze bewering van eiser tot cassatie door geen enkel element uit 

het strafdossier wordt ondersteund, miskent aldus de inhoud van de notariële akte en bijhorende 

situatieschets. 

De appelrechters schenden dan ook de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek. 

Tweede onderdeel (schending van de artikelen 1319 en 1320 Burgerlijk Wetboek; schending van de 

bewijskracht) 

Overeenkomstig de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk wetboek, is het de rechter verboden de 

bewijskracht van akten te miskennen. Het begrip 'akte' is zeer ruim en kan betrekking hebben op elk 

geschrift, bijvoorbeeld een eenzijdige verklaring, een deskundigenverslag of een proces-verbaal. 

In het bestreden arrest verwijzen de appelrechters in hun beoordeling naar het verhoor van eiser tot 
cassatie dd. 17.03.2015 ( bijlage7 aan aanvankelijk PV ). 

De appelrechters oordeelden dat beklaagde tijdens dit verhoor geen melding zou hebben gemaakt van 
het gegeven dat er door de vorige eigenaar bomen zouden zijn verwijderd. 

Echter verklaarde eiser to~ cassatie tijdens zijn verhoor (bijlage7 aan aanvankelijk PV 

dat het perceel toen hij het aankocht bestond uit een gehooide knik en een 

strook in landbouwkundig gebruik, bijgevolg dat het perceel dus geenszins volledig bebost was en 

bijgevolg dus door de vorige eigenaar vrijgemaakt werd. Eiser tot cassatie verklaarde namelijk het 

volgende: 

"Voor de uitbreiding van mijn weiland, voor mijn beesten erop te laten lopen en om mij een toegang te 

verschaffen tot het langs liggen perceel Het perceel met nummer heeft aan de noordzijde 

een knik. Het is deze knik die gehooid werd voor dat ik het perceel aankocht. Verder heeft er samen 

met het perceel m langs de zijde van het perceel ~en strook in landbouwkundig gebruik 

gezeten. De exacte breedte van die strook weet ik niet meer."1 

1 Zie verklaring concluant dd. 17.03.2015, bijlage7 aan aanvankelijk P\1 
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Door in het bestreden arrest te stellen dat eiser tot cassatie tijdens zijn verhoor niets verklaarde over 

de toestand van het perceel voor diens aankoop, geven de appelrechters een betekenis en een 

draagwijdte aan het verhoor van eiser to.t cassatie dewelke niet overeenstemt met hetgeen eiser tot 

cassatle tot uiting heeft willen brengen. De appelrechters doen hierdoor het proces-verbaal inzake het 

verhoor van eisertot cassatie (bijlage7 aan aanvankelijk PV ) liegen. 

De appelrechters schenden dan ook de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek. 

Derde onderdeel (schending van artlkel149 Grondwet) 

{ 
·, Daar waar eiser in cassatie als bewijs van de ontbossing door de vorige eigenaar van het perceel 

( 

verwijst naar de gevoegde schets aan de notariële aankoopakte, motiveert het hof niet waarom de?e 

schets onvoldoende zou zijn om de beweringen van eiser in cassatie bij te treden. 

Door evenwel na.te laten deze argumentatie te beantwoorden, schiet het hofvan beroep tekort aan 

de hem door artlkel149 Grondwet opgelegde motiveringsplicht. 

De motivering van vonnissen en arresten is een essentiële waarborg tegen willekeur en geldt als bewijs 

dat de rechter de hem voorgelegde middelen zorgvuldig heeft onderzocht en zijn uitspraak heeft 

beredeneerd. (Cass. 12 mei 1932, Pas.1932, I, 166.) 

De rechterlijke beslissing moet zodanig worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de 

daaraan ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor de partijen als voor derden 

controleerbaar en aanvaardbaar te maken. (Jaarverslag van het Hof van Cassatie 1997-98, 81.) 

Wanneer, zoals te dezen, het Hofvan Beroep niet antwoordt op nochtans uitdrukkelijk aangedragen 

en gestoffeerde argumenten, voldoet het Hofvan beroep dan ook niet aan de vereiste van artikel149 

Grondwet. 

Om deze redenen, 

Beslult 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. 

28 februar i 2018, 
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Voor eiser tot cassatie, 

Zijn raadsman, 

Houdervan getuigschrift opleiding cassatie in strafzaken, 

nr 

Voor eensluidend afschrift, 
nP. aff7ev-a.--ärllilrd~m:iffier. 
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