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Hof van Cassatie van België 

Nr. P.17.0339.N 

wonende te 

beklaagde, 

2. 

,%\ wonende te 

beklaagde, 

eisers, 

Arrest 

�' geboren te · 

Schaarbeek, . 

, geboren te ; 

Schaarbeek, · 

op 

op 
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WOONINSPECTEUR, met kantoor te 3000 Leuven, Dirk Boutsgebouw, 

Diestsepoort 6 bus 93, 

eiser tot herstel, 

verweerder. 



12 DECEMBER 2017 

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

P.17.0339.N/2 

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

sel, correctionele kamer, van 6 maart 2017.' 

De eisers voeren in een memorie clie aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd. 

IL BESLISSING VAN HET BOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen 

1. Het arrest spreekt wat betreft het doorbreken van het bekrachtigd stakings

bevel van 4 september 2012 de eisers vrij voor de telastleggingen A. l en A.2, 

maar gelet op de overwegingen in het arrest en overige vermeldingen in het dic

tum is A.2 te lezen als B.1. 

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, zijn de cassatieberoepen bij gebrek aan 

belang niet ontvankelijk. 

2. 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''. 

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

plichting tot betekening opgelegd, met als enige en dus strikt te interpreteren uit

zondering het geval waarbij het cassatieberoep uitgaat van een vervolgde partij te

gen een beslissing op de strafvordering zelf en daarmee gelijk te stellen gevallen. 

3. Artikel 20bis, § 1, Vlaamse \iVooncode 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 hen.ielmaatregel kan bevelen. 

( 
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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. 

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

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

inclusief het aanwenden van rechtsmiddelen, zelfs als de herstelvorderende over

heden zich als procespartij hebben gemanifesteerd. 

5. De beslissing van de strafrechter over een door de herstelvorderende over

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

temin onder de strafvordering valt. 

6. Daaruit volgt dat hij tegen wie een herstelmaatregel is bevolen zijn cassatie

beroep wat betreft die beslissing moet laten betekenen aan het openbaar ministerie 

bij het gerecht dat die beslissing heeft gewezen en, zo zij zich heeft gemanifes

teerd als procespartij, aan de herstelvorderende overheid. 

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

hun cassatieberoep hebben laten betekenen aan het openbaar ministerie bij het ge

recht dat de bestreden beslissing op de herstelvordering heèft gewezen. 

In zoverre de cassatieberoepen ook zijn gericht tegen de beslissing op de herstel

vordering, z;ijn ze niet ontvankelijk. 

Eerste middel 

Eerste onderdeel 

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 4.4.l Vlaamse Codex Ruim
telijke Ordening: het arrest stelt ten onrechte een terbeschikkingstelling van een 

vakantieverblijf gelijk met permanente bewoning en leidt daar een vergunnings

plicht uit af; uit geen enkel objectief element van het strafdossier blijkt die perma

nente bewoning. 



12 DECEMBER 2017 P.17.0339.N/4 

9. Het arrest stelt een terbeschikkingstelling van een vakantieverblijf niet ge

lijk met een permanente bewoning om daaruit een vergunningsplicht af te leiden. 

Hel oordeelt met betrekking tot de telastleggingen A.1 en B.1 immers dat: 

- uit bet proces-verbaal van 5 september 2012 van het Agentschap Inspectie 

RWO Vlaams-Brabant blijkt dat op 4 september 2012 het terrein bewoond was 

cn daar met haar twee kinderen was ingeschreven; 

- uit het proces-verbaal van 5 september 2012 van bet Agentschap Inspectie 

RWO Vlaams-Brabant blijkt dat op 4 september 2012 het terrein bewoond was 

en daar was ingeschreven; 

- A. H. verklaarde dat ze een huurovereenkomst sloot met de eiser 1 en dat zij 

vanaf 1 oktober 2010 een maandelijkse huurprijs van 300,00 euro betaalde; 

- de eisers bewust en vrijwillig hebben gehandeld en het bestaan van enige 

schulduitsluitings- of rechtvaardigingsgrond niet aannemelijk wordt gemaakt; 

- de eisers zich evenmin kunnen beroepen op goede trouw vermits de dwaling 

niet onoverkomelijk is; 

de eisers geenszins aannemelijk maken dat zij . en '· erop hebben ge-

wezen dal bet niet toegelaten was om het perceel te gebruiken voor permanente 

bewoning; 

- zelfs als dit het geval zou zijn geweest, dit de eisers er geenszins van ontsloeg 

de toestand zelf na te gaan en zij als nieuwe mede-eigenaars zeggenschap had-

den over de zaak en het nodige dienden te doen om aan de wederrechtelijke \ 

toestand een einde te stellen. 

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest en mist het 

feitelijke grondslag. 

10. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de onaantastbare beoordeling 

van de feiten door de appelrechters en is het niet ontvankelijk. 

Tweede onderdeel 

11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.4.l Vlaamse Codex Ruim

telijke Ordening: het arrest neemt ten onrechte aan dat er sprake is van permanen-
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te bewoning; permanente bewoner in de zin van artikel 5.4.1 Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening is hij die op 31 augustus 2009 gedurende ten minste één 

jaar een weekendverblijf als hoofdverblijfplaats betrekt en dit blijkens een voorlo

pige of definitieve inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenre

gister; uit het arrest en de kwalificatieperiode blijkt dat het pand pas vanaf 1 ol'to

ber 20 l 0 ter beschikking werd gesteld. 

12. De omschrijving van het begrip permanente bewoner door artikel 5.4.1, eer

ste lid, 2°, a), Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is volgens deze bepaling en

kel relevant voor de toepassing van hoofdstuk IV Aanpak permanente bewoning 

weekendverblijf van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ze is niet dienstig 

voor de beoordeling van de vergunningsplicht overeenkomstig de artikelen 4.2.1 

en 6.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 

Derde onderdeel 

13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: door de aan

voering van de eisers dat het gebruik of de terbeschikkingstelling van de chalets 

niet vergunningsplichtig is en deze handelingen dus niet Janger strijdig met de be

stemmingsvoorschriften kunnen zijn, slechts te beantwoorden met het loutere oor

deel dat permanen.t bewonen van een vakantieverblijf vergun.ningsplichtig is, zon

der nadere redengeving, miskent bet arrest de motiveringsplicht. 

14. Met de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde redenen beant

woordt en verwerpt het arrest het door het onderdeel bedoeJde verweer. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 

Tweede middel 

15. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 195 Wet

boek van Strafvordering en de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek: bet arrest 

veroordeelt de eisers tot de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoorde

len zonder op enige wijze de raming van bet verbeurdverklaarde bedrag toe te 

lichten; zonder enige motivering bepaalt het arrest de vermogensvoordelen op 
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6.900,00 euro; een loutere verwijzing naar een subjectieve verklaring in bet straf

dossier zonder de inhoud van deze verklaring op te nemen in bet arrest of de bere

kenings- of ramingswijze duidelijk te rechtvaardigen of uiteen te zetten, volstaat 

niet; een verbew·dverklaring van een vermogensvoordeel zonder dat maar enig 

bewijs of stuk beschikbaar is waanüt de effectieve betaling van huurgelden blijkt, 

kan niet; de eisers hebben in die zin geconcludeerd, maar bet arrest antwoordt 

daar niet op. 

16. Het arrest beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoor

delen die voortkomen uit de door de telastlegging A.2 bewezen verklaarde feiten 

met een verwijzing naar de verklaring van A.H., gevoegd als bijlage bij het pro

ces-verbaal van 4 september 2012 en de vaststelling dat 

het bewezen is dat dit pand door . als huurder werd betrokken. 

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest deze bijzondere verbeurdverklaring 

beveelt zonder op enige wijze de raming van dit bedrag toe te lichten, berust het 

op een onjuiste lezing van het arrest en mist het feitelijke grondslag. 

17. Geen enkele wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel belet de beslissing 

over de omvang van de door een misdrijf opgeleverde vermogensvoordelen met 

redenen te omkleden door verwijzing naar een tijdens het opsporingsonderzoek 

afgelegde verklaring die beschikbaar is voor alle partijen. De rechter is niet ver

plicht de inhoud van een dergelijke verklaring in zijn beslissing op te nemen. 

18. Bij afwezigheid van een daartoe strekkende conclusie moet de rechter de 

door hem gehanteerde .ramings- of berekeningswijze niet nader motiveren. 

19. De rechter mag zijn oordeel over bet bestaan van vermogensvoordelen 

voortkomende uit een verhuring in strijd met de strafwet steunen op de enkele 

verklaring van een huurder waarvan hlj de bewijswaarde onaantastbaar beoor

deelt, zonder dal uil stukken of andere bewijsgegevens een effectieve betaling 

moet blijken. 

20. In zoverre het middel uitgaat van andere rechtsopvattingen, faalt het naar 

recht. 

21. Met de redenen die het bevat, beantwoordt en verwerpt het arrest het ver

weer van de eisers en <_>mkleedt het de bijzondere verbeurdverklaring van de ver

mogensvoordelen regelmatig met redenen. 
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In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek 

22. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de besli�singen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt de cassatieberoepen. 

V croordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

Bepaalt de kosten op 107,31 euro. 

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

gesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren 

Alain Blocb, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couweaberg, en op de 

openbare rechtszitting van 12 december 2017 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht 

Alain Winants, met bijstand van afgevaardigd griffier Véron.ique Kosynsky . 

.. -- . ·--.. "'· 

·!f) 
V. Kosynsky S. Berneman 

E. Francis F. Van Volsem 
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MEMORIE 

HOF VAN CASSATIE 

ROLNUMM.ER P.17.339.N 

VOOR: 

Op 1 7 MEI 2017 ter griffe van het Hof van Cassatie neergelegd/ Of'l�V8R98Q.... -1 
(goedgekeurd de doorhaling van een/ woord(eftt.-

�e griffier, 
..=-: Ch�ntal o� Hoofdgriffier 

(1) ______ _ ______ ___. wonende te 

(2) -- --- -----------------� 

Beklaagden 
Eisers tot cassatie 

. wonende te 

Bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende Mr. Johan Durnez, advocaat bij de 
balie van Leuven, kantoor houdend te 3050 OUD-HEVERLEE, Waversebaan J 34A. 

· 

Tot staving van· het Cassatieberoep dat zij hebben ingesteld tegen het op 06 maart 2017 door 
de l 5e kamer van het Hof van Beroep te Brussel gewezen arrest (Arrest nr. C/279/17 en 
2015/C0/235 van het Parket-Generaal). 

TEGEN: 

(1) OPENBAAR MINISTERIE 

Openbaar Ministerie 

Vertegenwoordigd door de Procureur-Generaal met kantoor te 1000 BRUSSEL, 
Poelaertplein 1 bus 7. 

(2)' DE WOONINSPECTEUR, handelend in naam van het Vlaams Gewest, met 
kantoor te 3000 LElNEN, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 bus 93. 

Eiser tot herstel 

Hebbende als raadsman, Mr. P. DECLERCQ, advocaat met kantoor gevestigd te 3320 
HOEGAARDEN, Gemeenteplein 25. 

-
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AAN DE EERSTE VOORZITTER EN VOORZITTER, DA1"1ES EN HEREN 
RAADSHEREN, LEDEN VAN HET HOF VAN CASSATIE, 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Eisers hebben de eer hun Cassatieberoep, waardoor zij bovengenoemd arrest dd. 06/03/2017 
van de vijftiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel, aan het toezicht van Uw Hof 
onderwerpen, als volgt te staven: 

* 
* * 

• . r. 
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�. 
1. PROCEDURELE VOORGAANDEN EN FEITEN 

A. PROCEDURE 

Gelet op het strafdossier; 

Gelet op de dagvaarding voor de Correctionele Rechtbank te Leuven dd. 09/10/2013 lastens 
Dhr. en Mevr. , waarbij de volgende tenlasteleggingen werden 
geformuleerd: 

Beklaagd te: 

A. Te 

Op het perceel t1 

, minstens tussen 01110/2010 en 15/1212012, de eerste en de tweede 

_ . aldaar gelegen en eckadastncrd 
met een (globale) oppervlakte van 3a,62ea. eigendom van 

(112) en .ingevolge akte van aankoop verleden door notaris te dd. 

A.I. Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1°, 5° en tea 6" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, namelijk 

Constructies ionder vergunning te hebben instandgchouden, (cfr. arrest dd. 20-11-2007 H.v.D. te Brussel ln:zake 
en consoorten) 

Minstens nis dader of mededader: bet plegen van een inbreuk op de plannen vnn aanleg, nl. te hebben toegestaan 
dat de constnictic wordt gebruikt voor permanente bewoning 
Het bekrachtigd stakingsbevel dd. 04/0912012 te hebben doorbroken. 

A.2. Bij inbreuk op de artikelen 2,J,5,6,15,17 en 20 van bet decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncodc, als 
verhuurder, onderverhuurder of diegene die het goed ter bescblkláng stelt, een woning die niet voldoet no de vereisten 
van artikelen 5 rechtstreeks or via tussenpersoon verhuurder of ter bescblkking gesteld te hebben, namelijk een chalet, op 
het perceel zoals hoger bcscbre\·en. · 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van art. 20bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooocode, 
zich te boren veroordelen conform de herstelvordering dd. 13!1112012. 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/or 43 bis van bet Strafwetboek. te boren veroordelen tot 
de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van teu minste 6900€, 7.ijndc de op grond van de weerhouden feiten 
geraamde opbrengst vau de vcrvolgcdc misdrijven. 

B. Te , minstens tussen 08/0912009 en 14/0212013, de eerste en de tweede 

Oo bet ocrceel te aldaar gelegen en 2ekadastrcerd 
met ecu (globale) oppervlakte van 2a, 63 ca. eigendom van 

, ingevolge akte van aankoop verleden door nota.ris te dd. 

8.1. Bij inbreuk artikel 6.l.1.1°, 5° en tea 6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, namelijk: 

Constructies zonder vergunning te hebben instandgehoudcn, 

. (112) en 

Minstens als dader of mededader: het plegen van een inbreuk op de plannca van aanleg, nl. te hebben toegestaan 
dat de constructie wordt gcbralkt voor permanente bewoning 
Het bekrachtigd stakingsbevel dd. 04/0912012 te hebben do orbroken. 

B.2. Bij inbreuk op de artikelen 2,3,5,6,15,17 eo 20 van bet decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaam.se Wooncodc, als 
verhuurder, onderverhuurder of diegene die bet goed ter beschiklóng stelt, eea woning die niet voldoet aan de vereisten 
van artikelen 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurder of ter beschikking gesteld te hebben, namelijk een chalet, op 
bet perceel zoals hoger beschreven. 

Tevens gedagvaard om bij tocpassini: van a.rt. 20bis van bet decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooocodc, 
zich te horen veroordelen conform de herstelvordering dd. 1311112012. 

l'evens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis van het Strafwetboek, te boren veroordelen tot 
de bijzondere verbe4rdverkl:lring van de buurgelden betaald door , :lljnde de op grond van de 
weerhouden feiten geraamde opbrengst van de vervolgde misdrijven. 

3 
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. . 
Gelet op het vonnis dd. 17/02/2015 van de Correctionele Rechtbank te Leuven; 

Gelet op bet tussenarrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 23/05/2016; 

Gelet op het eindarrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 06/03/2017; 

Gelet op het Cassatieberoep aangetekend op 20/03/20.17; 

Gelet op de betekening van het beroep in Casstie aan de Wooninspecteur; 

Gelet op onderhavige memorie; 

Onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis; 

4 
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it. 
B. FEITEN OP ZICH 

1. Eisers tot Cassatie zijn eigenaars van een drietal chalets te , 
, zijnde: 

De woning gelegen te ( 
, op het moment van het betekenen van stakingsbevel bewoond door 

Mevr. 
De won.i.Ilg gelegen te ( 

, op het moment van het betekenen van bet stakingsbevel bewoond 
door Mevr. 
De woning gelegen te ( 

), op het moment van het betekenen van het stakingsbevel bewoond 
door Mevr. 

Op 04/09/2012 werd voor elk van deze drie een stakingsbevel betekend aan eisers tot 
Cassatie. Tevens werd een proces-verbaal bezorgd aan de procureur des Konings en aan de 
gemeente op 04/09/2012. 

De staking werd. bevolen ten aanzien van alle werken, handelingen en wijzigingen en elk 
gebruik van de constructie op het terrein, inclusief het gebruik van de chalet. Hierbij werd 
bevolen werd dat eisers tot Cassatie en de bewoners gevolg dienden te geven aan de 
stakingsbevelen en w,el vóór 17111/2012. 

2. Het Hof van Beroep te Brussel heeft op 06/03/2017 de volgende uitspraak gedaan over 
de tegen eisers tot Cassatie ingestelde strafvordering: 

Op strafrechtelijk gebied: 

Werden eisers tot Cassatie vrijgcsproke.n voor tenlasteleggingen A.1, wnt betreft bet doorbreken van het bekrachtigd . 
stllktingsbevel dd. 04/0912012 en A.-Z, wat betreft bet doorbreken van het bekrachtigd stakingsbevel dd. 04/09n012. 

Werd Dbr. veroordeeld uit hoofde van de gebcrkwalificcerde tenlasteleggingen A.1, wat betreft 
de feiten andere dan het doorbreken van het bekrachtigd stakingsbevel dd. 0410912012, A.2, B.1, wat betreft de feiten 
andere dan bel doorbreken van bet bekrachtigd stakingsbevel dd. 04/09!2.012 en D.2, lot een geldboete van € 1.000,00 
verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op€ 6.000,00, bij gebrek aan belllling binnen de wettelijke termijn te vervangen 
door een mnaod vervangende gevangenisstraf. 

I 

Werd Mevr. veroordeeld uit hoofde van de geherkwnlificeerde tenlasteleggingen A.1, wat betreft de 
feiten andere dan het doorbreken van bet bekrachtigd stakingsbevel dd. 04/09!2.012, A.2, B.l, wat betreft de feiten andere 
dan het doorbreken vnn bet bekrachtigd stakingsbevel dd. 04/09n012 en B.2, tot een geldboete van € 1.000,00 verhoogd 
met 50 opdeciemen en gebracht op€ 6.000,00, bij gebrek aan betaling binnen de weUelijke termijn te Vtn'llogen door een 
maand vervangende gevangenisstraf. 

Werd Dhr. veroordeeld tol de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van€ 3.450,00. 

Werd Mevr. veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van€ 3.450,00. 

Eisers tot Cassatie werden hoofdelijk veroordeeld tc.>t de kosten van de strafvordering, begroot op de som van€ 316,81 in 
eerste aanleg e n  op€ 207,73 lo graad van beroep. 

Zowel Dhr. : als Mevr. : werd veroordeeld tot belllllng van een bijdrage aan 
bet slachtoCferfonds van€ 25,00 meer opdeciemen, gebracht op€ 200,00. 

Tenslotte werd zowel Dhr. als Mevr veroordeeld tot betaling van een vaste 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure vu n € 51,20. 



( 

f 
l 

' 

10/5!2017 
CLOCQUET I RWO I MBA : f) _ 

Zesde blad. Y' 
P.17.0339.N/ 13. 

Wat de herstclyordering van de wooninspecte ur betreft; 

Eisers tot Ca.ssatle werden bevolen om aan de navolgende onroerende goederen binnen een termijn vaa acht maanden, 
vanaf de dag waarop bet arrest in kracht van gewijsde zal t·reden, een andere bestemming te geven, op basis van de 
bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimttlijke Ordening, hetzij het goed te slopen, tenzij de sloop verbaden is op grond 
van wettelijke, decretale of reglementaire bepalingeu , onder verbeurte van een dwangsom van € 150,00 per dag 
ver1raging en per onroerend goed in hoofde VllJI elk van eisers tot Cassatie: 

3051 OUD-HEVERLEE, JOeinstraat 30, ge.kadastreerd 5° afd., sectie B, ars. 187ff-1871D/4D, en; 
3051 OUD-HEVERLEE, Klcinstraat30, gekadastreerd 5° afd" sectie B, nr 187/G/3; 

Verder werd bepaald dat voor het geval eisers tot Cassatie de herstelmaatregel niet binnen de door het Hof gestelde 
termijn wordt uitgevoerd, de wooninspecteur en het college van burgemeester en schepenen ambaha.lve in de uitvoering 
kunnen voon:icn overeenkomstig artikel 20bis vnn de Vlaamse Wooncode. 

Eisers tot Cassatie werden hoofdelijk veroordeeld tot de kosten met betrekking lot de herstelvordering. 

3. Tegen dit arrest wen.sen eisers tot Cassatie op te komen met de volgende middelen tot 
cassatie. 
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Il. EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 

a. Geschonden wetsbepalingen: 

Artikel 4.4.l Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Schending Art. 5.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
Artikel 149 Grondwet 

b. Aangevochten beslissing: 

1. Het Hof van Beroep stelt in haar arrest dd. 06/03/2017 op pagina � 0 dat: 

"Uit het artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling 
van de vergunningsplichtige .functiewijzigi.ngen blijkt dat het permanent gaan bewonen 
van een vakantieverblijf vergunningsplichlig is. De door beklaagden aangehaalde 
regeling van artikel 4.1.1, §3, VCRO [Jevestigd dat handelingen waarvoor een vergunning 
noodzakelijk is (bijvoorbeeld de aangehaalde bestemmingswijziging) onder het 
toepassingsgebied van artikel 6.1.1, eerste lid, 6°, VCRO vallen. " 

Zodoende heeft het Hof van Beroep te Brussel eisers veroordeeld tot betaling van elk een 
geldboete van€ 1.000,00 verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op € 6.000,00, bij gebrek 
aan betaling binnen de wettelijke termijn te vervangen door een maand vervangende 
gevangenisstraf. 

· 

c. Grieven: 

2. Artikel 4.4.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet dat: 

"§1. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen 
worden toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschr�ften 
met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van 
constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. 

Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft : 

1° de bestemming; 
2° de maximaal mogelijke vloerterreinindex; 
3° het aantal bouwlagen. 

§ 2. De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen of zonneboilers gei'ntegreerd in het 
dakvlak wordt niet beschouwd als afwijkend van stedenbouwkundige voorschriften en 
verkavelingsvoorschriften, tenzij die de plaatsing uitdrukkelijk verbieden. 
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§ 3_ De volgende zaken worden niet beschouwd als strijdig met voorschriften van het 
gewestplan, algemene plannen van aanleg, gewestelijke of proyinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen : 

1° onderhoudswerken aan een hoofdzakelijk vergunde constructie; 
2° handelingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht voor 
stedenbouwkundige handelingen, op voorwaarde dat de op het perceel 
aanwezige gebouwen of constructies hoofdzakelijk vergund zijn. " 

Uit paragraaf 3 volgt m.a.w. dat niet-vergunningsplichtige handelingen niet worden 
beschouwd als strijdig met de bestemmingsvoorschriften. 

3. Het Hof gaat er zondermeer vanuit dat er sprake is van een permanente bewoning 
zonder enig objectief element waaruit dit zou moeten blijken uit het strafdossier en/of de 
stukken van het dossier. Evenmin motiveert het Hof waarom er sprake zou moeten zijn van 
een permanente bewoning. Op basis van de door het Hof bevonden "permanente bewoning" 
van een vakantieverblijf zijn eisers volgens het Hof kennelijk vergunningsplicbtig. 

Eisers hebben in hun beroepsbesluiten (p. 16) nochtans uitdrukkelijk gesteld dat het louter 
gebruik of de ter beschikkingstelling van de chalets, zoals in casu voorhanden, niet 
vergunningsplichtig is waardoor deze handelingen niet langer als strijdig met de 
bestemmingsvoorschriften kunnen beschouwd worden overeenkomstig artikel 4.4.1, §3 
VCRO. 

Door te oordelen dat een terbeschikkingstelling van een vakantieverblijf gelijk is aan de 
permanente bewoning ervan en hierdoor eisers vergunningsplichtig zijn, schendt het Hof 
artikel 4.4. l Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

4. Daarnaast schendt het Hof artikel 5.4.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 
hetwelk het begrip "permanente bewoners" de:finie.ert. 

Dit artikel bepaalt onder 2°: 

"Permanente bewoners": personen die voldoen aan beide hiernavolgende 
voorwaarden: 
a) op 31 augustus 2009 betrekken zij reeds gedurende ten minste één jaar een 
weekendverblijf als hoofdverblijfplaats, zulks blijkens een voorlopige of definitieve 
inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de betrokken 
gemeente, 
b) zij hebben geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in 
vruchtgebruik. " 

De eerste cumulatieve voorwaarde om als "permanente bewoning" te kunnen worden 
gekwalificeerd, houdt m.a.w. in dat op datum van 31/08/2009 reeds ten minste één jaar in het 
pand als hoofdverblijf diende te worden gewoond. 
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Uit het arrest en minstens uit de kwalificatie van tenlastelegging A (meer bepaald de 
incriminatieperiode "tussen 01/10/2010 en 15/12/2012") blijkt dat het pand pas vanaf 
01/10/2010 "ter beschikking werd gesteld". 

Zodoende is onmogelijk voldaan aan de eerste cumulatieve voorwaarden van artikel 5.4.1 . van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en kon er door het Hof derhalve niet worden 
gesproken over een permanente bewoning. 

Door toch te stellen dat het pand alsnog permanent werd bewoond cfr. de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, miskent het Hof artikel 5 .4.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

5. Eisers hadden in hun regelmatig ingediende conclusies in hoger beroep uitdrukkelijk 
gesteld dat het louter om een terbeschikkingstelling, minstens gebruik, van de chalets ging: 
"Dat aangezien het gebruik of de terbeschikkingstelling van de chalets niet 
vergunningsplichtig zijn, deze handelingen aldus niet langer als strijdig met de 
bestemmingsvoorschriften kunnen worden beschouwd" (p. 16). 

Door te stellen dat het permanent bewonen van een vakantieverblijf vergunningsplichtig is, 
zonder verdere motivering waarom er sprake is van een "perm�ente bewoning" en geen 
terbeschikkingstelling, minstens louter gebruik, schenden de appelrechters dan ook h}111 
motiveringsverplichting cfr. artikel 149 GW en is het arrest op dat punt niet naar recht 
verantwoord. 
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a. Geschonden wetsbepalingen: 

Schending artikel 195 Wetboek van Strafvordering 
Schending artikel 42, 3° en 43bis Strafwetboek 
Schending artikel 149 GW 

b. Aangevochten beslissing: 

6. Het Hof van Beroep stelt in haar arrest dd. 06/03/2017 op pagina 13 dat: 

"Het vermogensvoordeel, voortspruitend uit het misdrijf zoals omschreven onder de 
tenlastelegging A.2, bedraagt voor de periode van 1 oktober 2010 tot 4 september 2012 
6.900 euro (cfr. verklaring Angélique Haulotte, bijlage proces-verbaal n° 
LE.66.RW10300012012 dd 4 september 2012)." 

Zodoende heeft het Hof van Beroep te Brussel eisers afzonderlijk veroordeeld tot de 
bijzondere verbeurdverklaring van elk een bedrag van€ 3.450,00. 

c. Grieven: 

7. Overeenkomstig artikel 195 SV dient een vonnis nauwkeurig, maar op een wijze die 
beknopt mag z:ijn, de redenen te vermelden waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije 
beoordeling overlaat, dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt. De rechter dient 
bovendien de strafinaat voor elke uitgesproken straf of maatregel te rechtvaardigen. 

Het Hof heeft eisers zondermeer veroordeeld tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van € 3.450,00 elk, zonder hierbij op geen enkele wijze de raming van het 
verbeurdverklaard bedrag toe te lichten. 

Terwijl bij een verbeurdverklaring bij equivalent overeenkomstig artikel 43bis SW de rechter 
een nauwgezette raming dient door te voeren, teneinde tegemoet te komen aan het 
proportionaliteitsbeginsel dat stelt dat men slechts beslag ·mag leggen voor een bedrag dat in 
overeenstemming is met de vermoedelijke vermogensvoordelen die uit het . criminele feit 
voortkwamen. 

De rechter weerhoudt zonder enige motivering de som van€ 6.900,00 als vermogensvoordeel. 
Louter verwijst deze hierbij naar een subjectieve verklaring in het strafdossier, zonder de 
inhoud van deze verklaring op te nemen in het arrest en/of duidelijk de berekeningswijze/ 
ramingswijze te rechtvaardigen en uiteen te zetten. Bovendien hanteert de rechter€ 6.900,00 
als vermogensvoordeel zonder ook maar over enig bewijs en/of stuk te beschikken waaruit 
een effectieve betaling van huurgelden blijkt aan eisers (lees: eisers een vermogensvoordeel 
zouden hebben bekomen). 

Het arrest schendt in die zin dan ook artikel 195 SV, minstens artikel 42,3 en 43bis SW. 
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8. Eisers hebben nochtans in hun beroepsconclusies m.b.t. het vermogensvoordeel en de 
verbeurdverklaring op p. 14 duidelijk aangehaald dat: 

"Dat de eisende partij, noch het Openbaar Ministerie een bewijs bijbrengen van het 
gegeven dat concluanten enig vermogensvoordeel zouden hebben genoten; 

Dat het Agentschap Inspectie RWO zich enkel en alleen baseert op de zogenaamde 
verklaringen van Mevr. Haulotte zonder maar hiervan enig bewijs bij. te brengen, noch 
het proces-verbaal waarin Mevr. Haulotte zulks zou hebben verklaard; 

Aangezien vooreerst dient benadrukt te worden dat het Hof van Cassatie in haar vaste 
rechtspraak stelt dat: "tant en ce qui concerne l'action pénale, il appartient au 
Ministère Public, demandeur, de prouver l'inexactitude des allégations du prévenu si 
elles ne sont pas dépourvues de vraisemblance" (Cass., 2811157 et 24106157, Pas. 619 
et Bull. Ass. 781(Cass. 28 januari 1957, Pas., 1957, 619; Cass. 24 juni 1957, 
Bul/.Ass., 1957, 781; Cass. 18 november 1957, Pas., 1958, 277; Cass. 17 maart 1958, 
Pas., 1958, 788; Cass. 25 januari 1960, Pas., 1960, 596;Cass. 23 september 1963, 
Pas., 1964, 76; Cass. 18 maart 1968, Pas., 1968, 893; Cass. 22 oktober 1969, Pas., 
1970, 162; Cass. 18 september 1972, Pas., 1973, 60; Cass. 23 januari 1973, Pas., 
1973,503; Cass. 29 januari 1974, Pas., 1974, 564; Cass. JO juni 1974, Pas., 1974, 
1040); 

Dat de bewijslast derhalve op het Openbaar Ministerie rust om de onjuistheid te 
bewijzen indien de verklaringen van de beklaagden niet onwaarschijnlijk zijn;" 

-

In deze conclusie hadden eisers een essentieel middel naar voren gebracht, waaruit een 
belangrijk rechtsgevolg afgeleid dient te worden. 

De gevolgtrekking van dit aangebrachte middel was immers dat enig vermogensvoordeel in 
hoofde van eisers niet aanwezig was. 

Het Hof heeft hierop nagelaten te antwoorden op dit middel. 

9. Bovendien moet een rechtelijke beslissing minstens een eigen redengeving bevatten, 
waarin elementen zowel in feite als in rechte worden weergegeven, die de overtuiging van de 
rechtbank hebben bepaald. Dit brengt met zich mee dat een rechter er zich niet zomaar toe kan 
beperken te verwijzen naar een proces-verbaal, zonder inhoud te bespreken. 

· 

De appelrechters vermelden louter voor het vermogensvoordeel: "c.fr. verklaring Angélique 
Haulotte, bijlage proces-verbaal n° LE. 66.RW. l 0300012012 dd. 4 september 2012. " 

Dit is een prototype voorbeeld van een totaal gebrek aan redenen. 

Het arrest is dan ook niet afdoende gemotiveerd, waardoor niet aan de vereiste van art. 149 
GW voldaan is. 
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OM DEZE REDENEN, 

Besluit ondergetekende advocaat, voor eisers tot cassatie, dat het U behage, Hooggeachte 
Dames en Heren, het aangevochten arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen 
naar een ander Hof van Beroep, en over de kosten uitspraak te doen als naar recht. 

Kosten als naar recht 

Oud-Heverlee, 05 mei 2017, 

Voor eisers tot Cassatie, 

Hun raadsman 

Johan Durnez 

_,� 
/ .... 

_,,,. -
Advocaat bij de balie �e .bfuven 

·· 

llouder van /tet getiligschrijj bedoeld-in artikel 425, § 1, tweedeJid, Sv. -· -
'-·· ... 

. ' 

V9or eenslmöend� �chrüt, 
.!"'De afgevaardigd griffier, 

( J( � -
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