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Nr. 711

2° KAMER - 1 december 2009

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITSPRAAK OVER DE BEVOEGDHEID 
- VERTEGENWOORDIGING VAN VEROORDEELDE DOOR RAADSMAN

2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - 
VOORWAARDE

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - VOORWAARDE

1º De strafuitvoeringsrechtbank vermag bij eenzelfde vonnis en zonder dat de raadsman 
van de veroordeelde die niet verscheen, hem kon vertegenwoordigen, uitspraak doen 
over  haar  bevoegdheid  te  beslissen  over  de  toekenning  van  een 
strafuitvoeringsmodaliteit  en  over  die  strafuitvoeringsmodaliteit  zelf.  (Art.  53,  Wet 
Strafuitvoering)

2º  en  3°  Overeenkomstig  artikel  635,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek  blijft  de  
strafuitvoeringsrechter  of  strafuitvoeringsrechtbank  in  de  regel  bevoegd  voor  de  
gedetineerde veroordeelde over wie ze reeds een eerdere beslissing betreffende een  
strafuitvoeringsmodaliteit  heeft  genomen  waarvoor  ze  zich  toen  bevoegd  heeft  
geoordeeld1.

(C.)

ARREST

(AR P.09.1616.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Gent van 30 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de strafuitvoe-

ringsrechtbank heeft geen uitspraak gedaan over haar bevoegdheid en ze stelt 
volledig ten onrechte dat de eiser geweigerd heeft mede te werken met de huidi-
ge psychosociale begeleiding.

2. Uit haar uitspraak ten gronde blijkt dat de strafuitvoeringsrechtbank zich be-
voegd achtte. Ze moest bij afwezigheid van conclusie van de eiser die beslissing 
niet nader motiveren.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

1 Zie Cass., 17 nov. 2009, AR P.09.1539.N, AC, 2009, nr. 672. 
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3. Voor het overige komt het middel op tegen een door het bestreden vonnis 
gemaakte onaantastbare feitelijke beoordeling.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk. 
Tweede middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 53 Wet Strafuitvoering: zelfs 

aangenomen dat de veroordeelde zich niet door zijn advocaat kan laten vertegen-
woordigen op de rechtszitting van de strafuitvoeringsrechtbank die de toeken-
ning van een strafuitvoeringsmodaliteit onderzoekt, dan nog had de strafuitvoe-
ringsrechtbank hier eerst bij afzonderlijke beslissing uitspraak moeten doen over 
haar bevoegdheid en eisers raadsman moeten toelaten hem bij het debat daarover 
te vertegenwoordigen.

5. De strafuitvoeringsrechtbank vermag bij eenzelfde vonnis en zonder dat de 
raadsman van de veroordeelde die niet verscheen, hem kon vertegenwoordigen, 
uitspraak doen over haar bevoegdheid te beslissen over de toekenning van een 
strafuitvoeringsmodaliteit en over die strafuitvoeringsmodaliteit zelf.

Het middel faalt naar recht. 
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 1 van het koninklijk besluit van 

12 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 
tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtban-
ken: de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank is afhankelijk van de ge-
vangenis waar een gedetineerde veroordeelde verblijft op het ogenblik waarop 
hij een strafuitvoeringsmodaliteit vraagt, en kan niet afhankelijk worden gesteld 
van de gevangenis waar hij zijn eerste strafuitvoeringsmodaliteit zou hebben ge-
vraagd. 

7. Artikel 1 van het vermelde koninklijk besluit van 12 december 2008 bepaalt 
enkel: "De strafuitvoeringsrechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep 
te Antwerpen is bevoegd voor de veroordeelden die gedetineerd zijn in de straf-
inrichtingen gelegen te Antwerpen, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout, Wortel, 
Hasselt en Mechelen."

8. Artikel 635 Gerechtelijk Wetboek bepaalt echter:
"De strafuitvoeringsrechtbanken zijn bevoegd voor de veroordeelden die gede-

tineerd zijn in de strafinrichtingen in het rechtsgebied van het hof van beroep 
waarin zij zijn gevestigd, behoudens de door de Koning bepaalde uitzonderin-
gen. Zij blijven bevoegd voor elke beslissing tot op het moment van de definitie-
ve invrijheidstelling.

Indien evenwel de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank het, 
in uitzonderlijke gevallen, voor een bepaalde veroordeelde aangewezen acht om 
de  bevoegdheid over  te  dragen aan een  andere  strafuitvoeringsrechter  of  een 
strafuitvoeringsrechtbank, neemt hij een met redenen omklede beslissing nadat 
die  andere  strafuitvoeringsrechter  of  strafuitvoeringsrechtbank  binnen  vijftien 
dagen een eensluidend advies heeft uitgebracht.

Ingeval de strafuitvoeringsmodaliteit is herroepen, is de bevoegde strafuitvoe-
ringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank deze van de plaats van opsluiting.
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De strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank van de woonplaats, 
of bij gebreke daarvan, van de verblijfplaats van de veroordeelde die niet is ge-
detineerd, is bevoegd om kennis te nemen van het verzoek van een veroordeelde 
die niet gedetineerd is."

Aldus blijft overeenkomstig artikel 635, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek de 
strafuitvoeringsrechter of strafuitvoeringsrechtbank in de regel bevoegd voor de 
gedetineerde veroordeelde over wie ze reeds een eerdere beslissing betreffende 
een  strafuitvoeringsmodaliteit  heeft  genomen waarvoor  ze  zich  toen  bevoegd 
heeft geoordeeld.

9.  Uit  het  bestreden  vonnis  blijkt  dat  de  strafuitvoeringsrechtbank te  Gent 
reeds onder andere bij vonnis van 8 februari 2008 over de huidige strafuitvoering 
tegen de eiser een uitspraak ten gronde heeft gedaan, zodat deze strafuitvoerings-
rechtbank verder bevoegd blijft zolang zij haar bevoegdheid niet heeft overge-
dragen.

Het middel faalt naar recht. 
Vierde middel
10. Het middel voert aan: "Schending van het recht op een eerlijk proces geen 

onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke instantie - art. 6 EVRM en 14 IVB-
PR": "Het bestempelen van eiser zijn dossier als een risicodossier, het verwijzen 
naar een ambtshalve aangesteld college van deskundigen waarvan geen enkel 
stuk terug te vinden is in het dossier van eiser, alsmede het verwijzen naar des-
kundigenverslagen en verslagen van psychosociale diensten die niet in het dos-
sier opgenomen werden (enkel het psychosociaal verslag van de heer D. C. van 
de gevangenis te Hasselt) maakt dat de rechtbank (te meer daar zij de raadsman 
van eiser zelfs niet op de zitting toeliet) zo vooringenomen is door zeer uitdruk-
kelijk te verwijzen naar verslagen van een hele resem deskundigen (die elkaar te-
genspreken) alsmede van een hele reeks psychosociale verslagen (die elkaar ook 
tegenspreken) die niet in het dossier zitten!" 

11. Het thans bestreden vonnis overweegt: "De rechtbank stelt, op basis van 
het dossier alsook op basis van het mondelinge verslag door de directeur, vast 
dat de reclassering van de [eiser] niet op punt staat en dat er ernstige contra-indi-
caties aanwezig zijn die op huidig ogenblik onvoldoende kunnen ondervangen 
worden via het opleggen van geïndividualiseerde voorwaarden."

Aldus verwijst dit vonnis niet naar stukken die zich niet in het dossier bevin-
den.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
12. Voorts geeft het overeenkomstig de wet niet-toelaten van de raadsman van 

de  gedetineerde  veroordeelde  op  de  rechtszitting  waarop  de  strafuitvoerings-
rechtbank  de  toekenning  van  een  strafuitvoeringsmodaliteit  onderzoekt,  geen 
blijk van vooringenomenheid.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vijfde middel
13. Het middel voert schending aan van artikel 3 EVRM: het is onmenselijk, 

minstens vernederend eisers invrijheidstelling te laten afhangen van de beoorde-
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ling van een - zoveelste - deskundigenverslag dat niet kan gemaakt worden om-
dat één van zijn gerechtelijke dossiers vernietigd is; dat de eiser bovendien als 
seksueel delinquent wordt omschreven en van sadisme wordt beschuldigd, ter-
wijl hij nooit veroordeeld werd voor het plegen van een misdrijf dat hem binnen 
de categorie van seksuele delinquenten zou plaatsen en hij zich daarop niet heeft 
kunnen verdedigen, is bijzonder vernederend.

14. Het blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat bij 
de strafuitvoeringsrechtbank werd aangevoerd dat een bepaald deskundigenon-
derzoek onmogelijk is, omdat één van de gerechtelijke dossiers is vernietigd.

De eiser kan dit niet voor het eerst voor het Hof aanvoeren. 
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
15. Voor het overige bevat het bestreden vonnis niet de woorden en beoorde-

ling waarover het middel zich beklaagt.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof.
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

1 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de  h.  Huybrechts,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van  de h.  De 
Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 712

2° KAMER - 1 december 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALGEMEEN - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
AANHOUDING INGEVOLGE ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VERWERPING VAN HET VERZOEK TOT 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - REDENEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALGEMEEN - ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - 
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERWERPING - REDENEN

1º en 2°  De beslissing waarbij met toepassing van artikel 27, §3, Voorlopige Hechteniswet  
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt verworpen na aanhouding ingevolge  
het  bevelschrift  tot  onmiddellijke  aanhouding,  moet  enkel  worden  gemotiveerd  met 
inachtneming  van  hetgeen  in  artikel  16,  §5,  eerste  en  tweede  lid,  Voorlopige 
Hechteniswet is voorgeschreven1.

(M.)

1 Cass., 30 dec. 1997, AR P.97.1649.N, AC, 1997, nr.580 
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ARREST

(AR P.09.1675.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 19 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 16, §5, Voorlopige Hechtenis-

wet: het bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat het beroepen vonnis dat de on-
middellijke aanhouding beveelt, voldoet aan de motiveringsverplichting van arti-
kel 33, §2, Voorlopige Hechteniswet; dit vonnis maakt immers geen enkele mel-
ding van de omstandigheden van de zaak die de vrees wettigen dat de eiser zou 
pogen zich aan de uitvoering van de straf te onttrekken; het overnemen van deze 
onwettige motivering door het bestreden arrest staat gelijk met een ontstentenis 
van de mededelingen zoals bedoeld door artikel 16, §5, Voorlopige Hechtenis-
wet.

2. Artikel 33, §2, derde lid, laatste zin, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat de 
beslissing waarbij de hoven en de rechtbanken de onmiddellijke aanhouding ge-
lasten, niet vatbaar is voor hoger beroep of verzet.

In zoverre het middel gericht is tegen de motivering van het bestreden arrest 
met betrekking tot de regelmatigheid van het bevelschrift van onmiddellijke aan-
houding, is het niet ontvankelijk.

3. De beslissing waarbij met toepassing van artikel 27, §3, Voorlopige Hechte-
niswet een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling wordt verworpen na aanhou-
ding ingevolge het bevelschrift tot onmiddellijke aanhouding, moet enkel wor-
den gemotiveerd met inachtneming van hetgeen in artikel 16, §5, eerste en twee-
de lid, Voorlopige Hechteniswet is voorgeschreven. 

4. Met eigen redenen en deze van het beroepen vonnis vermeldt het bestreden 
arrest de feiten waarvoor de onmiddellijke aanhouding werd bevolen en de wets-
bepalingen die bepalen dat deze feiten misdaden of wanbedrijven zijn. Het stelt 
voorts het bestaan vast van ernstige aanwijzingen van schuld. Het vermeldt de 
feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoon-
lijkheid van de eiser, die de verdere vrijheidsberoving volstrekt noodzakelijk ma-
ken.

Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing tot verwerping 
van het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
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5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

1 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. J. Vermassen, Dendermonde.

Nr. 713

2° KAMER - 2 december 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ONGEVAL - SAMENLOPENDE FOUTEN - 
GEDEELDE AANSPRAKELIJKHEID - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDING - BEREKENING

In geval van gedeelde aansprakelijkheid tussen de getroffene en de veroorzaker van het  
ongeval  moet  de rechter,  bij  de berekening van de vergoeding die de dader aan de 
getroffene wegens diens arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, eerst de door hem in 
aanmerking genomen aansprakelijkheidscoëfficiënt toepassen op het gederfde loon en 
pas  achteraf  mag hij  daarvan  de bedragen aftrekken  die  de  Z.I.V.-instelling  uit  dien  
hoofde aan de getroffene heeft betaald1. (Art. 1382, B.W.)

(D. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1898.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de cor-

rectionele rechtbank te Bergen van 13 november 2008.
De eisers G. D. en A. P. G. voeren ieder in een memorie die aan dit arrest is 

gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser G. D.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van A. P. G. tegen de eiser
Eerste middel

1 Cass., 6 jan. 1993, AR 9980, AC, 1993, nr 7. 
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Het ontbreken van een handtekening in een vonnis of proces-verbaal kan wor-
den hersteld volgens de procedure die in artikel 788 Gerechtelijk Wetboek is ge-
regeld. Dit herstel heeft terugwerkende kracht en kan gebeuren ook nadat tegen 
de beslissing een rechtsmiddel is ingesteld.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat sedert de neer-
legging van de memories van de eiser, de ontbrekende handtekening overeen-
komstig de voormelde wettelijke bepaling werd aangebracht onderaan het pro-
ces-verbaal van de rechtszitting waar de zaak werd onderzocht en in beraad ge-
nomen.

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Tweede middel
In geval van verdeling van de aansprakelijkheid tussen de getroffene en de 

veroorzaker van het ongeval moet de rechter, bij de berekening van de vergoe-
ding die de dader aan de getroffene wegens diens arbeidsongeschiktheid ver-
schuldigd is, eerst de door hem in aanmerking genomen aansprakelijkheidscoëf-
ficiënt toepassen op het gederfde loon en pas achteraf mag hij de bedragen af-
trekken die de Z.I.V.-instelling uit dien hoofde aan de getroffene heeft betaald.

Het bestreden vonnis dat de eiser veroordeelt om de eerste verweerster een be-
drag van 289.275,78 euro uit te betalen voor de verleden blijvende beroepsscha-
de  en,  met  het  oog hierop de  door het  ziekenfonds uitgekeerde  arbeidsonge-
schiktheids-vergoedingen aftrekt van het geleden gederfde loon en eerst daarna 
rekening houdt met de verdeling van de aansprakelijkheid, overwaardeert de ver-
goeding die aan de getroffene is verschuldigd en schendt artikel 1382 Burgerlijk 
Wetboek.

Het middel is gegrond.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burger-

rechtelijke rechtsvordering van het  Nationaal  Verbond van de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen tegen de eiser

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
B. Cassatieberoep van de eiseres A. P. G.
Eerste middel
De eiseres heeft een conclusie neergelegd waarin zij aanvoert dat de toekom-

stige blijvende beroepsschade geraamd moest worden op 487.734,97 euro, wat 
het product is van de vermenigvuldiging van het bedrag van 66.904,66 euro met 
de coëfficient 7,29.

Nadat het vonnis erop heeft gewezen dat de berekening van de eiseres correct 
was, kent het haar het bedrag van 143.355,85 euro toe, wat neerkomt op het ver-
schil tussen 432.631,63 euro en 289.275,78 euro.

De appelrechters hebben niet, zonder zich tegen te spreken, de schade kunnen 
vergoeden op grond van een berekening die niet verenigbaar is met die welke zij 
hadden goedgekeurd.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om te antwoorden op het tweede middel dat niet tot een rui-
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mere vernietiging kan leiden.
C. Cassatieberoep van het Nationaal Verbond van de Onafhankelijke Zieken-

fondsen
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep. 
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen die G. D. en het Natio-

naal Verbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben ingesteld tegen de 
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die laatstgenoemde tegen hem heeft 
ingesteld.

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, uitspraak doende op de burger-
lijke rechtsvordering van A. P. G. tegen G. D., laatstgenoemde veroordeelt om 
haar een vergoeding van 289.275,78 euro te betalen voor de verleden blijvende 
beroepsschade en een vergoeding van 143.355,85 euro voor de toekomstige blij-
vende beroepsschade.

Verwerpt de cassatieberoepen van G. D. en A. P. G. voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt het Nationaal Verbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 

de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt G. D. in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en één 

vierde van de kosten van het cassatieberoep van A. P. G.
Veroordeelt A. P. G. in drie vierde van de kosten van haar cassatieberoep en 

één vierde van de kosten van het cassatieberoep van G. D.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Doornik, 

zitting houdende in hoger beroep.

2 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Mahieu en Heenen.

Nr. 714

2° KAMER - 2 december 2009

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VRAAG OVER NIET TOEGEPASTE 
BEPALINGEN - AARD - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG OVER NIET TOEGEPASTE 
BEPALINGEN - AARD - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º en 2°  De vraag die betrekking heeft op bepalingen waarop de beslissing niet is gegrond, 
kan niet als een prejudiciële vraag worden beschouwd en hoeft bijgevolg niet te worden  
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gesteld1. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(P. T. CAR PASS vzw)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1087.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

correctionele kamer, van 8 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring tegen de eiser
Middel 
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof, is de feitenrechter niet 

gehouden om in te gaan op de door een partij gevorderde prejudiciële verwijzing, 
indien de wet die zij betwist de Grondwet klaarblijkelijk niet schendt of wanneer 
de rechter meent dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is 
om uitspraak te doen.

Het volstaat dat één van beide voormelde voorwaarden vervuld is, opdat de 
weigering om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof, 
naar recht zou zijn verantwoord.

Het middel verwijt met name het arrest dat het heeft geoordeeld dat de door de 
eiser opgeworpen vraag niet noodzakelijk was voor de oplossing van het geschil. 
Het voert aan dat die overweging onwettig is omdat de vraag betrekking had op 
de eventuele ongrondwettigheid van de bijzondere regels die de opsporing, de 
vaststelling en de vervolging regelen van de aan de eiser ten laste gelegde straf-
bare feiten, en dat die ongrondwettigheid "zeker gevolg heeft" voor de wettig-
heid van de tegen hem gevoerde procedure.

De eiser werd voor de feitenrechters vervolgd wegens het feit dat hij de artike-
len 5, 6, §3, en 8 van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de 
kilometerstand van voertuigen heeft overtreden, omdat hij verzuimd heeft om de 
datum van de aan de voertuigen uitgevoerde werken, hun kilometerstand op dat 
ogenblik en hun chassisnummer mee te delen aan de door de Koning erkende 
vereniging.

De eiser heeft met name kritiek uitgeoefend op de artikelen 8, 9 en 10 van de 
wet van 11 juni 2004. Hij heeft betoogd dat deze bepalingen discriminerend wa-
ren in zoverre de door de minister van Economische Zaken ter vaststelling van 

1 Cass., 14 juli 2009, AR P.09.1074.F, AC, 2009, nr.454.
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die inbreuken aangestelde ambtenaren, 
- processen-verbaal opstellen die bewijskracht hebben tot bewijs van het te-

gendeel,
- tijdens de openings- of werkuren mogen binnentreden in de lokalen waar zij 

voor het vervullen van hun opdracht toegang moeten hebben, waarbij de vooraf-
gaande machtiging van de rechter in de politierechtbank alleen vereist is om in 
bewoonde lokalen binnen te treden,

- niet gehouden zijn om de overtreding onmiddellijk bij de procureur des Ko-
nings aan te geven, maar kunnen aanvangen met de overtreder een waarschu-
wing te geven of hem een voorstel tot minnelijke schikking te doen.

Uit de stukken van de rechtspleging en met name uit de met elkaar overeen-
stemmende vaststellingen van het vonnis en het arrest blijkt dat de eiser werd 
vervolgd wegens zijn verzet tegen het bij de wet van 11 juni 2004 ingevoerde re-
gistratiesysteem, dat hij de overtreding niet betwist maar ze integendeel heeft op-
geëist, op grond van een principieel standpunt dat de bedrijven van zijn beroeps-
sector delen.

Het vooronderzoek en de daaruit  voortvloeiende strafvordering steunen dus 
noch op een bijzondere bewijswaarde van de processen-verbaal van de verbalise-
rende overheid, noch op materiële vaststellingen die de ambtenaren door middel 
van een huiszoeking hebben gedaan en waarvan de eiser de wettigheid in twijfel 
heeft getrokken, noch op het recht van die ambtenaren om de overtreding niet 
meteen bij het parket aan te geven.

Het arrest dat  oordeelt  dat  de door de eiser opgeworpen prejudiciële vraag 
geen invloed heeft op de uitspraak over de tegen hem ingestelde strafvordering, 
verantwoordt bijgevolg de weigering van het hof van beroep om haar te stellen 
naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Aangezien de weigering om het Grondwettelijk Hof een vraag voor te leggen 

steunt op een reden die niet wordt vernietigd, is het overige gedeelte van het 
middel betreffende de overwegingen van de appelrechters inzake de kennelijke 
afwezigheid van een schending van de Grondwet, niet ontvankelijk bij gebrek 
aan belang. 

Tweede onderdeel
De eiser verzoekt het Hof om het Grondwettelijk Hof de vraag te stellen of de 

artikelen 8, 9 en 10 van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met 
de kilometerstand van voertuigen, verenigbaar zijn met de artikelen 10 en 11 
Grondwet, in zoverre deze bepalingen afwijken van de gemeenrechtelijke regels 
inzake de opsporing, de vaststelling en de vervolging van misdrijven.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser vervolgd en berecht 
werd op grond van één van de afwijkingen op het gemeen recht waarop hij kri-
tiek uitoefent.

Aangezien de door de eiser opgeworpen vraag betrekking heeft op bepalingen 
waarop het bestreden arrest niet is gegrond, kan zij niet als een prejudiciële vraag 
in de zin van artikel 26 Bijzondere Wet Arbitragehof worden beschouwd.
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Die vraag hoeft bijgevolg niet te worden gesteld.
Derde onderdeel
Naar luid van artikel 2, tweede lid, van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling 

van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, kan de Koning bepaalde wer-
ken aan een voertuig, op grond van de aard of het bedrag ervan, van het toepas-
singsveld van deze wet uitsluiten.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot vrijstelling van de in-
formatieverschaffing, bedoeld in artikel 6, §3, van de wet van 11 juni 2004, stelt 
de vaklui vrij van de verplichting om de kilometerstand van de voertuigen mede 
te delen als de werken eraan niet meer dan honderdvijfentwintig euro bedragen, 
BTW inbegrepen, en leveringen of diensten voor natuurlijke personen betreffen, 
voor privé-gebruik van het voertuig.

De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat, aangezien het 
voormelde koninklijk besluit niet vermeldt of de arbeidskosten al dan niet in het 
bedrag van de werken zijn begrepen, de vrijstelling die door de Koning op grond 
van de wet die hem daartoe machtigt, is verleend, niet duidelijk genoeg is zodat 
de eiser geen gelegenheid heeft gehad ze in te roepen.

De eiser heeft voor de bodemrechters evenwel niet aangevoerd dat de door zijn 
onderneming geleverde diensten,  arbeidskosten niet meegerekend, minder dan 
honderdvijfentwintig euro per voertuig bedroegen. Hij heeft de toepassing niet 
geëist van de vrijstelling op grond van de reglementaire bepaling, uitgelegd in de 
meest gunstige zin.

Het arrest antwoordt bijgevolg op de conclusie van de eiser, door erop te wij-
zen (bladzijde 5) dat de aan de Koning verleende machtiging duidelijk genoeg is, 
dat alle vaklui van de automobielsector aan dezelfde plichten onderworpen zijn 
en dat de wijze waarop de reglementaire criteria het mogelijk maken om ervan 
vrijgesteld  te  worden,  de  betrokken  ondernemingen  niet  belet  hun  specifieke 
kenmerken te doen gelden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering tegen de eiser 
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-

gen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster tegen de 
eiser.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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2 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster,  advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaten: mrs. Mahieu, Geinger, X. Leurquin, Brussel en M. Kaiser, Brussel.

Nr. 715

2° KAMER - 2 december 2009

1º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - OMVANG - STRAFZAKEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 
"NON BIS IN IDEM" - MISKENNING - RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN GEWIJSDE

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL 
"NON BIS IN IDEM" - MISKENNING - RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN GEWIJSDE

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — ALGEMEEN - 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - MISKENNING - VOORWAARDE

1º, 2° en 3° Het feit dat er ten laste van eenzelfde persoon twee veroordelingen bestaan die  
deze  niet  kan  aanvechten  en  die  op  hetzelfde  feit  betrekking  hebben,  schept  een 
toestand die onverenigbaar is met het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"; het is 
niet vereist dat de eerste beslissing kracht van gewijsde heeft op het ogenblik dat de  
tweede rechter uitspraak moet doen; het volstaat dat dit het geval is op het ogenblik dat  
de tweede beslissing voor wettigheidtoezicht aan het Hof wordt voorgelegd. 

(PROCUREUR - GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE inzake D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1581.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een vordering die op de griffie van het Hof is ingekomen op 3 november 

2009, doet de eiser aangifte van een vonnis dat in strijd zou zijn met de wet en 
waarvan hij de nietigverklaring vordert in de volgende bewoordingen.

"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie, de ondergetekende procu-
reur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat hij, bij brief van 13 oktober 
2009, referte WL31/CAN09/795, op formeel bevel van de minister van Justitie, 
gelast werd om overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering 
aangifte te doen van het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de politie-
rechtbank te Namen van 5 september 2007, waarbij de genaamde D. S., geboren 
te ... op ..., van ... nationaliteit, is veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 
een maand en een geldboete van 200 €, die verhoogd is met 45 decimes en aldus 
op 1100 € of 45 dagen vervangende gevangenisstraf is gebracht, wegens niet-
verzekering en niet-inschrijving van een voertuig, alsook tot een verval van het 
recht tot sturen gedurende zes maanden wegens niet-verzekering, en een hoofd-
gevangenisstraf van vijftien dagen en een geldboete van 500 €, die verhoogd is 
met 45 decimes en aldus op 2.750 € of 90 dagen vervangende gevangenisstraf is 
gebracht, alsook tot een verval van het recht tot sturen gedurende 6 maanden we-
gens het besturen van een voertuig op de openbare weg ondanks het tegen hem 
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uitgesproken verval van het recht tot sturen, en waarbij hij daarnaast is veroor-
deeld om tweemaal het bedrag van 25 € te betalen, dat verhoogd is met 45 deci-
mes en aldus op tweemaal 137, 50 € is gebracht, alsook in de kosten die op 51,22 
€ zijn begroot.

Betrokkene was reeds voor dezelfde feiten veroordeeld bij vonnis van dezelfde 
rechtbank van 3 mei 2007. Dit vonnis, dat bij verstek is gewezen, is in kracht van 
gewijsde gegaan.

Het vonnis van 5 september 2007 miskent het algemeen rechtsbeginsel dat de 
rechter verbiedt een beklaagde te veroordelen voor feiten waarvoor die beklaag-
de reeds eerder was veroordeeld en schendt artikel 14, §7, van Het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 
19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981.

Om die redenen vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het 
Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen, te bevelen dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing en te 
zeggen dat er geen grond is tot verwijzing.

Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal met opdracht,
(get.) Ph. De Koster".
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij vonnis van 3 mei 2007 heeft de politierechtbank te Namen S. D. veroor-

deeld wegens niet-verzekering, niet-inschrijving, het in het verkeer brengen van 
een voertuig dat onderworpen is aan de autokeuring zonder geldig keuringsbe-
wijs en wegens rijden ondanks een tegen hem uitgesproken verval van het recht 
tot sturen. De feiten waren te Andenne gepleegd op 29 april 2006.

Het voormelde vonnis, dat bij verstek werd gewezen, werd op 26 juni 2007 be-
tekend, overeenkomstig artikel 37 Gerechtelijk Wetboek. De veroordeelde heeft 
op 18 januari 2008 kennis gekregen van deze betekening. Aangezien tegen de 
beslissing geen verzet is aangetekend, is zij op 5 februari 2008 in kracht van ge-
wijsde gegaan.

Bij vonnis van 5 september 2007 heeft de politierechtbank te Namen dezelfde 
persoon veroordeeld wegens niet-verzekering, niet-inschrijving van een voertuig 
en rijden ondanks een tegen hem uitgesproken verval van het recht tot sturen, 
feiten die dezelfde dag, op dezelfde plaats en met hetzelfde voertuig werden ge-
pleegd als die welke in de vorige beslissing zijn bedoeld.

Het tweede vonnis, dat bij verstek is gewezen, werd overeenkomstig artikel 37 
Gerechtelijk Wetboek betekend op 12 oktober 2007. De veroordeelde heeft op 
24 januari 2008 kennis gekregen van deze betekening en heeft geen verzet aan-
getekend zodat de beslissing op 11 februari 2008 in kracht van gewijsde is ge-
gaan.
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Uit wat voorafgaat volgt dat de buitengewone termijn om verzet aan te tekenen 
niet verstreken was en dat dit rechtsmiddel tegen het eerste vonnis kon worden 
ingesteld op het ogenblik dat het tweede vonnis werd gewezen. De strafvorde-
ring was niet vervallen toen de rechtbank voor de tweede maal uitspraak deed 
vermits over de feiten waarover reeds uitspraak was gedaan nog niet onherroepe-
lijk was beslist.

Het is evenwel niet vereist dat de eerste beslissing kracht van gewijsde zou 
hebben, net op het ogenblik dat de tweede rechter uitspraak moet doen. Het vol-
staat dat dit het geval is op het ogenblik dat de tweede beslissing voor wettig-
heidstoezicht aan het Hof wordt voorgelegd.

Het feit dat er ten laste van dezelfde persoon, twee veroordelingen bestaan die 
deze niet kan aanvechten en die op hetzelfde feit betrekking hebben, schept een 
toestand die onverenigbaar is met het algemeen rechtsbeginsel Non bis in idem 
en met artikel 14.7 IVBPR. 

Dictum
Het Hof,
Gelet op artikel 441 Wetboek van Strafvordering,
Vernietigt het aangegeven vonnis van de politierechtbank te Namen van 5 sep-

tember 2007.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beslissing.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

2 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de  h.  de  Koster,  advocaat-generaal  met  op-
dracht.

Nr. 716

2° KAMER - 2 december 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - BEREKENING

2º STRAFUITVOERING - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - BEREKENING

1º  en  2°  De  termijn  van  vijftien  dagen  waarin  de  veroordeelde  cassatieberoep  moet 
instellen tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, is geen vrije termijn, hij  
wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte die hem doet ingaan en de vervaldag is  
daarin begrepen. (Art. 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering; Artt. 52 en 53, Ger.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1615.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Brussel van 20 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die op 27 oktober 2009 op de griffie is ingeko-

men, vijf middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dient het cassatiebe-

roep van de veroordeelde te worden ingesteld bij een door een advocaat onderte-
kende verklaring, binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen van de uit-
spraak van het vonnis.

De wet bepaalt niet dat de voormelde vijftien dagen een vrije termijn zijn. De 
termijn wordt dus overeenkomstig de artikelen 52 en 53 Gerechtelijk Wetboek 
berekend. Hij wordt gerekend vanaf de dag na die van de akte die hem doet in-
gaan en de vervaldag is daarin begrepen.

Aangezien het bestreden vonnis op 20 oktober 2009 werd gewezen, is de ter-
mijn waarover de eiser beschikte om cassatieberoep in te stellen, de dag nadien 
beginnen lopen, op 21 oktober, en vijftien dagen later, i.e. op woensdag 4 no-
vember 2009, verstreken.

Het cassatieberoep dat op 5 november 2009 is ingesteld is laattijdig en bijge-
volg niet ontvankelijk.

Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die geen verband houdt met 
de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

2 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. M. Boutuil, Brussel en O. Martins, Brussel.

Nr. 717

1° KAMER - 4 december 2009

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - TOEPASSING - VOORWAARDE

Algemene rechtsbeginselen mogen door de rechter in een welbepaalde zaak niet worden  
toegepast indien die toepassing onverenigbaar zou zijn met de wil van de wetgever. 
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(BELGACOM nv T. BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0072.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 juni 2007 gewezen door het 

hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan.
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- (...);
- artikel 61, §1, 3°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communi-

catie;
- (...)
- algemeen rechtbeginsel betreffende de exceptie van wanuitvoering inzake wederkeri-

ge overeenkomsten.
Aangevochten beslissingen
Het verbod dat de verweerder aan de (eiseres) op grond van artikel 61, §1, derde lid, 

van de wet van 13 juni 2005 heeft opgelegd om een toegangs- of interconnectiedienst 
voor gespreksopbouw zonder toestemming (van de verweerder) of van een rechtbank te 
onderbreken, wanneer dit schade berokkent aan een operator die op die dienst heeft inge-
tekend, wordt door het arrest als "naar recht verantwoord" beschouwd.

Het hof van beroep oordeelt als volgt:
"Naast het feit dat de verplichting naar recht verantwoord is, kan niet rechtsgeldig wor-

den betwist dat een onderbreking van de diensten voor alternatieve operatoren zeer ernsti-
ge gevolgen kan hebben die zelfs tot de verdwijning van die operator kunnen leiden.

Het is dus niet onredelijk dat (de eiseres) niet eenzijdig een exceptie van wanuitvoering 
kan opwerpen, die trouwens niet van openbare orde is.

Voor het overige moeten eerst en vooral de belangen in aanmerking worden genomen 
van de eindgebruikers die hun vertrouwen in een alternatieve operator hebben gesteld en 
het risico lopen om van elke telefonische communicatie te worden uitgesloten zolang de 
procedure tussen (de eiseres) en hun operator loopt.

Er wordt bovendien rekening gehouden met de belangen van (de eiseres) aangezien zij 
zich via procedures bij dringende of hoogdringende omstandigheden tot de rechter kan 
wenden".

Grieven
(...)
Derde onderdeel
Om de redenen die in het eerste en het tweede onderdeel worden vermeld en door de ei-

seres in haar conclusie voor het hof van beroep worden aangevoerd, kon het arrest in deze 
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zaak niet oordelen dat het door de verweerder aan de eiser op grond van artikel 61, §1, 3°, 
van de wet van 13 juni 2005, opgelegde verbod om zonder de toestemming van de ver-
weerder of van een rechtbank een toegangs- of interconnectiedienst voor gespreksopbouw 
te onderbreken, naar recht verantwoord was en kon het evenmin naar recht aannemen dat 
de verweerder de door de eiseres aangevoerde exceptie van wanuitvoering kon uitsluiten.

Door aldus te oordelen, schendt het arrest artikel 61, §1, derde lid 3, van de wet van 13 
juni 2005 en miskent het tevens het algemeen rechtbeginsel betreffende de exceptie van 
wanuitvoering inzake wederkerige overeenkomsten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
Luidens artikel 61, §1, 3°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektro-

nische communicatie kan de verweerder de operatoren opleggen dat zij "reeds 
verleende toegang tot faciliteiten niet intrekken".

Om de redenen waartegen het eerste en het tweede onderdeel tevergeefs opko-
men, beslist het arrest, zonder die bepaling te schenden, dat het verbod om toe-
gangs- of interconnectiediensten voor gespreksopbouw zonder voorafgaande toe-
stemming van de verweerder of van een rechtbank in te trekken of te onderbre-
ken, wanneer dit schade berokkent aan een operator die op die dienst heeft inge-
tekend, naar recht verantwoord is.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Voor het overige mogen de algemene rechtsbeginselen door de rechter in een 

welbepaalde zaak niet  worden toegepast,  indien die toepassing onverenigbaar 
zou zijn met de wil van de wetgever.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat het algemeen rechtsbeginsel betreffende 
de exceptie van wanuitvoering inzake wederkerige overeenkomsten miskend is 
op grond van een uitlegging van dat beginsel op een wijze die strijdig is met arti-
kel 61, §1, 3°, van de wet van 13 juni 2005, faalt het naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

4 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Gryse en Mahieu.

Nr. 718

1° KAMER - 4 december 2009

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - PERSONELE GEVOLGEN 
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VAN HET HUWELIJK EN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - GEEN HUWELIJKSCONTRACT - WET 
VAN DE NATIONALITEIT DER ECHTGENOTEN - WET VAN DE EERSTE ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS

2º HUWELIJK - PERSONELE GEVOLGEN VAN HET HUWELIJK EN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL 
- GEEN HUWELIJKSCONTRACT - WET VAN DE NATIONALITEIT DER ECHTGENOTEN - WET VAN DE 
EERSTE ECHTELIJKE VERBLIJFPLAATS

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE RUIMTE - STAAT EN BEKWAAMHEID VAN DE 
PERSONEN - TOEPASSELIJKE WET

4º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - 
VREEMDELINGSCHAP - TOEPASSELIJKE WET

5º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WETTELIJK STELSEL - 
VREEMDELINGSCHAP - TOEPASSELIJKE WET - WET VAN DE STAAT VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
NATIONALITEIT - BEGRIP

1º en 2° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de personele gevolgen  
van het huwelijk en het huwelijksvermogensstelsel, wanneer er geen huwelijkscontract is,  
onderworpen zijn aan de wet van de nationaliteit van de echtgenoten indien deze een 
gemeenschappelijke  nationaliteit  hebben  op  het  ogenblik  van  het  huwelijk,  en  bij  
ontstentenis daarvan, aan de wet van hun eerste echtelijke verblijfplaats. 

3º De Belgische wetten betreffende de staat en de bekwaamheid van de personen zijn van 
toepassing  op de Belgen,  ook al  verblijven  die  in  het  buitenland;  in  beginsel  zijn  de 
vreemdelingen in België,  wat  de staat  en de bekwaamheid  van de personen betreft,  
onderworpen aan hun nationale wet1. (Art. 3, derde lid, B.W.)

4º  Het  wettelijk  huwelijksvermogensstelsel  dat  toepasselijk  is  op  de  zonder  contract  
gehuwde echtgenoten is  zo  nauw met  het  huwelijk  en  zijn  gevolgen verbonden dat,  
wanneer  de  echtgenoten  op  de  dag  van  hun  huwelijk  een  gemeenschappelijke 
nationaliteit hebben, men ervan moet uitgaan dat dit stelsel de staat van de personen  
betreft  en  in  de  regel  aan  de  wet  van  de  gemeenschappelijke  nationaliteit  is  
onderworpen2. 

5º  De  voorwaarde  van  de  gemeenschappelijke  nationaliteit  is  vervuld  van  zodra  de 
echtgenoten op de dag van hun huwelijk dezelfde nationaliteit hebben, zonder dat daarbij  
de  eventuele  andere  nationaliteit  van  een  van  de  echtgenoten  in  aanmerking  moet  
worden genomen. 

(N. T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0214.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 februari 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 10 april 1980, AC, 1979-1980, nr 506, met concl. adv.-gen. VELU in Bull. en Pas., 1980, 
I, 974
2 Ibid.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, derde lid (zoals het van toepassing was op het tijdstip van het huwelijk 

van de partijen, op 27 december 1991), 45, 895, 1317, 1319, 1320, 1322, 1341 en 1398 
(laatstgenoemd artikel zoals het van toepassing was op het tijdstip van het huwelijk van de 
eiseres en van de verweerder) van het Burgerlijk Wetboek;

- algemeen rechtsbeginsel waarvan artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek een 
toepassing is, en volgens hetwelk de persoonlijke gevolgen van het huwelijk en het huwe-
lijksvermogensstelsel, indien er geen huwelijkscontract is, onderworpen zijn aan de wet 
van de nationaliteit van de echtgenoten indien deze een gemeenschappelijke nationaliteit 
hebben op het ogenblik van het huwelijk, en, bij ontstentenis daarvan, aan de wet van hun 
eerste echtelijke verblijfplaats.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat het op de eiseres en de verweerder toepasselijke huwelijksvermo-

gensstelsel door de Marokkaanse wet wordt geregeld en dit om de onderstaande redenen:
"Het Wetboek van internationaal privaatrecht dat op 1 oktober 2004 in werking is ge-

treden, is niet van toepassing op dit geschil, aangezien de procedure vóór die datum is in-
geleid bij dagvaarding van 17 juni 2003.

Vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van internationaal privaatrecht werd aange-
nomen dat het huwelijksvermogensstelsel van zonder contract gehuwde echtgenoten zo 
nauw verbonden is met het huwelijk en de gevolgen ervan, dat men ervan moet uitgaan 
dat dit stelsel de staat van de personen betreft (Cass., 10 april 1980, AC, 986, conclusie J. 
Velu) en dat, bijgevolg, artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek toegepast moest 
worden.

Die bepaling vermeldde dat 'de wetten betreffende de staat en de bekwaamheid van de 
personen toepasselijk zijn op de Belgen, ook wanneer zij in het buitenland verblijven'; er 
werd trouwens unaniem aanvaard dat, omgekeerd, de vreemdelingen, zelfs als zij in Bel-
gië verbleven, wat hun staat en hun bekwaamheid betreft, aan hun nationale wet onder-
worpen waren.

Er werd bijgevolg eveneens aanvaard dat, wanneer zonder contract gehuwde vreemde-
lingen op het ogenblik van hun huwelijk een gemeenschappelijke nationaliteit hadden, 
hun gemeenschappelijke nationale wet van toepassing was op het wettelijk huwelijksver-
mogensstelsel (Cass., 10 april 1980, voornoemd; Cass., 9 september 1993,  RCJB, 669, 
noot N. Watté; N. Watté, Rép. Not., 'Les conflits de lois en matière de régimes matrimoni-
aux ', dl. XV, B. XIV, 1982; Ph. De Page, Le régime matrimonial, Bruylant, 2003, p. 3).

Slechts wanneer er geen gemeenschappelijke nationaliteit was, werd de eerste echtelij-
ke verblijfplaats beschouwd als een belangrijke aanknopingsfactor voor de vaststelling 
van de toepasselijke wet.

In deze zaak, en in tegenstelling tot hetgeen de eerste rechter heeft aangenomen, blijkt 
uit de door (de verweerder) neergelegde stukken dat hij, toen hij in Marokko huwde met 
(de eiseres), die de Marokkaanse nationaliteit heeft, zowel de Belgische als de Marok-
kaanse nationaliteit had; (de verweerder) was immers houder van een Marokkaanse natio-
nale identiteitskaart, uitgereikt op 8 februari 1984 en geldig tot 7 februari 1994, waarvan 
uitdrukkelijk gewag wordt gemaakt in de in Marokko opgemaakte en in België overge-
schreven huwelijksakte; bovendien vermeldt de notariële akte van 31 december 1996 be-
treffende de verkoop van een onroerend goed in Marokko eveneens dat (de verweerder) 
nog altijd de Marokkaanse nationaliteit heeft.
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Toen de partijen op 27 december 1991 in Marokko huwden, hadden zij dus wel dege-
lijk een gemeenschappelijke nationaliteit, namelijk de Marokkaanse.

Aangezien er geen huwelijksovereenkomsten zijn,  moet worden aangenomen dat de 
Marokkaanse wet, die de gemeenschappelijke nationale wet van de echtgenoten is, zoals 
die van kracht was in Marokko toen het huwelijk werd gesloten, van toepassing is op het 
huwelijksvermogensstelsel van de partijen".

Grieven
(...)
Derde onderdeel
Wanneer een van de echtgenoten een dubbbele nationaliteit heeft en de andere niet, kan 

men, gelet op het in het middel aangewezen algemeen beginsel, er niet van uitgaan dat zij 
een gemeenschappelijke nationaliteit hebben.

Wanneer immers een van de echtgenoten een dubbele nationaliteit heeft waarvan hij 
slechts één gemeenschappelijk heeft met de andere echtgenoot, is het arbitrair één van die 
nationaliteiten veeleer dan de andere in aanmerking te nemen om te oordelen dat de echt-
genoten, daardoor, een gemeenschappelijke nationaliteit hebben.

Door te beslissen dat de eiseres en de verweerder een gemeenschappelijke nationaliteit 
hadden  toen  zij  huwden,  miskent  het  arrest  het  in  het  middel  aangewezen  algemeen 
rechtsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de persoonlijke ge-

volgen van het huwelijk en het huwelijksvermogensstelsel, wanneer er geen hu-
welijkscontract is, onderworpen zijn aan de wet van de nationaliteit van de echt-
genoten indien deze een gemeenschappelijke nationaliteit hebben op het ogen-
blik van het huwelijk, en bij ontstentenis daarvan, aan de wet van hun eerste ech-
telijke verblijfplaats.

Uit artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat op deze zaak van toe-
passing is, volgt dat de Belgische wetten betreffende de staat en de bekwaamheid 
van de personen van toepassing zijn op de Belgen, ook al verblijven die in het 
buitenland en dat, in beginsel, de vreemdelingen in België, wat de staat en de be-
kwaamheid van de personen betreft, onderworpen zijn aan hun nationale wet.

Het wettelijk huwelijksvermogensstelsel dat toepasselijk is op de zonder con-
tract gehuwde echtgenoten is zo nauw met het huwelijk en zijn gevolgen verbon-
den dat, wanneer de echtgenoten op de dag van hun huwelijk een gemeenschap-
pelijke nationaliteit hebben, men ervan moet uitgaan dat dit stelsel de staat van 
de personen betreft en aan de wet van de gemeenschappelijke nationaliteit is on-
derworpen.

De voorwaarde van de gemeenschappelijke nationaliteit is vervuld van zodra 
de echtgenoten op de dag van hun huwelijk dezelfde nationaliteit hebben, zonder 
dat daarbij de eventuele andere nationaliteit van een van de echtgenoten in aan-
merking moet worden genomen.

Het middel, dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

4 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Heenen.

Nr. 719

1° KAMER - 4 december 2009

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
VERJARING - NIEUWE SCHORSINGSGROND

3º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD - 
LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST - VERJARING - NIEUWE SCHORSINGSGROND

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING - 
LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST - TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD - NIEUWE 
SCHORSINGSGROND

1º  Een  nieuwe  wet  is  in  de  regel  van  toepassing  op  toestanden  die  na  haar 
inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet  
ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe  
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde  
rechten1. (Art. 2, B.W.)

2º, 3° en 4° Krachtens het algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende 
kracht hebben, waarvan de wet van 25 juni 1992 op dat punt niet afwijkt, is een wet die  
een  schorsingsgrond  van  de  verjaring  bepaalt  die  niet  voorkomt  in  de  wet  die  van  
toepassing  is  op  het  ogenblik  waarop  de  vordering  is  ontstaan,  vanaf  haar  
inwerkingtreding  van  toepassing  op  die  verjaring.  (Algemeen  rechtsbeginsel  dat  de 
wetten geen terugwerkende kracht hebben)

(R. T. ETHIAS GEMEEN RECHT)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0505.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 18 april 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

1 Cass., 1 okt. 2009, AR C.07.0625.N, AC, 2009, nr.539.; 4 dec. 2009, AR C.09.0007.F, AC, 2009, 
nr.721.
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Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 15, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van kracht was vóór de wijziging er-
van bij de wet van 22 augustus 2002;

- de artikelen 34, §2, en 35, §1 en 4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst;

- artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum 
van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst, welke bepaling in werking is getreden op 21 september 1992;

- algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, zoals het 
met name is neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;

- artikel 1 van de wet van 19 januari 1990 tot wijziging van artikel 388 van het Burger-
lijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis verklaart het bestreden vonnis de oorspronke-

lijke rechtsvordering niet-ontvankelijk daar zij verjaard is.
Het verantwoordt die beslissing op al de gronden ervan die geacht worden hieronder in-

tegraal te zijn weergegeven, inzonderheid op de onderstaande gronden:
"Volgens (de eiseres) moet de verjaring van haar rechtsvordering tegen (de verweer-

ster) onderzocht worden in het licht van de wet van 25 juni 1992 en, meer bepaald van ar-
tikel 35, §1, van die wet, krachtens hetwelk haar rechtstreekse vordering tegen (de ver-
weerster) niet liep zolang zij minderjarig was.

Aangezien (de eiseres) geboren is op 26 augustus 1981 houdt zij bijgevolg staande dat 
de verjaring van haar rechtsvordering tegen (de verweerster) pas op 26 augustus 1999 is 
beginnen te lopen en met goed gevolg werd gestuit door het dagvaardingsexploot van 19 
april 2004. Artikel 35, §1, van de wet van 25 juni 1992 is in werking getreden op 21 sep-
tember 1992 (artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van 
de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst), dus nadat het ongeval zich had voorgedaan.

Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie is een nieuwe wet niet alleen 
van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige 
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet 
aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (Cass. 12 januari 1998, justel N-19980112-
6; Cass., 9 januari 1995, S.94.0064.F).

In dit geval werden de rechten (van de eiseres) onherroepelijk vastgesteld op de dag 
van het ongeval, zijnde 26 december 1990.

Op die datum was de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst nog 
niet van kracht.

Bijgevolg wordt de verjaring van de rechtsvordering (van de eiseres) tegen (de ver-
weerster) geregeld door de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-
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kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Die wet bepaalt niet dat de verjaring van de 
rechtstreekse vordering niet tegen de minderjarigen loopt.

Er moet worden nagegaan of de verjaring van die rechtstreekse vordering, die vijf jaar 
bedraagt (artikel 15, §1), met goed gevolg is gestuit.

Krachtens artikel 15, §1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 wordt de verja-
ring gestuit zodra de verzekeraar kennis heeft gekregen van de wil van de benadeelde per-
soon om herstel van zijn schade te verkrijgen. Deze stuiting eindigt op het ogenblik waar-
op de verzekeraar aan de benadeelde persoon schriftelijk zijn beslissing of weigering tot 
vergoeding meedeelt.

In deze zaak heeft (de verweerster) de ouders (van de eiseres) op de hoogte gebracht 
van haar beslissing tot vergoeding bij brief van 25 november 1993, waarbij een kwijt-
schrift gevoegd was. De vijfjarige verjaring werd op die datum gestuit.

Vanaf die datum is een nieuwe termijn van vijf jaar beginnen te lopen. De verjaring 
was verkregen op 25 november 1998, bij ontstentenis van een nieuwe dienstige stuiting.

De dagvaarding dateert van 19 april 2004, dus toen de rechtsvordering al verjaard was.
Het hoger beroep is niet gegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Een stuitingsgrond voor de verjaring van een schuldvordering, die een ogenblikkelijke 

werking heeft, maakt een einde aan de lopende verjaring en doet, ofwel op de datum daar-
van, ofwel op een latere datum, een nieuwe gelijke of oorspronkelijke verjaringstermijn 
ingaan.

Een schorsingsgrond voor de verjaring van een schuldvordering, die een zekere duur 
heeft in de tijd, onderbreekt, tijdens de duur ervan, de lopende verjaring. Wanneer die 
grond eindigt, gaat die verjaringstermijn opnieuw in, voor de duur van de termijn die nog 
niet verstreken was bij het begin van die verjaring.

Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wetten alleen voor het toekomende 
beschikken en geen terugwerkende kracht hebben.

Op grond van die bepaling en van het in die bepaling neergelegde algemeen rechtsbe-
ginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, sorteren de nieuwe wetten over 
de verjaringstermijnen geen enkel effect op verjaringen die definitief verkregen zijn op 
het ogenblik van de inwerkingtreding van die wetten, maar gelden ze onmiddellijk voor 
de lopende verjaringen. Wanneer een nieuwe wet een schorsingsgrond voor een lopende 
verjaring invoert, die onbekend was in de vorige wet, wordt de verjaring geschorst vanaf 
de inwerkingtreding van die nieuwe wet; de tijd die verstreken is onder vigueur van de 
vorige wet wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de verjaring ingeval 
deze opnieuw begint te lopen.

Artikel 15, §1, van de wet van 21 november 1989, zoals het van kracht was vóór de 
wijziging ervan bij de wet van 22 augustus 2002, luidde als volgt:

"Iedere rechtsvordering van de benadeelde tegen de verzekeraar die uit deze wet voort-
vloeit, verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van het feit waaruit de schade is ont-
staan of, in geval van misdrijf, te rekenen van de dag waarop het is gepleegd.

De verjaring wordt gestuit zodra de verzekeraar kennis heeft gekregen van de wil van 
de benadeelde persoon om herstel van zijn schade te verkrijgen. Deze stuiting eindigt op 
het ogenblik waarop de verzekeraar aan de benadeelde persoon schriftelijk zijn beslissing 
of weigering tot vergoeding meedeelt". 

Artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst luidt 
als volgt:
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"Onder  voorbehoud van bijzondere  wettelijke  bepalingen,  verjaart  de  vordering  die 
voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens arti-
kel 86 door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er 
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft ge-
kregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf dat tijd-
stip, maar hij verstrijkt in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schade-
verwekkend feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd".

Artikel 35, §1, van die wet luidt als volgt:
"De verjaring loopt tegen minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwa-

men, behalve wat de vordering bedoeld in artikel 34, §2, betreft".
Artikel 35, §4, van die wet luidt als volgt:
"De verjaring van de vordering bedoeld in artikel 34, §2, wordt gestuit zodra de verze-

keraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding te bekomen voor de 
door hem geleden schade. De stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de 
benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van zijn wei-
gering".

Overeenkomstig die bepaling, begint de verjaring pas opnieuw te lopen vanaf de schrif-
telijke beslissing van de verzekeraar tot vergoeding of tot weigering. Aangezien het gaat 
om een stuitingsgrond voor de verjaring, doet hij de reeds verlopen termijn teniet en doet 
hij een nieuwe termijn ingaan.

Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststel-
ling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst zijn de artikelen 34 en 35 op 21 september 1992 in 
werking getreden.

Op 21 september 1992 zijn de artikelen 34 en 35 van de wet van 25 juni 1992 in wer-
king getreden en zijn ze terstond van toepassing geworden op de lopende verjaring

Artikel 34 van die wet heeft de duur van de verjaringstermijn niet gewijzigd.
Artikel 35, §1, van die wet daarentegen heeft een nieuwe schorsingsgrond voor de ver-

jaring ingevoerd, namelijk de minderjarigheid van de getroffene, met betrekking tot de 
rechtsvordering die gegrond is op het eigen recht van de benadeelde jegens de verzeke-
raar.

Artikel  35,  §4,  heeft  bovendien  de  stuitingsgrond  voor  de  verjaring  overgenomen, 
waarvan sprake was in artikel 15, §1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989, zoals 
het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 augustus 2002.

Toen het litigieuze ongeval plaatsvond, op 26 december 1990, was artikel 15 van de 
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inza-
ke motorrijtuigen van kracht. Bijgevolg is vanaf die datum een verjaringstermijn van vijf 
jaar ingegaan. Hij werd gestuit door de informatie van de verweerster dat de eiseres, die 
door haar ouders was vertegenwoordigd, te kennen had gegeven dat zij vergoed wilde 
worden. Die stuiting werd beëindigd op 25 november 1993 door de schriftelijke medede-
ling van de verweerster dat zij de eiseres wilde vergoeden. Een nieuwe vijfjarige termijn 
kon dus pas vanaf die datum beginnen te lopen.

Voordien echter al, namelijk vanaf 21 september 1992, de datum van inwerkingtreding 
van de wet van 25 juni 1992, aangezien de eiseres minderjarig was en de litigieuze rechts-
vordering bestond in de in artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 bedoelde rechtsvor-
dering, was de lopende verjaring geschorst overeenkomstig artikel 35, §1, van die wet. 
Bijgevolg had die schorsing het begin van de nieuwe vijfjarige verjaringstermijn, die het 
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gevolg was van het einde van de stuiting van die verjaring door de brief van 25 november 
1993, uitgesteld tot op de dag dat de eiseres meerderjarig was.

Hoewel het bestreden vonnis, door te vermelden: "In deze zaak heeft (de verweerster) 
de ouders (van de eiseres) op de hoogte gebracht van haar beslissing tot vergoeding bij 
brief van 25 november 1993, waarbij een kwijtschrift gevoegd was. De vijfjarige verjaring 
werd op die datum gestuit. Vanaf die datum is een nieuwe termijn van vijf jaar beginnen 
te lopen", naar recht verantwoord is, ook al berust het ten onrechte op artikel 15, §1, twee-
de lid, van de wet van 21 november 1989, zoals het van kracht was vóór de wijziging er-
van bij de wet van 22 augustus 2002, terwijl toentertijd artikel 35, §4, van de wet van 25 
juni 1992 van toepassing was, laat het daarentegen ten onrechte na vast te stellen dat de 
nieuwe vijfjarige termijn die vanaf 25 november 1993 kon beginnen te lopen, terstond 
was geschorst, overeenkomstig artikel 35, §1, van de wet van 25 juni 1992, dat toen van 
kracht was.

De eiseres, die blijkens de vaststelling van het vonnis geboren is op 26 augustus 1981, 
is meerderjarig geworden op 26 augustus 1999, overeenkomstig artikel 1 van de wet van 
19 januari 1990 tot wijziging van artikel 388 van het Burgerlijk Wetboek dat de burgerlij-
ke meerderjarigheid op de leeftijd van achttien jaar heeft gebracht. De schorsing van de 
verjaring heeft dus haar effect gesorteerd tot 26 augustus 1999, de datum waarop de nieu-
we vijfjarige verjaringstermijn is beginnen te lopen.

Die termijn werd met goed gevolg gestuit door het dagvaardingsexploot van 19 april 
2004.

In zoverre het bestreden vonnis oordeelt dat de rechten van de eiseres onherroepelijk 
zijn vastgesteld op de dag van het ongeval, zijnde 26 december 1990, dat de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst op die datum nog niet van kracht was en 
dat de verjaring van de rechtsvordering van de eiseres bijgevolg wordt geregeld door de 
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inza-
ke motorrijtuigen, schendt het artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en miskent het tevens 
het algemeen beginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, zoal het met 
name in die bepaling is neergelegd.

Doordat het bestreden vonnis artikel 15, §1, van de wet van 21 november 1989, zoals 
het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 augustus 2002, toepast op de 
lopende verjaring vanaf de datum van inwerkingtreding van de artikelen 34, §2, en 35, 
§§1 en 4, van de wet van 25 juni 1992, schendt het die drie bepalingen.

Doordat het bestreden vonnis oordeelt dat de oorspronkelijke vordering van de eiseres 
verjaard was, hoewel de vijfjarige termijn rechtsgeldig geschorst was, gestuit en opnieuw 
geschorst tot de meerderjarigheid van de eiseres, overeenkomstig de artikelen 34, §2, 35, 
§§1 en 4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, die in wer-
king zijn getreden op 21 september 1992 overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk be-
sluit van 24 augustus 1992, schendt het al die bepalingen.

Het schendt ten slotte, voor zoveel als nodig, artikel 1 van de wet van 19 januari 1990 
tot wijziging van artikel 388 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel (subsidiair)
Gesteld dat het Hof zou oordelen dat de artikelen 35, §§1 en 4, van de wet van 25 juni 

1992 in die zin kunnen worden (uitgelegd) dat de vijfjarige verjaringstermijn die is ge-
schorst overeenkomstig artikel 35, §1, van de wet van 25 juni 1992, niet kan worden ge-
stuit  overeenkomstig  artikel  35,  §4,  van  die  wet  wanneer  de  verjaringstuitende  daad 
plaatsvindt tijdens de schorsing, dan zou het de uitspraak moeten aanhouden en de vol-
gende tweevoudige prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof:

1. Schenden de artikelen 35, §§1 en 4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
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ringsovereenkomst, als ze aldus worden uitgelegd dat de verjaringstermijn die werd ge-
schorst overeenkomstig artikel 35, §1, niet kan worden gestuit overeenkomstig artikel 35, 
§4, van die wet wanneer de verjaringstuitende daad plaatsvindt tijdens de schorsing, in zo-
verre ze een onverantwoord verschil in behandeling doen ontstaan tussen de meerderjari-
ge benadeelde personen, aan wie die stuitingsgrond voor de verjaring ten goede komt, en 
de minderjarige benadeelde personen, aan wie deze niet ten goede komt, de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet?

2. Schenden de artikelen 35, §§1 en 4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst, als ze aldus worden uitgelegd dat de verjaringstermijn die werd ge-
schorst, wordt gestuit overeenkomstig artikel 35, §1, van die wet, overeenkomstig artikel 
35, §4, van die wet wanneer de verjaringstuitende daad plaatsvindt tijdens de schorsing, 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet?

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres geboren is op 26 augustus 1981 

en dat het ongeval waarvoor zij van de verweerster, de verzekeraar van de aan-
sprakelijke  bestuurder,  herstel  vordert,  heeft  plaatsgevonden op  26  december 
1990. 

Artikel 35, §1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst, dat in werking is getreden op 21 september 1992, bepaalt dat de verjaring 
van de rechtsvordering die gegrond is op het eigen recht van de benadeelde tegen 
de verzekeraar niet tegen minderjarigen loopt.

Krachtens het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde algemeen 
rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, is een nieuwe 
wet in de regel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ont-
staan en op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toe-
standen die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, 
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestel-
de rechten.

Overeenkomstig dat beginsel, waarvan de wet van 25 juni 1992 op dat punt 
niet afwijkt, is een wet die een schorsingsgrond van de verjaring bepaalt die niet 
voorkomt in de wet die van toepassing is op het ogenblik van het ontstaan van de 
vordering, vanaf haar inwerkingtreding van toepassing op die verjaring.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de verjaring van de rechtsvordering van 
de eiseres nog steeds geregeld wordt door de wet van 21 november 1989 betref-
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en dat 
die wet niet bepaalt dat de verjaring van de rechtstreekse vordering niet tegen 
minderjarigen loopt,  verantwoordt  zijn  beslissing dat  die  rechtsvordering ver-
jaard is niet naar recht.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Noch het overige gedeelte van het eerste onderdeel, noch het tweede onderdeel 

hoeven verder onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie 
leiden.

Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het hoger beroep van de eiseres 

niet-gegrond verklaart, de appelkosten te haren laste laat en haar veroordeelt in 
de appelkosten van de verweerster.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Charle-

roi, zitting houdende in hoger beroep.

4 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Mahieu en Oosterbosch.

Nr. 720

1° KAMER - 4 december 2009

1º ONDEELBAARHEID (VERBINTENISSEN) - BEGRIP

2º VERBINTENIS - ONDEELBAARHEID - BEGRIP

1º en 2° Het ondeelbaar karakter van een verbintenis dat voortvloeit uit de aard van het  
voorwerp ervan, verhindert elke gedeeltelijke uitvoering ervan. (Art. 1217, B.W.)

(C. T. ASSOCIATIONS DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLANDRY e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0571.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 juni 2008 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 577-2, §3, 4, 5, 7, 9, inzonderheid derde lid 3, 577-5, inzonderheid §4, 

577-6, inzonderheid §1, tweede lid, 577-10, 870, 1217, 1218, 1220, 1222 en 1244, eerste 
1id, van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis "verklaart het hoger beroep van (de verweerster) gegrond, doet de 

beroepen beslissingen teniet, veroordeelt op ondeelbare wijze (de eiseres) en (de verweer-
der) om aan eerstgenoemde, als achterstallige lasten, volgens de afrekening van 31 de-
cember 2006, 6.159,48 euro te betalen, te vermeerderen met de moratoire interest tegen de 
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wettelijke rentevoet vanaf 26 maart 2003, alsook de volledige kosten van de beide aanleg-
gen, die voor (de verweerster) zijn begroot op 148,62 euro (dagvaarding) + 35,00 euro 
(rolrechten) + 356,97 euro (rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg) + 82,00 euro (ap-
pelverzoekschrift)  +  59,49  euro  (bijkomende  vergoeding)  +  900,00  euro  (vergoeding 
rechtspleging in hoger beroep).

Het baseert die beslissingen op de onderstaande gronden:
"1. (De verweerster), die tracht aan te tonen dat de ondeelbaarheid van de schulden van 

de  verweerders  bij  overeenkomst  is  bepaald,  ontwikkelt  verkeerde  argumenten  die  in 
strijd zijn met de beslissing alvorens recht te doen; nochtans vordert zij hoe dan ook de 
ondeelbare veroordeling (van de eiseres) en (van de verweerder).

2. Die partijen betwisten de 'natuurlijke' ondeelbaarheid van die schulden.
2.1. Talrijke argumenten (vooral die van (de eiseres)) zijn pertinent maar niet ter zake 

dienend in zoverre ze antwoorden op ten overvloede gegeven en verkeerde argumenten 
van (de verweerster) die tracht aan te tonen dat de ondeelbaarheid van de schulden bij 
overeenkomst is bepaald

2.2. Er wordt ook aangevoerd dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het 
begrip vruchtgebruik en de verplichtingen waarin de lasten van de gedwongen mede-ei-
gendom bestaan, 'van nature onderscheiden (zakelijk recht, enerzijds, en contractuele ver-
bintenissen, anderzijds)' zouden zijn, zodat het, precies om die reden, niet mogelijk is ze 
als van nature ondeelbaar te beschouwen.

De draagwijdte van die argumenten, en zelfs de inhoud ervan, zijn niet duidelijk en ko-
men wellicht voort uit de verwarring tussen verschillende redeneringsniveaus: hoewel de 
lasten van mede-eigendom, in se, wel degelijk een schuldvordering voor de mede-eigen-
dom zijn, beantwoorden de lasten van het vruchtgebruik, zodra er m.b.t. het goed verrich-
tingen zijn gebeurd, eveneens aan een schuldvordering en niet aan een zakelijk recht; voor 
het overige, als de verbintenis die met die schuldvordering overeenstemt haar oorzaak 
vindt in het bestaan van een zakelijk recht bij de blote eigenaar of de vruchtgebruiker, dan 
geldt dit ook voor de lasten van mede-eigendom die voor hun schuldenaars tegelijk voort-
vloeien uit hun zakelijke rechten op een privatief gedeelte en uit het statuut van het ge-
bouw - dat het voorwerp heeft uitgemaakt van onroerende publiciteit.

2.3. Ten slotte wordt in algemene bewoordingen betwist dat de verplichting tot betaling 
van de lasten van de mede-eigendom als van nature ondeelbaar kan worden beschouwd 
tussen de houders van zakelijke genotsrechten (in elk geval tussen vruchtgebruiker en blo-
te eigenaar) op een zelfde kavel.

De rechtbank is daarentegen van oordeel dat uit de letter en de geest van de regels over 
de werking van de gedwongen mede-eigendom - die het ontstaan bepalen van de lasten 
van mede-eigendom alsook het statuut van de houders van onroerende zakelijke rechten 
binnen een dergelijke onverdeeldheid (artikelen 577-2, 1°, §4, 5 en 9; 577-6, §1, 4; 577-
10, §1, onder meer) - kan worden opgemaakt dat de met de lasten overeenstemmende 
schuld van nature ondeelbaar is, gelet op een duidelijk vereiste de continuïteit dat kenmer-
kend is voor de gedwongen mede-eigendom en onverwijld de betaling vordert van de las-
ten m.b.t.  een kavel,  ongeacht andere onzekere factoren betreffende overwegingen die 
niets uit te staan hebben met de werking van die mede-eigendom.

Ten overvloede dient erop gewezen dat de betwisting (door de eiseres) van de gegrond-
heid van een voorbeeld van een van nature ondeelbare schuld dat De Page haalt uit een 
door een notaris verschuldigd honorarium dat in het tussenvonnis wordt geciteerd, haar 
doel voorbijschiet: (de eiseres) voert immers een wettekst aan die deze toestand oplegt 
(die toestand zou bijgevolg worden aangemerkt als een hoofdelijkheid krachtens de wet 
en niet als een ondeelbaarheid die niet bedongen omdat ze van nature bestaat), maar de 
door die partij aangehaalde tekst heeft uitdrukkelijk alleen betrekking op de 'taksen' en 
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legt ze ten laste van 'de partijen' bij de notariële akte - zonder enige andere melding van 
ondeelbaarheid of hoofdelijkheid.

3. Wat de vordering zelf betreft, moet men de twee luiken ervan onderscheiden.
3.1. Geen enkel bestanddeel van (verweersters) vordering tot betaling van achterstallige 

lasten werd op een andere wijze betwist en die vordering zal worden toegewezen.
(De eiseres en de verweerder) worden veroordeeld tot de kosten van de beide aanleg-

gen".
Grieven
Het bestreden vonnis beslist dat de ondeelbaarheid van de schulden (van de eiseres en 

van de verweerder) niet bij overeenkomst is bepaald en wijst erop dat het vonnis alvorens 
recht te doen van 20 december 2007 de overeengekomen ondeelbaarheid van die schulden 
reeds had uitgesloten.

Het bestreden vonnis beslist dat de schuld die overeenstemt met de lasten van mede-ei-
gendom van nature ondeelbaar is.

Die beslissing is onwettig.
De verbintenis is slechts van nature ondeelbaar als zij ofwel een zaak die in haar leve-

ring, ofwel een daad die in haar uitvoering, hetzij materieel, hetzij intellectueel niet voor 
verdeling vatbaar is tot voorwerp heeft (artikel 1217 van het Burgerlijk Wetboek).

Geldelijke verbintenissen zijn niet van nature ondeelbaar, noch materieel, noch intellec-
tueel en, bijgevolg, wordt de schuld die overeenstemt met de lasten van mede-eigendom 
die de deelgenoten van een kavel van de mede-eigendom moeten dragen, van rechtswege 
onder die schuldenaars verdeeld.

Aan het vereiste van de continuïteit, dat kenmerkend is voor de gedwongen mede-ei-
gendom en waaruit het bestreden vonnis ten onrechte afleidt dat de schuld die overeen-
stemt met de lasten van mede-eigendom van nature ondeelbaar is, kan slechts worden vol-
daan als in de basisakte van de mede-eigendom een beding van overeengekomen ondeel-
baarheid - dat volgens het bestreden vonnis in dit geval niet bestaat - wordt opgenomen en 
niet door een geldelijke schuld, die van nature deelbaar is, te herkwalificeren als een intel-
lectueel ondeelbare verbintenis.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat de schulden (van de eiseres 
en van de verweerder) van nature ondeelbaar zijn en door zich op die foutieve kwalificatie 
te baseren om die partijen op ondeelbare wijze te veroordelen:

1°) het wettelijk begrip 'van nature ondeelbare verbintenis' miskent (schending van arti-
kel 1217 van het Burgerlijk Wetboek);

2°) de deelbaarheid miskent van de gezamenlijke verbintenis van de voornoemde partij-
en (schending van de artikelen, 870, 1220 en 1244, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-
boek);

3°) artikel 1222 van het Burgerlijk Wetboek schendt door het ten onrechte toe te passen 
op de gezamenlijke verbintenis (van de eiseres en van de verweerder);

4°) de in het middel aangewezen artikelen 577-2 tot 577-10 schendt, door uit die artike-
len af te leiden dat de verbintenis die overeenstemt met de lasten van mede-eigendom on-
deelbaar is, ook al wordt dit in die artikelen niet zo bepaald.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 1217 van het Burgerlijk Wetboek is een verbintenis deelbaar of 

ondeelbaar naargelang zij tot voorwerp heeft, ofwel een zaak die in haar leve-
ring, ofwel een daad die in haar uitvoering, hetzij materieel, hetzij intellectueel 
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voor verdeling vatbaar is of niet.
Het ondeelbaar karakter van een verbintenis dat voortvloeit uit de aard van het 

voorwerp ervan, verhindert elke gedeeltelijke uitvoering ervan.
Het bestreden vonnis oordeelt dat de natuurlijke ondeelbaarheid van de schul-

den van de eiseres en van de verweerder, die overeenstemmen met de lasten van 
de mede-eigendom op een kavel waarvan die partijen het genot hebben, de ene 
van de blote eigendom, de andere van het vruchtgebruik, voortvloeit uit "het ver-
eiste van de continuïteit dat kenmerkend is voor de gedwongen mede-eigendom 
en onverwijld de betaling vordert van de lasten m.b.t. een kavel, ongeacht andere 
onzekere factoren betreffende overwegingen die niets uit te staan hebben met de 
werking van die mede-eigendom".

Het bestreden vonnis dat niet vaststelt dat de verbintenis van de eiseres en van 
de verweerder onmogelijk gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, heeft uit die vast-
stelling niet naar recht kunnen afleiden dat de verbintenis van nature ondeelbaar 
was.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres en de verweerder op 

ondeelbare wijze veroordeelt om aan de verweerster 6.159,48 euro in hoofdsom 
te betalen en uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 

zitting houdende in hoger beroep.

4 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Simont.

Nr. 721

1° KAMER - 4 december 2009

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - GEVOLG - OPHEFFING 
VAN EEN ECHTSCHEIDINGSGROND - BEGINSEL

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - NIEUWE WET - OPHEFFING VAN DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN - 
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TOEPASSING VAN DE NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALING - PROCEDURES VAN ECHTSCHEIDING OF 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - BEGRIP

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FEITEN - NIEUWE WET - OPHEFFING VAN DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN - TOEPASSING VAN DE 
NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALING - PROCEDURES VAN ECHTSCHEIDING OF SCHEIDING VAN TAFEL 
EN BED - BEGRIP

5º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - NIEUWE WET - OPHEFFING VAN DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN - 
TOEPASSING VAN DE NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALING - PROCEDURES VAN ECHTSCHEIDING OF 
SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - AANVULLENDE VORDERING

6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FEITEN - NIEUWE WET - OPHEFFING VAN DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN - TOEPASSING VAN DE 
NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALING - PROCEDURES VAN ECHTSCHEIDING OF SCHEIDING VAN TAFEL 
EN BED - AANVULLENDE VORDERING

1º  Een  nieuwe  wet  is  in  de  regel  van  toepassing  op  toestanden  die  na  haar 
inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet  
ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe  
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde  
rechten1. (Art. 2, B.W.)

2º Een wet die een echtscheidingsgrond opheft is, bij ontstentenis van een uitdrukkelijke  
afwijkende bepaling, vanaf de inwerkingtreding ervan toepasselijk op elke vordering tot  
echtscheiding die voor de hoven en rechtbanken hangende is2. (Art. 2, B.W.)

3º  en  4°  De  artikelen  229,  231  en  232  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  die  
echtscheidingsgronden bepaalden welke opgeheven zijn bij de wet van 27 april 2007,  
blijven van toepassing op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed 
die  werden  ingeleid  vóór  de  inwerkingtreding  van  die  wet  en  waarvoor  nog  geen  
eindvonnis is uitgesproken; die overgangsbepaling, waaruit blijkt dat de wetgever voor de 
hangende procedures wil afwijken van de onmiddellijke toepassing van de wet van 27  
april 2007 verstaat onder echtscheidingsprocedure de gehele procedure en niet louter en  
alleen de oorspronkelijke vordering3. (Art. 42, §2, tweede lid, Wet 27 april 2007)

5º  en  6°  De  oude  artikelen  229,  231  en  232  van  het  Burgerlijk  Wetboek  blijven  van  
toepassing op de aanvullende vordering die is ingesteld na de inwerkingtreding, op 1  
september  2007,  van de  nieuwe  wet  van 27  april  2007  wanneer  de  oorspronkelijke  
vordering tot echtscheiding waarvan zij het verlengstuk is, vóór die datum is ingesteld4.  

1 Cass., 4 dec. 2009, AR C.08.0505.F, AC, 2009, nr.719.
2 Cass., 11 sept. 2008, AR C.08.0088.F, AC, 2008, nr 466
3 Ibid. 
4 De verweerder wierp tegen het  middel  geen grond van niet-ontvankelijkheid op maar liet  wel 
verstaan dat het geen belang vertoonde omdat, volgens de vaststellingen van het bestreden arrest "de 
partijen  de  wet  van  27  april  2007"  betreffende  de  hervorming  van  de  echtscheiding  wil(d)en 
toepassen.  Uit  dit  arrest  volgt,  enerzijds,  dat  het  beroepen  vonnis,  dat  uitspraak  deed  op  de 
tegenvordering van de eiseres, op grond van het oud artikel 229 B.W., de echtscheiding ten nadele 
van de verweerder had uitgesproken, dat deze hoger beroep tegen dat vonnis heeft ingesteld en dat de 
eiseres concludeerde dat dit  beroep niet gegrond was, anderzijds, dat de beide partijen weliswaar 
concludeerden  dat  de  nieuwe  wet  zou  worden  toegepast,  maar  dat  de  eiseres  vorderde  dat  de 
echtscheiding  zou  worden uitgesproken  op  grond  van  het  nieuwe art.  229,  §1,  B.W.  terwijl  de 
verweerder de toepassing vroeg van het nieuwe artikel 229, §3, van dat wetboek. De eiseres deed dus 
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(Art. 42, §2, tweede lid, Wet 27 april 2007)

(G. T. J.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0007.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 oktober 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 42, §2, eerste lid, en 44 van de wet van 27 april 2007 betreffende de her-

vorming van de echtscheiding;
- de artikelen 2, 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 229 zowel in zijn versie 

van vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming 
van de echtscheiding als na de vervanging ervan door artikel 2 van die wet, artikel 231 
vóór de opheffing ervan bij artikel 4 van die wet;

- de artikelen 3, 807 en 1254, inzonderheid §5, van het Gerechtelijk Wetboek, laatstge-
noemd artikel zoals het werd vervangen bij artikel 22 van de wet van 27 april 2007.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat verweerders dagvaarding tot echtscheiding op 20 juli 2006 

uitgebracht is op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, dat de eiseres bij een 
op 21 september 2007 voor de eerste rechter neergelegde conclusie een tegenvordering 
heeft ingesteld op grond van het vroegere artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek, die de 
rechtbank heeft toegewezen bij vonnis van 23 november 2007, en dat die rechtbank de 
uitspraak over de hoofdvordering heeft  aangehouden,  vervolgens spreekt  het  arrest  de 
echtscheiding tussen de partijen uit wegens onherstelbare ontwrichting op grond van arti-
kel 229, §3, van het Burgerlijk Wetboek, dit om de onderstaande redenen:

"De beide partijen willen blijkbaar de wet van 27 april 2007 toepassen;
We wijzen erop dat het hof (van beroep) het beroepen vonnis, dat de tegenvordering 

ontvankelijk verklaarde die (de eiseres) op 21 september 2007 op grond van het vroegere 
artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek had ingesteld, niet had kunnen bevestigen, aange-
zien de wet van 27 april 2007 op 1 september 2007 in werking was getreden;

Artikel 1254, §5, van het Gerechtelijk Wetboek staat de partijen of een van hen toe de 
zaak of het voorwerp van de vordering uit te breiden of te wijzigen door het instellen van 
een aanvullende vordering (...);

In deze zaak stellen de partijen een dergelijke vordering in bij hun op tegenspraak ge-
nomen conclusies, aangezien zij vorderen dat de echtscheiding niet meer op grond van de 
vroegere artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesproken, maar op 

blijken van een belang om op te komen tegen de beslissing van het arrest die het beroepen vonnis 
wijzigde en de echtscheiding uitsprak op grond van laatstgenoemde bepaling. De bepalingen waarvan 
het middel de schending aanvoert raken de openbare orde, zodat er daartegen geenszins zou kunnen 
worden aangevoerd worden dat het middel nieuw is.Th.W.
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grond van artikel 229 van de wet van 27 april 2007 (lees: artikel 229 van het Burgerlijk 
Wetboek zoals het werd gewijzigd bij de wet van 27 april 2007);

Dergelijke vorderingen vallen wel degelijk onder de wet die van toepassing is op het 
ogenblijk waarop ze worden ingesteld. Artikel 42 van de wet van 27 april 2007, in zoverre 
het afwijkt van de algemene beginselen van het overgangsrecht van de artikelen 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en 3 van het Gerechtelijk Wetboek, moet op beperkende wijze wor-
den uitgelegd;

Zoals (de verweerder) staande houdt, zijn de partijen feitelijk gescheiden sinds de uit-
spraak van de beschikking in kort geding van 8 augustus 2006 die de afzonderlijke woon-
plaatsen van de partijen heeft vastgelegd;

De partijen leven dus al meer dan een jaar gescheiden en de echtscheiding moet worden 
uitgesproken op grond van artikel 229, §3, van het Burgerlijk Wetboek;

Er zal recht worden gedaan op die rechtsvordering die de rechter, in tegenstelling tot ar-
tikel 229, §1, geen enkele beoordelingsvrijheid laat en die, krachtens artikel 1258, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gunstiger is voor de verweerder".

Grieven
De wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, die de echt-

scheidingsgronden opheft waarin de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk 
Wetboek voorzagen en ze vervangt door de enige echtscheidingsgrond bedoeld in het hui-
dige artikel 229 van dat wetboek, bepaalt in zijn artikel 42, §2, eerste lid, dat de vroegere 
artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing blijven op de proce-
dures van echtscheiding die zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van die wet en waar-
voor geen eindvonnis is uitgesproken. Die overgangsbepaling wijkt uitdrukkelijk af van 
de regel - die is neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek - van de onmiddellijke 
toepassing van de nieuwe wet op vorderingen die voor de rechtbanken hangende zijn. Ar-
tikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek daarentegen, waarin het beginsel is neergelegd van 
de onmiddellijke toepassing van de wetten op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid 
en de rechtspleging op de hangende rechtsgedingen, houdt geen verband met de echt-
scheidingsgronden.

Onder de bewoordingen "procedure van echtscheiding" in de zin van artikel 42, §2, van 
de wet van 27 april 2007 wordt de gehele echtscheidingsprocedure en niet louter en alleen 
de oorspronkelijke vordering verstaan. Hieruit volgt dat de vroegere artikelen 229, 231 en 
232 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing blijven op een aanvullende vordering tot 
echtscheiding wanneer de oorspronkelijke vordering is ingesteld vóór 1 september 2007, 
zijnde de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet, en op een tegenvordering die 
na de inwerkingtreding van de nieuwe wet is ingesteld wanneer de oorspronkelijke vorde-
ring tot echtscheiding waarvan zij het verlengstuk is, vóór die datum is ingesteld. In de zin 
van diezelfde bepaling wordt onder  eindvonnis verstaan,  de rechterlijke beslissing die 
einduitspraak doet over de vorderingen die ingesteld zijn in het kader van de echtschei-
dingsprocedure.

Artikel 807 en artikel 1254, §5, van het Gerechtelijk Wetboek (na de vervanging ervan 
bij artikel 22 van de wet van 27 april 2007) zijn procedureregels die enkel tot doel hebben 
om, tot de sluiting van het debat, uitbreidingen of wijzigingen van de zaak of het voor-
werp van de vordering en het indienen van tegenvorderingen of aanvullende vorderingen 
mogelijk te maken. Die bepalingen hebben niet tot doel af te wijken van artikel 42, §2, 
van de wet van 27 april 2007, dat een overgangsrechtelijke bepaling van openbare orde is.

Hieruit volgt dat enkel de oude wet van toepassing was op de gehele echtscheidingspro-
cedure die de eiser bij exploot van 20 juli 2006 heeft ingesteld.

Eerste onderdeel
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De bepaling die van toepassing was op de rechtsvordering tot echtscheiding van de ver-
weerder, die geen aanvullende vordering heeft ingesteld op grond van andere bepalingen 
van de vroegere wet, was bijgevolg artikel 231 van het Gerechtelijk Wetboek vóór de op-
heffing ervan bij de wet van 27 april 2007, en de verweerder mocht artikel 229, §3, van 
het Burgerlijk Wetboek, nadat het bij de wet van 27 april 2007 was vervangen, niet als 
grondslag voor zijn rechtsvordering aanwenden.

Door de aanvullende vordering van de verweerder in te willigen en door de echtschei-
ding uit te spreken op grond van artikel 229, §3, van het Burgerlijk Wetboek, schendt het 
arrest bijgevolg alle in het middel aangewezen wettelijke bepalingen met uitzondering van 
artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek voordat het werd vervangen bij de wet van 27 
april 2007.

Tweede onderdeel
Bijgevolg was artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek, voordat het bij de wet van 27 

april 2007 werd vervangen, de bepaling die van toepassing was op de tegenvordering tot 
echtscheiding die de eiseres heeft ingesteld na de inwerkingtreding van de wet van 27 
april 2007, maar die het verlengstuk is van de vordering tot echtscheiding die de verweer-
der  vóór  die  inwerkingtreding heeft  ingesteld,  daar  er  geen aanvullende vordering op 
grond van een andere echtscheidingsgrond in de zin van de oude wet was ingesteld. De ei-
seres mocht artikel 229, §3, van het Burgerlijk Wetboek, nadat het bij de wet van 27 april 
2007 was vervangen, niet als grondslag voor haar rechtsvordering aanwenden.

Het arrest dat op de tegenvordering van de eiseres de echtscheiding uitspreekt op grond 
van artikel 229, §3, van het Burgerlijk Wetboek, schendt alle in het middel aangewezen 
bepalingen met uitzondering van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek vóór de ophef-
fing ervan bij de wet van 27 april 2007.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, is een nieuwe wet in de 

regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ont-
staan maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontsta-
ne toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe 
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vast-
gestelde rechten.

Krachtens die regel is een wet die een echtscheidingsgrond opheft, bij ontsten-
tenis van een uitdrukkelijke afwijkende bepaling, vanaf de inwerkingtreding er-
van toepasselijk op elke vordering tot echtscheiding die voor de hoven en recht-
banken hangende is.

De wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, die 
de in de artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde echt-
scheidingsgronden opheft, bepaalt in artikel 42, §2, eerste lid, dat die vroegere 
artikelen van toepassing blijven op de procedures van echtscheiding of scheiding 
van tafel en bed die zijn ingeleid vóór de inwerkingtreding van die wet en waar-
voor geen eindvonnis is uitgesproken.

Die overgangsbepaling, waaruit blijkt dat de wetgever voor de hangende pro-
cedures heeft willen afwijken van de onmiddellijke toepassing van de wet van 27 
april 2007, verstaat onder echtscheidingsprocedure de gehele procedure en niet 
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enkel de oorspronkelijke vordering.
Daaruit volgt dat de oude artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wet-

boek van toepassing blijven op de aanvullende vordering die is ingesteld na de 
inwerkingtreding, op 1 september 2007, van de nieuwe wet wanneer  de oor-
spronkelijke vordering tot echtscheiding waarvan zij het verlengstuk is, vóór die 
datum is ingesteld.

Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de verweerder een dagvaarding tot 
echtscheiding heeft uitgebracht op 20 juli 2006, de aanvullende vordering van de 
verweerder aanneemt en de echtscheiding van de partijen wegens onherstelbare 
ontwrichting uitspreekt op grond van het nieuwe artikel 229, §3, van het Burger-
lijk  Wetboek,  schendt de voornoemde wetsbepalingen met uitsluiting van dat 
nieuwe artikel 229, §3.

Het onderdeel is gegrond.
De cassatie strekt zich uit tot de beslissingen over de vereffening van het hu-

welijksvermogensstelsel dat tussen de partijen heeft bestaan, en tot de beslissing 
om de uitspraak aan te houden, aangezien die beide beslissingen noodzakelijker-
wijs verbonden zijn met die welke de echtscheiding uitspreekt.

Het tweede onderdeel hoeft niet nader onderzocht te worden. Het kan immers 
niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het principaal hoger be-

roep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

4 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: me-
vr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Oosterbosch en Geinger.

Nr. 722

3° KAMER - 7 december 2009

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
VRIJSPRAAK WEGENS HET BESTAAN VAN TWIJFEL - DRAAGWIJDTE - TOEVALLIG FEIT

Uit  de  vrijspraak  wegens  het  bestaan  van  twijfel  volgt  niet  noodzakelijkerwijs  en  met  
zekerheid dat de strafrechter beslist heeft dat het bewijs van een toevallig feit is geleverd. 

(ETHIAS GEMEEN RECHT T. G.M.W.F.)
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ARREST (vertaling)

(AR C.08.0516.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 mei 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.
De zaak is bij beschikking van 10 november 2009 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken,
- artikel 80, §1, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-

ondernemingen,
- artikel 19bis-11, §1, 3°, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals gewijzigd bij de wet van 22 
augustus 2002.

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis bevestigt de beroepen beslissing, in zoverre zij de vordering van 

de eiseres tegen de verweerder niet-gegrond had verklaard, op grond "dat (de eiseres) be-
toogt dat haar vordering tegen de (verweerder) gegrond moet worden verklaard, in zover-
re zij aanvoert dat haar verzekerde door een toevallig feit is getroffen;

(...) artikel 19bis-11, paragraaf 1, 3°, van de wet van 21 november 1989 verplicht (de 
verweerder) om de schade te vergoeden 'wanneer geen enkele verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van 
het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat';

(...) opdat de rechter de rechtsvordering van (de eiseres) gegrond kan verklaren, moet 
zij  het  bestaan van het door  haar aangevoerde toevallig feit  aantonen; wat  dat  betreft 
vormt de passage "dat niet met zekerheid kan worden gesteld dat de heer V. enige fout 
heeft begaan die het overlijden van de heer V.P. veroorzaakt zou hebben" uit de beslissing 
waarbij haar verzekerde door de vijfde kamer van de politierechtbank te Nijvel, deelge-
meente Waver, bij vonnis van 2 april 2009 is vrijgesproken, geen afdoend bewijs voor 
haar stelling dat de abnormale en zeer plaatselijke gladheid van de rijbaan een geval van 
overmacht opleverde dat alleen het gevolg kon zijn van een gebeurtenis onafhankelijk van 
de wil van haar verzekerde, die dat noch had kunnen voorzien noch had kunnen voorko-
men;

wat dat betreft kan op grond van de omstandigheden van het ongeval (nl. dat het zich 
heeft voorgedaan om 2 uur 's ochtends, na een drinkgelag van meer dan tweeëneenhalf 
uur in de 'Flagrant Délit' - wat tot een uitgesproken staat van alcoholintoxicatie heeft ge-
leid (1,4 g), dat hij geneesmiddelen had geslikt (duovant en bécotide, volgens de gedin-
ginleidende dagvaarding), en gereden had met een snelheid die, in elk geval, 50 pct. hoger 
was dan de toegelaten snelheid), niet worden uitgesloten dat de heer T.V. wel degelijk een 
fout zou kunnen hebben begaan die het ongeval zou hebben veroorzaakt;

zo is het bestaan van een toevallig feit, waardoor de (verweerder) tot vergoeding ver-
plicht kan zijn, niet aangetoond".
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Grieven
De politierechtbank te Nijvel heeft op 2 april 2003 de heer V. wegens twijfel vrijge-

sproken van de telastlegging van onopzettelijke doodslag op de heer G.V.P., op grond dat 
"dus is aangetoond dat het wegdek, in de nacht van het ongeval, zo abnormaal glad was 
dat de verpleegster L. haast is gevallen en dat de verbalisanten die situatie meteen in de 
vaststellingen van hun proces-verbaal hebben opgenomen;

de oorzaak van die gladheid is niet bekend en werd door deskundige Van Lierde niet 
aangetoond; zelfs als de oorzaak van het ongeval niet kan worden bepaald, kan worden 
volstaan met de vaststelling dat de rijbaan, op de plaats en het uur van het ongeval, abnor-
maal glad was en dat die gladheid zeer plaatselijk was; de heer V., ten slotte, verklaart 
waarom hij de controle over het stuur van zijn voertuig heeft verloren, welk feit, ook al 
heeft het tragische gevolgen gehad, een grond oplevert om hem van zijn aansprakelijkheid 
te ontslaan; zijn verklaring is niet geheel ongegrond, wel integendeel; de telastlegging A 
(onopzettelijke doodslag) kan niet bewezen worden verklaard, aangezien niet met zeker-
heid kan worden aangetoond dat de heer V. een fout heeft begaan, aan de gevolgen waar-
van de heer V.P. is overleden".

Krachtens het  in  het  middel  bedoelde algemeen rechtsbeginsel,  staat  het gezag van 
strafrechtelijk gewijsde er niet aan in de weg dat een van de partijen, bij een later burger-
lijk proces, de mogelijkheid krijgt om de uit het strafproces afgeleide gegevens te betwis-
ten, daar zij geen partij was in het strafproces of er haar belangen niet vrijelijk heeft kun-
nen verdedigen.

De eiseres en de verweerder waren nochtans partijen in het strafproces, waarin zij vrij-
willig zijn tussengekomen en na afloop waarvan de verzekerde van de eiseres wegens het 
bestaan van twijfel was vrijgesproken van de telastlegging van onopzettelijke doodslag.

De in de artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek bedoelde strafrechtelijke fout 
komt overeen met de in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
burgerrechtelijke fout.

Het gezag van gewijsde van een vrijspraak komt niet in het gedrang wanneer het be-
staan van twijfel aan de basis van die vrijspraak ligt. De burgerlijke rechter kan niet be-
slissen dat het feit is aangetoond, onder voorwendsel dat de strafrechter niet alle twijfel 
heeft uitgesloten.

De rechtbank, die ondanks de beslissing van 2 april 2003 waarbij de heer T.V. vrijge-
sproken wordt wegens het bestaan van twijfel omdat de rijbaan abnormaal glad was, be-
slist dat "op grond van de omstandigheden van het ongeval (...) niet worden uitgesloten 
dat de heer T.V. wel degelijk een fout zou kunnen hebben begaan die het ongeval zou 
hebben veroorzaakt", miskent het gezag van gewijsde van het vonnis van de politierecht-
bank van 2 april 2003 (miskenning van het in het middel bedoelde algemeen rechtsbegin-
sel).

De rechtbank schendt zodoende ook de in het middel bedoelde artikelen 80 van de wet 
van 9 juli 1975 en 19bis-11 van de wet van 21 november 1989, krachtens welke elke be-
nadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding van de door een 
motorrijtuig veroorzaakte schade kan verkrijgen wanneer geen enkele verzekeringsonder-
neming tot die vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de be-
stuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit gaat, en op grond waarvan 
de verweerder verplicht was de eiseres te vergoeden, daar de strafrechter het bestaan van 
een toevallig feit aan de zijde van de heer V., verzekerde van de eiseres, had vastgesteld.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enerzijds kan elke benadeelde, krachtens artikel 80, §1, 2°, van de wet van 9 
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juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals het op 
het geschil van toepassing is, van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de ver-
goeding verkrijgen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door 
een  motorrijtuig  zijn  veroorzaakt,  wanneer  geen  enkele  verzekeringsonderne-
ming tot die vergoeding verplicht is, met name om reden van een toevallig feit 
waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrijuit 
gaat.

Overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, moet de benadeelde het bestaan van het door hem aange-
voerde toevallig feit aantonen.

Anderzijds geldt het gezag van gewijsde in strafzaken alleen voor wat zeker en 
noodzakelijk door de strafrechter is beslist over het bestaan van de aan de be-
klaagde ten laste gelegde feiten, met inachtneming van de dragende gronden van 
de strafrechtelijke beslissing.

Uit de vrijspraak van T.V., die gegrond is op het bestaan van twijfel, volgt niet 
noodzakelijkerwijs en met zekerheid dat de strafrechter beslist heeft dat het be-
wijs van een toevallig feit is geleverd.

Het bestreden vonnis, dat beslist dat dit bewijs niet is geleverd, verantwoordt 
zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 december 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelings-
voorzitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Draps en Mahieu.

Nr. 723

2° KAMER - 8 december 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.1 - 
DOUANESCHULD - MEDEDELING - RECHTSGELDIGHEID - VOORWAARDE

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 217 - 
DOUANESCHULD - BOEKING - WIJZE

1º Artikel 221, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992  
tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat  
de douaneautoriteiten het te betalen bedrag aan in- of uitvoerrechten enkel rechtsgeldig  
op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar kunnen meedelen wanneer zij het  
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bedrag van die rechten tevoren hebben geboekt1. 

2º Artikel 217 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot  
vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat de 
lidstaten  kunnen  bepalen  dat  het  uit  een  douaneschuld  voortvloeiende  bedrag  aan 
rechten  wordt  geboekt  door  de  opneming  van  dit  bedrag  in  het  door  de  bevoegde  
douaneautoriteiten  opgemaakte  proces-verbaal  van bevinding van een inbreuk op de 
toepasselijke douanewetgeving2. 

(D. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(AR P.07.0747.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 2 mei 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Het bestreden arrest betreft een zaak waarin oorspronkelijk het openbaar mi-

nisterie de strafvordering heeft ingesteld en een zaak waarin de verweerder de 
strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering in betaling van ontdoken invoer-
rechten en -heffingen heeft ingesteld. 

Het bestreden arrest beschrijft de feiten als volgt:
"Deze feiten situeren zich in het kader van een grootschalige vleesfraude [in de 

jaren 1994 tot 1995].
Het, onder meer, op [de eiser] betrekking hebbende deelluik van de fraude (...) 

betreft, summier geschetst, een fraudesysteem waarbij, voornamelijk in de USA, 
vleeswaren werden aangekocht,  voornamelijk  runderzwezeriken en runderton-
gen, die ingevolge de regelgeving van de Europese Unie, niet op de markt van de 
Europese Unie waren toegelaten en enkel in transit binnen het douanegebied van 
de Europese Unie mochten vertoeven met het oog op de uitvoer ervan naar der-
delanden (niet-Europese Unie).

Deze producten werden, althans op papier, doorverkocht aan firma's gevestigd 
in derde-landen.

Na tijdelijke opslag ervan in koelhuizen (onder meer te Rotterdam) werden de 
goederen geladen bij de opslagbedrijven ter zogezegde export onder dekking van 
T1-documenten (extern communautair  douanevervoer),  die  vervolgens aan de 
grenzen van de Europese Unie zouden vervangen worden door carnets-Tir.

In realiteit werden de vleeswaren afgeleid naar opslagplaatsen in België, al-

1 H.V.J.,  16  juli  2009,  C-124/08  en  C-125/08,  Jur.  H.V.J.  2009,  I  ;  Cass.,  26  feb.  2008,  AR 
P.06.1518.N, AC, 2008, nr. 129. 
2 H.V.J., 16 juli 2009, C-126/08, Jur. H.V.J. 2009, I ; Zie: Cass., 5 juni 2007, AR P.06.1404, AC., 
2007, nr. 304; Cass., 26 feb. 2008, AR P.07.1543.N, AC., 2008, nr. 130. 
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waar ze werden herverpakt en voorzien van valse etikettering en stempels tenein-
de te laten uitschijnen dat het om Europese Uniegoederen ging.

Vervolgens werden, na valse aanzuivering van de T1-documenten middels de 
welwillende medewerking van een douanebeambte (...), de goederen op de Euro-
pese (zwarte) markt gebracht, voornamelijk in Frankrijk.

Het [hof van beroep] verwijst desbetreffend verder naar de redengeving in het 
arrest van dit hof en deze kamer van 25 oktober 2006 onder de rubriek 'het on-
derzoek, de feiten, vaststellingen en verklaringen' (pagina's 81 tot en met 85).

[De eiser] was ten tijde van de feiten gedelegeerd bestuurder van DHS cv te 
Moeskroen,  transportfirma die  instond voor het  communautair  douanevervoer 
van de goederen vermeld onder de voormelde nummers 'BEK'.

Hij voerde, middels zijn transportbedrijf, de transporten uit voor, onder meer, 
Phoenix Food nv en Meat Trading nv.

Hij kreeg opdracht de goederen te laden bij de Eurofrigo bv te Rotterdam en 
koppelde,  luidens  zijn  verklaring,  de  opleggers  met  de  containers  af  aan  de 
grensovergang te Rekkem (parking L.A.R.), alhoewel op de door het expeditie-
kantoor te Rotterdam desbetreffend opgestelde documenten extern communau-
tair douanevervoer, een Oost-Europese bestemming was vermeld (cfr. de proces-
sen-verbaal nummer 105087/96 en nummer 105090/96 van de Rijkswacht/BOB 
Antwerpen).

Het moet voor [de eiser] als professionele actor, dan ook duidelijk zijn geweest 
dat het vervoer niet op regelmatige wijze geschiedde.

[De eiser] verklaarde trouwens op 26 september 1996, onder meer:
- dat hij van J.P. Guyon opdrachten kreeg om goederen te laden bij Europfrigo 

bv te Rotterdam en ze over te brengen naar Rekkem (L.A.R.) of naar Moeskroen.
- dat hij ervan op de hoogte was dat de goederen vervolgens zouden herverpakt 

worden en een andere dan de officiële bestemming zouden krijgen (cfr. proces-
sen-verbaal  van  de  Rijkswacht/BOB  Antwerpen,  nummers  105087/96  en 
105090/96).

Bij  huiszoeking  in  de  kantoren van DHS cv  werden  desbetreffende  CMR-
vrachtbrieven aangetroffen, die voor ontvangst van de goederen waren afgete-
kend bij Phoenix food nv (cf. de zendingsmappen nummers BEK 001,006,007 en 
010)".

In de zaak I met notitienummer AN.21.F9.1975/95 werd de eiser vervolgd we-
gens mededaderschap aan gemeenrechtelijke misdrijven, namelijk:

- A.I. valsheid als openbaar officier of ambtenaar in de uitoefening van zijn be-
diening (aanzuivering T1, CMR, TIR en IM7-documenten); 

-  B. geen openbaar officier of ambtenaar zijnde, valsheid in authentieke of 
openbare geschriften (IVK-attesten en attesten niet-radioactiviteit); 

- C.I.a. valsheid in private geschriften en gebruik daarvan (labels CEE 32/1).
In de zaak II met notitienummer AN.79.97.726.-04 werd de eiser vervolgd we-

gens mededaderschap aan een douanemisdrijf, namelijk:
- Feit 1: onttrekking van goederen aan het douanetoezicht.
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Bij op verstek gewezen vonnis van 23 juni 2005 van de correctionele recht-
bank werd de eiser voor de vermengde feiten van de zaken I en II veroordeeld tot 
een hoofdgevangenisstraf, een geldboete en een vervangende gevangenisstraf en 
een tijdelijk beroepsverbod. Hij werd in de zaak II tevens solidair met anderen 
veroordeeld tot betaling van de tegenwaarde van de goederen die niet in beslag 
konden worden genomen.

Op civielrechtelijk gebied werd in de zaken I en II de eiser solidair met ande-
ren veroordeeld tot betaling van de ontdoken invoerrechten en -heffingen en na-
latigheidsinterest. 

De verweerder kwam van dit vonnis in hoger beroep. 
Bij op verstek gewezen arrest van 25 oktober 2006 besliste het Hof van Beroep 

te Antwerpen met eenparigheid van stemmen dat:
- de strafvordering in de zaak II sub 1 is vervallen door verjaring;
- de civielrechtelijke vordering van de verweerder tegen de eiser is gegrond.
Voorts werd de eiser solidair met anderen veroordeeld tot het betalen van de 

ontdoken invoerrechten en -heffingen en nalatigheidsinterest.
Het thans bestreden arrest neemt kennis van het door de eiser tegen het verste-

karrest ingestelde verzet. Het beslist met eenparigheid van stemmen zoals het ar-
rest bij verstek. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1.  Het  bestreden arrest  verklaart  de strafvordering tegen de eiser  vervallen 

door verjaring. 
In zoverre eisers cassatieberoep tegen deze beschikking is gericht, is het bij ge-

brek aan belang niet ontvankelijk. 
Middel
2. Het middel dat twee onderdelen bevat, voert schending aan van: 
- de artikelen 217, 218 en 221.1, 221.2 en 221.3 CDW, het laatste artikel in de 

versie ervan vóór de wijziging met ingang van 19 december 2000 bij Verorde-
ning (EEG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 no-
vember 2000; 

- artikel 2 CDW;
- artikel 221.3 en 221.4 CDW, zoals respectievelijk gewijzigd en toegevoegd 

door voormelde Verordening (EEG) nr. 2700/2000 van 16 november 2000;
- artikel 234 ( ex art. 177 ) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting 

van de Europese Gemeenschap (geconsolideerde versie), goedgekeurd bij wet 
van 7 juli 2002.

3. Het eerste onderdeel van het middel stelt dat artikel 217.1 CDW, in de regel 
een boeking vereist van de douaneschuld vooraleer die aan de schuldenaar wordt 
medegedeeld overeenkomstig artikel 221, en dat een proces-verbaal en/of vast-
stelling van rechten niet gelijk staat met de boeking van die rechten, zeker wan-
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neer de mededeling van die rechten gebeurt door het proces-verbaal waardoor 
verbalisering, vaststelling, boeking en mededeling van rechten samenvallen. Het 
onderdeel  vervolgt  dat  de  appelrechters  niet  vaststellen  dat  de  douaneschuld 
voorafgaandelijk aan de mededeling ervan geboekt werd en uit geen enkel stuk, 
waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat enige boeking gedaan werd. Het 
onderdeel concludeert daarop dat eisers veroordeling onwettig is. 

4. Het tweede onderdeel van het middel stelt dat artikel 221.1 CDW vereist dat 
het bedrag van de rechten onmiddellijk na de boeking op een daartoe geëigende 
wijze aan de schuldenaar moet worden medegedeeld, dat nooit een boeking heeft 
plaatsgevonden en dat een vaststelling van beweerdelijk verschuldigde rechten in 
een proces-verbaal niet gelijk te stellen is met een boeking van rechten, zodat het 
bestreden arrest de eiser onwettig veroordeelt tot het betalen van invoerrechten, 
invoerheffingen en nalatigheidsinterest.

5. Het middel stelt ook voor volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen:

"Moet de mededeling van het bedrag van de rechten van een in de periode 24 
maart tot en met 25 mei 1995 ontstane douaneschuld bij invoer, voorzien in arti-
kel 221.1 van het Communautair Douanewetboek, steeds voorafgegaan worden 
door de boeking, geviseerd in artikel 217 van hetzelfde wetboek, van dat bedrag, 
wanneer de boeking verplicht is opgelegd?"

6. Het bestreden arrest overweegt:
"Door de kwestieuze regelgeving wordt aan alle lidstaten en hun douaneautori-

teiten een eenvormige begrotingsdiscipline opgelegd, teneinde, middels tijdige 
boeking van de douaneschuld, dit wil zeggen in de regel voorafgaand aan de me-
dedeling ervan, de eigen middelen tijdig ter beschikking te stellen van de Euro-
pese Unie en aldus te vermijden dat, door het desbetreffend nalatig handelen van 
een lidstaat, het financieel evenwicht van de Europese Unie wordt verstoord, ook 
al zij het slechts ten voorlopige titel, verstoring die uiteraard ook een negatieve 
impact kan hebben ter zake de belangen van de belastingplichtigen.

De voorafgaande boeking van de douaneschuld maakt evenwel geen absolute 
voorwaarde uit om tot een geldige mededeling van een douaneschuld te kunnen 
overgaan.

De communautaire regelgever voorziet trouwens zelf in de mogelijkheid tot 
een 'boeking achteraf',  overeenkomstig artikel 220.1 CDW, voorheen artikel 5 
van de Verordening nr. 1854/89.

Verder stelt het [hof van beroep] vast dat uit het door [de eiser] ingeroepen ar-
rest van het Hof van Justitie van 23 februari 2006 (cf. supra het arrest 'Molen-
bergnatie') hoe dan ook niet kan afgeleid worden dat een mededeling van een 
douaneschuld zonder voorafgaande boeking ervan, als een ongeldige of niet-be-
staande mededeling zou moeten beschouwd worden."

Er is grond tot het stellen van een prejudiciële vraag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep in zoverre het gericht is tegen de beslissing van 
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het bestreden arrest dat de strafvordering tegen de eiser vervallen is door verja-
ring.

En alvorens verder uitspraak te doen over de beslissing betreffende de vorde-
ring van de verweerder tegen de eiser tot betaling van ontdoken invoerrechten, 
invoerheffingen en nalatigheidinterest, 

Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie bij prejudiciële be-
slissing over volgende vraag uitspraak zal hebben gedaan: 

"Dient artikel 221, lid 1, CDW, alzo begrepen te worden dat de voorgeschre-
ven mededeling van een douaneschuld aan de belastingplichtige slechts rechts-
geldig kan geschieden na de boeking ervan, of, met andere woorden, dat de in ar-
tikel 221.1 CDW voorgeschreven mededeling van een douaneschuld aan de be-
lastingplichtige steeds door de boeking ervan dient te zijn voorafgegaan teneinde 
rechtsgeldig c.q. in overeenstemming met artikel 221.1 CDW."

8 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timper-
man, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. K. Wille, Antwerpen en De Bruyn.

Nr. 724

2° KAMER - 8 december 2009

DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN, FRAUDES OF OVERTREDINGEN - PROCES-VERBAAL - 
MEDEDELING VAN AFSCHRIFT AAN DE OVERTREDERS - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - 
ARTIKELEN 270 EN 271 - DRAAGWIJDTE

De artikelen 270 en 271 A.W.D.A. eisen slechts dat de in het proces-verbaal genoemde 
overtreders, dit zijn de personen die geverbaliseerd worden, uitgenodigd moeten worden  
om bij  de  opstelling  ervan aanwezig te  zijn,  het  te  ondertekenen en er  dadelijk  een 
afschrift van te ontvangen, en in geval van afwezigheid een afschrift bij aangetekende  
brief te ontvangen; ze eisen niet dat alle andere in de zaak reeds opgestelde processen-
verbaal aan de bekeurde worden medegedeeld. (Artt. 267, 270 en 271, A.W.D.A.)

(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST

(AR P.09.1097.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 10 juni 2009.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
De eiser II.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
De eisers II.2 en 3 voeren geen middel aan.
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De eiser III voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan. 

Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste middel van de eiser I
2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 270 

en 271 AWDA en de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, 
alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdedi-
ging.

(...)
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel betoogt dat de eiser bij toepassing van artikel 271 AWDA het 

aanvankelijke proces-verbaal van 7 maart 1996 had moeten worden toegestuurd 
op het ogenblik dat hem een afschrift werd toegestuurd van het proces-verbaal 
van 30 juni 1998 waarin hij als bekeurde werd opgenomen; het aanvullende pro-
ces-verbaal bevat immers niet de volledige weergave van de door de verweerder 
verrichte controles, vaststellingen en afgenomen verklaringen; hierdoor werd ei-
sers recht van verdediging miskend.

7. De artikelen 270 en 271 AWDA eisen slechts dat de in het proces-verbaal 
genoemde overtreders, dit zijn de personen die geverbaliseerd worden, uitgeno-
digd moeten worden om bij de opstelling ervan aanwezig te zijn, het te onderte-
kenen en er dadelijk een afschrift van te ontvangen, en in geval van afwezigheid 
een afschrift bij aangetekende brief te ontvangen. Ze eisen niet dat alle andere in 
de zaak reeds opgestelde processen-verbaal aan de bekeurde worden medege-
deeld. 

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
8. Verder oordeelt het bestreden arrest: "In het eerste aanvullend proces-ver-

baal werd expliciet verwezen naar het aanvankelijk proces-verbaal, zodat de mo-
gelijkheid voor beklaagden bestond om inzage van dit proces-verbaal te vragen 
ten einde hun verdediging voor te bereiden."

Met deze overweging verwerpt het bestreden arrest wettig eisers verweer be-
treffende de miskenning van zijn recht van verdediging. 

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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8 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timper-
man, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Willems, Hasselt, E. Pringuet, Gent, E. Ber-
naerts, Leuven en De Bruyn.

Nr. 725

2° KAMER - 8 december 2009

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
DRAAGWIJDTE

De stuiting van de verjaring heeft betrekking op de zaak zelf en geldt voor alle daders van 
hetzelfde feit, al waren ze in feite vreemd aan de daad van onderzoek of van vervolging  
en al worden ze pas later en zelfs afzonderlijk vervolgd1. 

(H.)

ARREST

(AR P.09.1139.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Dendermonde van 23 juni 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 68 Wegverkeerswet en artikel 22 

Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen onte-
recht dat de dagvaarding van N. H. op 19 augustus 2008 een akte is die verjaring 
ten aanzien van de eiser stuit.

2. De stuiting van de verjaring heeft betrekking op de zaak zelf. Ze geldt voor 
alle daders van hetzelfde feit, al waren ze in feite vreemd aan de daad van onder-
zoek of van vervolging en al worden ze pas later en zelfs afzonderlijk vervolgd.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,

1 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, Mechelen, 2007, nr. 215. 
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 december 2009 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. E. De Vidts, Dendermonde.

Nr. 726

2° KAMER - 8 december 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 232 - 
DRAAGWIJDTE

2º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING 
TOT TERUGBETALING VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-WEDEROVERLEGGING - AARD

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT TERUGBETALING 
VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-WEDEROVERLEGGING - AARD

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - VERBEURDVERKLARING - VEROORDELING TOT TERUGBETALING 
VAN DE TEGENWAARDE BIJ NIET-WEDEROVERLEGGING - GRONDSLAG

1º,  2°  en  3°  Artikel  232  A.W.D.A.  bepaalt  niet  dat  bij  de  verbeurdverklaring  van  de 
goederen waarvoor  bij  invoer,  uitvoer,  of  doorvoer  waarvoor  ten  onrechte  aanspraak 
wordt gemaakt op de toekenning van in artikel 1, 4°bis, A.W.D.A. bedoelde bedragen,  
welke een straf met een zakelijk karakter is, de veroordeling tot de terugbetaling van de 
tegenwaarde  ervan  bij  niet-wederoverlegging  van  verbeurdverklaarde  maar  niet-
aangehaalde  goederen  moet  worden  uitgesproken;  deze  veroordeling  tot  
wederoverlegging is een louter civielrechtelijke veroordeling die slechts kan ingevorderd  
worden met civielrechtelijke uitvoeringsmaatregelen1. 

4º De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij de niet-wederoverlegging van 
overeenkomstig  artikel  232  A.W.D.A.  verbeurdverklaarde  maar  niet  aangehaalde  
goederen,  is  de toepassing van het  beginsel  dat  elke  schuldenaar  van een zaak als 
schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze heeft ontrokken aan 
zijn schuldeiser of wanneer hij, door zijn toedoen, tekort komt aan de verplichting de zaak 
te leveren2. 

(D. e.a. T. BELGISCH INTERVENTIE - EN RESTITUTIEBUREAU e.a.)

ARREST

(AR P.09.1185.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 24 juni 2009.
De eiser I voert geen middel aan. 
De eisers II.1, II.2 en II.3 voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 

1 Zie: Cass., 12 feb. 2008, AR P.07.1562.N, AC, 2008, nr. 105. 
2 Zie: Cass., 4 juni 1917, Pas., 1918, I, 30. 
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drie middelen aan. 
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...) 
Derde middel
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15 IVBPR, 

de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet, artikel 2 Strafwetboek en artikel 
232 AWDA: de veroordeling in douanezaken tot betaling van de tegenwaarde 
van de verbeurdverklaarde goederen is een straf, waartoe geen enkele wettelijke 
bepaling de strafrechter de bevoegdheid geeft ze uit te spreken; dergelijke ver-
oordeling miskent dus het legaliteitsbeginsel.

In ondergeschikte orde wordt verzocht het  Grondwettelijk Hof de volgende 
prejudiciële vraag te stellen: 

"Schendt artikel 232 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie 
van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, het legaliteitsbeginsel, 
en mitsdien de artikelen 12, tweede lid, en 14 van de Grondwet, alsmede artikel 
7 van het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens 
en artikel 15 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke 
rechten, in de mate waarin dit artikel 232 AWDA aldus wordt gelezen dat de 
strafrechter die de verbeurdverklaring op grond van dit artikel uitspreekt, daar-
naast de veroordeling kan of moet uitspreken tot de betaling, bij wijze van straf-
sanctie, van de tegenwaarde van de verbeurd verklaarde goederen, bij niet-we-
deroverlegging ervan."

12. Enkel de strafwet bepaalt wat een straf is. Artikel 40 Strafwetboek bepaalt: 
"Bij gebreke van betaling binnen twee maanden te rekenen van het arrest of 

van het vonnis, indien het op tegenspraak, of te rekenen van de betekening, in-
dien het bij verstek is gewezen, kan de geldboete worden vervangen door gevan-
genisstraf, waarvan de duur bij het vonnis of het arrest van veroordeling wordt 
bepaald en die zes maanden niet zal te boven gaan voor hen die wegens misdaad, 
drie maanden voor hen die wegens wanbedrijf, en drie dagen voor hen die we-
gens overtreding zijn veroordeeld. 

Veroordeelden die aan vervangende gevangenisstraf zijn onderworpen, kunnen 
in de inrichting worden gehouden waar zij de hoofdstraf hebben ondergaan.

Indien alleen geldboete is uitgesproken, wordt de gevangenisstraf, te onder-
gaan bij gebreke van betaling, gelijkgesteld met correctionele gevangenisstraf of 
met politiegevangenisstraf, al naar de aard van de veroordeling."

Artikel 232 AWDA bepaalt niet dat bij de verbeurdverklaring van de goederen 
waarvoor bij invoer, uitvoer, of doorvoer waarvoor ten onrechte aanspraak wordt 
gemaakt op de toekenning van in artikel  1,4°bis,  AWDA bedoelde bedragen, 
welke een straf met een zakelijk karakter is, de veroordeling tot de terugbetaling 
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van  de  tegenwaarde  ervan  bij  niet-wederoverlegging  van  verbeurdverklaarde 
maar niet-aangehaalde goederen moet worden uitgesproken. Deze veroordeling 
tot wederoverlegging is inderdaad een louter civielrechtelijke veroordeling die 
slechts kan ingevorderd worden met civielrechtelijke uitvoeringsmaatregelen. 

Het middel faalt naar recht.
13. Daar het middel is afgeleid uit een onjuiste uitlegging van de wet, is de 

voorgestelde vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande 

Titel Wetboek van Strafvordering, de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wet-
boek en de artikelen 1, 232 en 283 AWDA: zelfs indien zou aanvaard worden dat 
de veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de niet-wederovergeleg-
de goederen, als een civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling 
tot verbeurdverklaring op grond van artikel 232 AWDA zou moeten beschouwd 
worden, dan nog bestaat daarvoor geen wettelijke grondslag; de strafrechter kan 
inderdaad uitsluitend een schadevergoeding aan de burgerlijke partij toekennen, 
wanneer hij vaststelt dat de schade voortvloeit uit het als misdrijf omschreven 
feit dat hij bewezen verklaart en waarvoor de burgerlijke partij zich heeft aange-
steld; de strafrechter is, daarentegen, niet bevoegd om een veroordeling uit te 
spreken tot de vergoeding van schade die zou ontstaan door de niet-uitvoering 
van diens straf, behoudens indien daarvoor een uitdrukkelijke wettelijke grond-
slag zou bestaan. 

In ondergeschikte orde wordt  verzocht het Grondwettelijk Hof de volgende 
prejudiciële vraag te stellen: 

"Schendt artikel 232 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie 
van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen, samen gelezen met de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, in de mate het de strafrechter de bevoegdheid geeft om personen die 
wegens een inbreuk op dit artikel strafrechtelijk worden veroordeeld tot de ver-
beurdverklaring van de niet-aangehaalde goederen, te veroordelen tot de betaling 
van de tegenwaarde van deze goederen, bij niet-wederoverlegging ervan, terwijl 
in het gemeen strafrecht de strafrechter niet de bevoegdheid heeft om personen 
die hij op basis van de artikelen 42, 1° en 43, eerste lid van het Strafwetboek 
strafrechtelijk veroordeelt tot de verbeurdverklaring van het  instrument of het 
voorwerp van het misdrijf, te veroordelen tot de tegenwaarde van dit instrument 
of dit voorwerp, bij de niet-wederoverlegging ervan."

15. Artikel 44 Strafwetboek bepaalt:
"De veroordeling tot de bij de wet gestelde straffen wordt altijd uitgesproken, 

onverminderd de teruggave en de schadevergoeding die aan partijen mochten 
zijn verschuldigd."

De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde bij de niet-wederoverleg-
ging van overeenkomstig artikel 232 AWDA verbeurdverklaarde maar niet aan-
gehaalde goederen, is de toepassing van het beginsel dat elke schuldenaar van 
een zaak als schadevergoeding de tegenwaarde ervan moet betalen indien hij ze 
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heeft ontrokken aan zijn schuldeiser of wanneer hij, door zijn toedoen, tekort-
komt aan de verplichting de zaak te leveren. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Daar het onderdeel is afgeleid uit een onjuiste uitlegging van de wet, is de 

voorgestelde vraagstelling aan het Grondwettelijk Hof niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

8 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timper-
man, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, B. Gillard, Brussel en 
De Bruyn.

Nr. 727

2° KAMER - 8 december 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - VERSTEKVONNIS DAT ENKEL NOG OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING UITSPRAAK DOET - BEVOEGDHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OM DIE 
BESLISSING TE DOEN BETEKENEN

2º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
VERSTEKVONNIS DAT ENKEL NOG OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING UITSPRAAK DOET - 
BEVOEGDHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OM DIE BESLISSING TE DOEN BETEKENEN

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERSTEKVONNIS DAT ENKEL NOG OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING UITSPRAAK DOET - BEVOEGDHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE OM DIE 
BESLISSING TE DOEN BETEKENEN

1º, 2° en 3° Wegens de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, kan het  
openbaar ministerie de nodige maatregelen treffen met het oog op de voortzetting van de  
rechtspleging tot aan de voltooiing ervan en heeft de procureur-generaal bij het hof van  
beroep de hoedanigheid om een arrest te betekenen, zodat de regelmatige betekening 
ervan de gewone verzettermijn doet ingaan, zelfs wanneer alleen de burgerlijke belangen 
nog in het geding zijn1. 

(M. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

1 Cass., 30 sept. 2003, AR P.02.1415.N - P.03.0312.N, AC, 2003, nr. 464; R. DECLERCQ, Beginselen 
van strafrechtspleging, Kluwer, Mechelen, 2007, nr. 3070. 
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ARREST

(AR P.09.1271.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 25 juni 2009. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan. 
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 187, tweede lid, Wetboek van 

Strafvordering en artikel 281, §§2 en 3, AWDA: de appelrechters betwisten niet 
dat de betekening van het verstekarrest van 19 september 2002 aan de eiser op 
28 oktober 2002 op het parket van de procureur des Konings te Gent op verzoek 
van de administratie van douane en accijnzen niet geldig was, minstens onder-
zoeken zij niet of die betekening geldig was; de appelrechters konden daarenbo-
ven niet wettig oordelen dat de betekening van het verstekarrest door onverschil-
lig welke partij de verzetstermijn ook doet lopen ten aanzien van de andere par-
tijen. 

2. Overeenkomstig artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering kan, 
wanneer de betekening van het vonnis niet aan de beklaagde in persoon is ge-
daan, deze, wat de veroordelingen tot straf betreft, in verzet komen binnen een 
termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening kennis heeft 
gekregen en, indien het niet blijkt dat hij daarvan kennis heeft gekregen, totdat 
de termijnen van verjaring van de straf verstreken zijn. Wat de burgerrechtelijke 
veroordelingen betreft, kan hij in verzet komen tot de tenuitvoerlegging van het 
vonnis.

Wegens de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, kan het 
openbaar ministerie de nodige maatregelen treffen met het oog op de voortzet-
ting van de rechtspleging tot aan de voltooiing ervan. Zo heeft de procureur-ge-
neraal bij het hof van beroep de hoedanigheid om een arrest te betekenen, zodat 
de  regelmatige  betekening  ervan  de  gewone  verzettermijn  doet  ingaan,  zelfs 
wanneer alleen de burgerlijke belangen nog in het geding zijn. 

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Het bestreden arrest kon derhalve wettig oordelen dat de eerste betekening 

van het verstekarrest op 23 oktober 2002 door een gerechtsdeurwaarder ten ver-
zoeke van het openbaar ministerie aan de eiser rechtsgeldig was en de verzetter-
mijn deed lopen, ook wat de uitspraak op vordering van de administratie van 
douane en accijnzen betreft en dat een mogelijke materiële vergissing in de twee-
de betekening op 28 oktober 2008 niet afdoet aan de geldigheid van de eerste be-
tekening. 

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
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(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
10. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timper-
man, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Landuyt, Brugge, S. Bekaert, Brugge en De 
Bruyn.

Nr. 728

2° KAMER - 9 december 2009

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS) - BURGERLIJKE PARTIJ - UITBREIDING VAN DE VORDERING IN HOGER BEROEP - 
VOORWAARDE

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJ - HOGER BEROEP - UITBREIDING VAN DE VORDERING IN 
HOGER BEROEP - VOORWAARDE

3º NIEUWE VORDERING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJ - HOGER BEROEP - UITBREIDING VAN DE VORDERING IN 
HOGER BEROEP - VOORWAARDE

1º,  2°  en  3°  Overeenkomstig  de  artikelen  808  en  1042 Gerechtelijk  Wetboek,  kan de  
burgerlijke partij, zelfs in hoger beroep, de verhogingen of schadevergoedingen vorderen 
die bewezen zijn sedert de vordering, die met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de 
Voorlopige Titel van het Wetboek van Strafvordering bij  het strafgerecht aanhangig is  
gemaakt, mits die uitbreiding blijft berusten op het strafbaar feit dat de beklaagde wordt  
ten laste gelegd1. 

(ZIEKENFONDS SECUREX T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0725.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Luik, van 30 maart 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

1 Cass., 23 dec. 1992, AR 44, AC, 1991-1992, nr. 813. 
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Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 808 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, kan 

de burgerlijke partij, zelfs in hoger beroep, de verhogingen of schadevergoedin-
gen vorderen die bewezen zijn sedert de vordering die met toepassing van de ar-
tikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 
bij  het  strafgerecht  aanhangig  is  gemaakt,  op  voorwaarde  dat  die  uitbreiding 
blijft berusten op het strafbaar feit dat de beklaagde wordt ten laste gelegd.

Het vonnis wijst erop dat de eiseres, die aan de in het ongeval gewonde be-
stuurder  vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid en kosten van medische 
verzorging heeft uitbetaald, een provisionele vergoeding vordert van 20.532,12 
euro, op een bedrag dat op dertigduizend euro is geraamd. Het vonnis beslist dat 
de verzekeringsinstelling slechts twee derde van haar uitkeringen krijgt. Het past 
die breuk niet toe op het bedrag dat in hoger beroep is gevorderd, maar op het 
bedrag van tienduizend euro dat de eiseres voor de eerste rechter als "haar defini-
tieve schade had vastgesteld".

Door een gedeelte van de eis van de eiseres af te wijzen alleen omdat ze het 
door haar in eerste aanleg gevorderde definitieve bedrag overschrijdt, schendt het 
vonnis de voormelde wettelijke bepalingen.

Het onderdeel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-

ke rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerster, behoudens in zoverre het 
beslist dat laatstgenoemde een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat 
met het ongeval.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde vonnis.

Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Hoei, zit-

ting houdende in hoger beroep.

9 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 729
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2° KAMER - 9 december 2009

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - BESTANDDELEN - 
VERKEERSONGEVAL - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE GELEDEN SCHADE - 
DRAAGWIJDTE

Anders dan artikel 420 Strafwetboek, zoals het thans van kracht is, vereiste artikel 420bis  
Strafwetboek, dat bij wet van 20 juli 2005 is opgeheven, dat een oorzakelijk verband niet  
alleen diende te bestaan tussen de fout en de letsels, maar tevens tussen de fout en het  
ongeval zelf. 

(L. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0982.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Aarlen, van 13 mei 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiseres, beklaagde
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij zij werd 

veroordeeld op de tegen haar ingestelde strafvordering
Eerste middel
De telastlegging onopzettelijke slagen en verwondingen heeft volgens de vast-

stellingen van het  vonnis  betrekking op een verkeersongeval  van 11 februari 
2005.

Artikel 420bis Strafwetboek, zoals het ten tijde van de feiten van toepassing 
was, strafte met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete 
van vijftig tot tweeduizend euro of met één van die straffen alleen, iedere wegge-
bruiker  die  bij  gebrek  aan  voorzichtigheid  of  voorzorg,  een  verkeersongeval 
heeft veroorzaakt met slagen en verwondingen tot gevolg.

Uit deze bepaling volgt dat, in strijd met artikel 420 Strafwetboek zoals het 
thans van kracht is, het vereiste oorzakelijk verband niet alleen diende te bestaan 
tussen de fout en de letsels, maar tevens en in de eerste plaats tussen de fout en 
het ongeval zelf.

Aangezien de oude bepaling de meest beperkende is, stond het aan de feiten-
rechters om deze toe te passen, wat zij overeenkomstig artikel 2 Strafwetboek 
hebben gedaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. L. Michel, Aarlen en M. Limbourg, Aarlen.

Nr. 730

2° KAMER - 9 december 2009

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ RECHTSVORDERING - 
CONSIGNATIEVERPLICHTING - VERZUIM - ARREST STELT VAST DAT ER NOG STEEDS GROND IS OM 
NIET TE PROCEDEREN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
EINDBESLISSING - ARREST STELT VAST DAT ER NOG STEEDS GROND IS OM NIET TE 
PROCEDEREN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ RECHTSVORDERING - 
CONSIGNATIEVERPLICHTING - BESTAANSREDEN

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPENEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ 
RECHTSVORDERING - CONSIGNATIEVERPLICHTING - BESTAANSREDEN

5º STRAFVORDERING - OP GANG BRENGEN - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING BIJ RECHTSVORDERING - CONSIGNATIEVERPLICHTING - BESTAANSREDEN

6º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ RECHTSVORDERING - RECHTSTREEKS DAGENDE 
PARTIJ - CONSIGNATIEVERPLICHTING - VERZUIM - GEVOLG

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPENEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ 
RECHTSVORDERING - CONSIGNATIEVERPLICHTING - VERZUIM - GEVOLG

8º STRAFVORDERING - OP GANG BRENGEN - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING BIJ RECHTSVORDERING - CONSIGNATIEVERPLICHTING - VERZUIM - GEVOLG

9º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ RECHTSVORDERING - CONSIGNATIE - 
DAAROPVOLGENDE VORDERING TOT ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - CONSIGNATIEVERPLICHTING - 
VERZUIM - GEVOLG

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPENEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ 
RECHTSVORDERING - CONSIGNATIE - DAAROPVOLGENDE VORDERING TOT ONDERZOEK - 



Nr. 730 - 9.12.09 HOF VAN CASSATIE 2935 

CONSIGNATIEVERPLICHTING - VERZUIM - GEVOLG

11º STRAFVORDERING - OP GANG BRENGEN - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING BIJ RECHTSVORDERING - CONSIGNATIE - DAAROPVOLGENDE VORDERING TOT 
ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - CONSIGNATIEVERPLICHTING - VERZUIM - GEVOLG

1º en 2° Het arrest dat vaststelt dat er nog steeds een grond is om niet te procederen en  
dat  de kosten aanhoudt,  is  een eindbeslissing waartegen onmiddellijk  cassatieberoep 
openstaat (impliciet). 

3º, 4° en 5° De voorafgaande consignatie van de kosten, als bepaald in artikel 108, K.B. 28  
december 1950 houdende Algemeen Reglement Gerechtskosten in Strafzaken, is een 
borg die de burgerlijke partij wordt opgelegd om te garanderen dat zij met mate gebuik  
zou maken van het  haar  bij  wet  toegekende recht  om de strafvordering  op  gang te  
brengen;  de  voormelde bepaling  heeft  vooral  tot  doel  om de burgerlijke  partijen wier  
klacht  de  uitsluitende  of  voornaamste  reden  van  de  rechtsvordering  was,  het  
vormvereiste van de voorafgaande consignatie op te leggen1. 

6º, 7° en 8° Het openbaar ministerie of de beklaagde kunnen, zelfs voor het eerst in hoger  
beroep,  aan  de  rechtstreeks  dagende  partij  een  grond  tegenwerpen  om  niet  te  
procederen, namelijk haar verzuim om de sommen te betalen die zij in consignatie moet  
geven2. (Art. 108, K.B. 28 dec. 1950)

9º,  10°  en  11°  De  nalatigheid  van  de  klager  om  te  voldoen  aan  de  verplichting  tot  
voorafgaande  consignatie  van  de  kosten,  heeft  geen  invloed  op  de  rechtspleging  
wanneer  zij  door  de  vordering  van  het  openbaar  ministerie  is  gedekt,  wat  aan  de  
vervolging haar wettelijke basis verleent en wettigt dat de kosten ervan door de Schatkist  
worden voorgeschoten; daaruit volgt dat deze nalatigheid niet belet dat uitspraak wordt  
gedaan over de strafvordering die met een burgerlijke partijstelling is ingesteld, waarna  
een vordering tot onderzoek is ingesteld3. (Art. 108, K.B. 28 dec. 1950)

(PROCUREUR - GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1105.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 

correctionele kamer, van 9 juni 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd die 

op de griffie van het Hof is ingekomen op 23 november 2009.
Op de rechtszitting van 9 december 2009 heeft  afdelingsvoorzitter  Jean de 

Codt  verslag  uitgebracht  en  heeft  de  voormelde  advocaat-generaal  geconclu-
deerd.

II. FEITEN
De klager treedt op in de hoedanigheid van curator van het faillissement van 

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft  zich op 9 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.730. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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juni 2000, rechtstreeks voor de onderzoeksrechter te Doornik, burgerlijke partij 
gesteld tegen onbekenden, wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse 
stukken, misbruik van vennootschapsgoederen, oplichting en verduistering. De 
comparant heeft het vereiste voorschot betaald, namelijk vijfduizend frank.

Bij vordering van 14 juni 2000 heeft de procureur des Konings in de zaak een 
gerechtelijk onderzoek gelast en, met name, om de aanwijzing verzocht van de 
deskundigen die hij dienstig acht.

Bij beschikking van 31 januari 2005 heeft de onderzoeksrechter het dossier 
meegedeeld  om  te  handelen  als  naar  recht,  samen  met  een  kostenstaat  van 
10.797,26 euro. Na inwilliging van bijkomende vorderingen heeft hij, met een 
beschikking van 20 juni 2005, het dossier andermaal meegedeeld.

Bij beschikking van 7 oktober 2005 heeft de raadkamer van de rechtbank van 
eerste aanleg te Doornik verklaard dat er geen grond is om de verweerder te ver-
volgen wegens valsheid en gebruik van valse stukken in de jaarrekeningen, in de 
balans en in het personeelsregister van de failliete vennootschap, alsook wegens 
het opstellen van een valse arbeidsovereenkomst. De raadkamer heeft daarente-
gen de verweerder naar de correctionele rechtbank verwezen wegens het opma-
ken van een valse factuur en het verzuim om aangifte te doen van het faillisse-
ment met het opzet de aangifte te vertragen en activa te verduisteren. Zij heeft de 
burgerlijke partij veroordeeld in de helft van de door de onderzoeksmagistraat 
geïnventariseerde kosten.

Bij vonnis van 12 december 2006 heeft de correctionele rechtbank te Doornik 
de telastleggingen bewezen verklaard en de verweerder tot een gevangenisstraf 
met uitstel, een geldboete en in de kosten jegens de Staat veroordeeld. De recht-
bank heeft de burgerlijke partij een voorlopige vergoeding toegekend en de uit-
spraak over de overige punten van de vordering aangehouden.

De beklaagde en het openbaar ministerie hebben tegen deze beslissing hoger 
beroep ingesteld.

Op de rechtszitting van 20 januari 2009 heeft het hof van beroep de partijen 
gehoord en de zaak voor verdere behandeling vastgesteld opdat de burgerlijke 
partij een aanvullende som in consignatie zou geven, waarvan het hof zelf het 
bedrag heeft vastgesteld.

Op de rechtszitting waarnaar de zaak was verdaagd, namelijk op 11 februari 
2009, heeft de raadsman van de burgerlijke partij laten weten dat de curatoren 
niet over het nodige kapitaal beschikten om de vereiste bijkomende som in con-
signatie te geven.

Op 17 maart 2009 heeft het hof van beroep een arrest gewezen waarbij het de 
uitspraak aanhoudt en de heropening van het debat alsook de verdaging van de 
zaak sine die beveelt, op grond dat het verzuim van de burgerlijke partij een be-
letsel was voor de procedure.

Het openbaar ministerie heeft de verweerder een nieuwe dagvaarding doen be-
tekenen om voor het hof van beroep te verschijnen, om daar te doen vaststellen 
dat de burgerlijke partij de gevorderde bijkomende som niet kon betalen en om 
uitspraak te horen doen over de hogere beroepen die bij dat hof aanhangig waren 
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gemaakt.
Het arrest van het hof van beroep te Bergen van 9 juni 2009 stelt vast dat er 

nog steeds een beletsel is voor de rechtspleging en houdt de kosten aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
De voorafgaande consignatie van de kosten, als bedoeld in artikel 108 van het 

koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, is een borg die de burgerlijke partij wordt opgelegd 
om te garanderen dat zij met mate gebruik zou maken van het haar bij wet toege-
kende recht om de strafvordering op gang te brengen.

De voormelde wettelijke bepaling heeft vooral tot doel om aan de burgerlijke 
partijen wier klacht de uitsluitende of voornaamste reden van de rechtsvordering 
was, het daarin bepaalde vormvereiste op te leggen.

Daaruit volgt dat de nalatigheid van de klager geen invloed heeft op de rechts-
pleging wanneer zij door de vordering van het openbaar ministerie gedekt is, wat 
aan de vervolging haar wettelijke basis verleent en wettigt dat de kosten ervan 
door de Schatkist worden voorgeschoten.

Hoewel bijgevolg het openbaar ministerie of de beklaagde, zelfs voor het eerst 
in hoger beroep, aan de rechtstreeks dagende partij een grond kan tegenwerpen 
om niet te procederen, namelijk haar verzuim om de sommen te betalen die zij in 
consignatie  moet  geven,  belet  diezelfde  nalatigheid  niet  dat  uitspraak gedaan 
wordt over de strafvordering die met een burgerlijke partijstelling is ingesteld, 
waarna een vordering tot onderzoek is ingesteld.

Wanneer het arrest de berechting van de zaak doet afhangen van de consigna-
tie van een bijkomend bedrag en vaststelt dat de burgerlijke partij niet de bedoe-
ling heeft dat bedrag te storten, schorst het de behandeling van de strafvordering 
niet naar recht, ofschoon zij regelmatig was ingesteld met de storting van het eer-
ste in consignatie gegeven bedrag, het openbaar ministerie de uitoefening ervan 
heeft verdergezet en de burgerlijke partij niet aan haar rechtsvordering heeft wil-
len verzaken.

Het middel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om het eerste middel te onderzoeken dat niet tot cassatie kan 

leiden in bewoordingen die verschillen van die welke hierboven zijn vermeld.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

9 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 731

2° KAMER - 9 december 2009

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - POLITIERECHTBANK - GETUIGENIS OP DE 
RECHTSZITTING - GETUIGENVERHOOR - AFZONDERLIJKE GETUIGENVERKLARING - SUBSTANTIEEL OF 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHEVEN VORMVEREISTE

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 63 - BLOEDPROEF - VERMOEDELIJKE DADER VAN EEN VERKEERSONGEVAL - 
VOORWAARDEN

3º BLOEDPROEF - WEGVERKEER - VERMOEDELIJKE DADER VAN EEN VERKEERSONGEVAL - 
VOORWAARDEN

4º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 63 - BLOEDPROEF - ANALYSE - KENNISGEVING VAN DE UITSLAGEN - INFORMATIE 
OVER HET RECHT OP EEN TWEEDE ANALYSE - TIJDSTIP

5º BLOEDPROEF - WEGVERKEER - ANALYSE - KENNISGEVING VAN DE UITSLAGEN - INFORMATIE 
OVER HET RECHT OP EEN TWEEDE ANALYSE - TIJDSTIP

1º De verplichting om de getuigen ieder afzonderlijk te horen is niet substantieel noch op  
straffe van nietigheid voorgeschreven1. (Art. 317, Sv.)

2º  en 3° Uit artikel 63, §1, 2°, Wegverkeerswet, en de bepalingen waarnaar het verwijst,  
volgt  dat  de  vermoedelijke  dader  van  een  verkeersongeval,  ook  als  hij  één  van  de  
slachtoffers is, een bloedproef moet ondergaan wanneer hij zich blijkbaar in een toestand 
van  alcoholintoxicatie  of  dronkenschap  bevindt  en  noch  de  ademtest  noch  de  
ademanalyse uitgevoerd konden worden. 

4º en 5° De verplichting om de persoon van wie het bloed werd afgenomen, kennis te 
geven  van  zijn  recht  om  een  tweede  analyse  te  laten  verrichten,  dient  niet  op  het  
ogenblik van de bloedproef te gebeuren, maar wel bij de kennisgeving achteraf van de  
uitslagen van de analyse. (Art. 9, derde lid, K.B. 10 juni 1959)

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1116.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Namen, van 30 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

1 Cass., 19 april 2006, AR P.06.0227.F., AC, 2006, nr. 224.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel betwist de regelmatigheid van de door de eiser ondergane bloed-

proef, waarop de appelrechters hun beslissing hebben gegrond.
Uit artikel 63, §1, 2°, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, 

en de bepalingen waarnaar het verwijst, volgt dat de vermoedelijke dader van 
een verkeersongeval, ook als hij één van de slachtoffers is, een bloedproef moet 
ondergaan wanneer hij zich blijkbaar in een toestand van alcoholintoxicatie of 
dronkenschap  bevindt  en  noch  de  ademtest  noch  de  ademanalyse  uitgevoerd 
konden worden.

Welnu, het vonnis stelt met name vast dat, toen de verbalisant op de rechtszit-
ting van de politierechtbank onder ede werd gehoord, hij heeft verklaard dat hij 
persoonlijk bij de eiser de geur van alcohol heeft waargenomen. De eiser is de in 
een ziekenhuis opgenomen bestuurder van een voertuig dat in een ongeval met 
twee sterfgevallen was betrokken.

Het Hof is niet bevoegd om de feitelijke gegevens na te gaan die nodig zijn 
voor het onderzoek van het middel, met name de chronologie van het onderzoek 
en de vaststellingen van de appelrechters betreffende zowel het voor de bloed-
proef gebruikte materiaal, als betreffende de hoedanigheid van de daartoe opge-
vorderde geneesheer.

Ofschoon artikel 9, derde lid, van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 be-
treffende de bloedproef, de verplichting oplegt om de persoon van wie het bloed 
werd afgenomen, kennis te geven van zijn recht om een tweede analyse te laten 
verrichten, dient dit niet op het ogenblik van de bloedproef te gebeuren, maar 
wel bij de kennisgeving achteraf van de uitslagen van de analyse.

Ten slotte heeft de eiser voor de appelrechters niet geconcludeerd dat hem op 
geen enkel ogenblik kennis werd gegeven van dat recht waarover hij na het on-
dergaan van een bloedproef beschikte.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser verwijt het vonnis dat het zich grondt op getuigenissen die de politie-

rechtbank collectief in plaats van één na één heeft afgenomen. Hij voert aan dat 
het proces-verbaal van de rechtszitting van die rechtbank vals is, in zoverre het 
vermeldt dat de getuigen werden "binnengeleid en na elkaar werden gehoord" 
terwijl zij gezamenlijk werden gehoord.

In zoverre het  middel  de schending aanvoert  van artikel  156 Wetboek van 
Strafvordering betreffende de onderscheiden gevallen waarin het verboden is om 
te getuigen, en in zoverre het artikel 933 van het Gerechtelijk Wetboek aanvoert, 
dat niet toepasselijk is in strafzaken, faalt het naar recht.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser de authentieke vast-
stellingen van het door hem betwiste proces-verbaal, van valsheid beticht.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
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Voor het overige zijn de bij artikel 316 Wetboek van Strafvordering bepaalde 
vormvereisten,  volgens welke de getuigen ieder afzonderlijk worden gehoord, 
niet substantieel of op straffe van nietigheid voorgeschreven.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Derde middel
De vermelding van een feit, zonder enige juridische gevolgtrekking, is alleen 

maar een argument.
Volgens het in het middel geciteerde uittreksel uit zijn conclusie heeft de eiser 

aangevoerd dat de politierechtbank "het beginsel van de getuigenverhoren" had 
miskend en dat het proces-verbaal van de rechtszitting waarop zij werden gehou-
den niet correct de wijze weergaf waarop de verklaringen werden afgenomen.

Uit deze bewering heeft de eiser de nietigheid van het onderzoek dat voor de 
eerste rechter is gevoerd, niet afgeleid.

De appelrechters konden dus daarop steunen zonder de redenen op te geven 
waarom zij het geldig hebben bevonden.

De miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt 
voor het overige alleen afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde grieven betreffen-
de de bloedproef en het debat voor de politierechtbank.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

9 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de  h.  Close,  afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vander-
meersch, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. P. Dewit, Brussel.

Nr. 732

2° KAMER - 9 december 2009

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
BEGRIP - VERDRAAIING VAN DE WAARHEID

2º MISBRUIK VAN VERTROUWEN - BESTANDDELEN - VOORWERP VAN DE VERDUISTERING 
- ROERENDE ZAKEN - BEGRIP

3º VENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - 
HERSTRUCTURERING VAN VENNOOTSCHAPPEN - SPLITSING DOOR OVERNEMING - BEGRIP
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4º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - BESTANDDELEN - MISDADEN OF 
WANDEBEDRIJVEN MET HET OOG WAAROP DE VERENIGING WERD OPGERICHT - VERMELDING IN HET 
VONNIS

5º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - BESTANDDELEN - MISDADEN OF 
WANDEBEDRIJVEN MET HET OOG WAAROP DE VERENIGING WERD OPGERICHT - DAADWERKELIJK 
PLEGEN VAN DE MISDRIJVEN

1º Valsheid in geschriften veronderstelt met name een verdraaiing van de waarheid; uit het  
feit  dat  een overeenkomst  niet  wettig  is  aangegaan,  dat  zij  niet  het  door  de partijen  
gewenste gevolg kan hebben of dat zij één van de medecontractanten schaadt, volgt niet  
dat de desbetreffende akte een valsheid in geschriften is. 

2º Roerende zaken waarop het misbruik van vertrouwen betrekking kan hebben, worden op  
beperkende wijze opgesomd in artikel 491 Strafwetboek; aangezien de handelszaak een  
onlichamelijk  roerend  goed  is,  kan  zij  niet  het  voorwerp  uitmaken  van  het  in  deze  
bepaling bedoelde misdrijf1. 

3º  Splitsing  door  overneming betekent  dat  het  gehele vermogen van de ontbonden en  
gesplitste  vennoootschap  overgaat  op  de  verkrijgende  vennootschappen,  waarbij  de  
vennoten van eerstgenoemde vennootschap aandelen of deelbewijzen krijgen van de 
vennootschappen waarin ten gevolge van de splitsing activa zijn ingebracht; het behoud 
van een deel van het actief vermogen van de verkochte vennootschap maakt van die 
vennootschap  geen  gesplitste  vennootschap  door  overneming,  en  kan  bijgevolg  niet  
worden  omschreven  als  een  overtreding  van  de  in  geval  van  splitsing  te  volgen  
procedure. (Art. 673, Wetboek van vennootschappen)

4º en 5° De rechter hoeft de misdaden of wanbedrijven met het oog waarop de vereniging  
van  boosdoeners  werd  opgericht,  niet  specifiek  te  vermelden;  vereniging  van 
boosdoeners is strafbaar zelfs als de voormelde misdrijven niet daadwerkelijk of slechts  
gedeeltelijk werden gepleegd2. (Artt. 322 en 323, Sw.)

(B. T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1304.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, correctionele kamer, van 30 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de eiser 

werd veroordeeld op de tegen hem ingestelde strafvordering
Eerste middel

1 Zie Cass., 31 mei 2006, AR P.06.0028.F., AC, 2006, nr. 299; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal 
spécial, Kluwer, 2008, p. 457 ; H.-D. BOSLY, "L'abus de confiance", in  Les infractions contre les 
biens, Brussel, Larcier, 2008, p. 216. 
2 Cass., 6 mei 1998, AR P.98.0117.F, AC, 1998, nr. 225.
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Eerste onderdeel
Valsheid in geschriften veronderstelt met name een verdraaiing van de waar-

heid.
Het arrest verklaart de eiser schuldig aan het feit dat hij, met het bedrieglijk 

opzet om oplichting te plegen, een valse overeenkomst heeft opgemaakt tot over-
dracht van een handelszaak tussen twee naamloze vennootschappen.

Met overneming van de redenen van het beroepen vonnis leidt het arrest de 
valsheid van de akte af uit het feit dat die akte verondersteld wordt een over-
dracht van eigendom tussen partijen vast te stellen, hoewel die nooit heeft plaats-
gevonden.

Om te beslissen dat de overeenkomst de eigendom niet overdraagt, wijst het 
arrest erop dat de aandelen van de overdragende vennootschap activa van be-
drieglijke herkomst zijn, dat de eiser de eigendom ervan niet rechtsgeldig heeft 
kunnen verkrijgen en dat de verkochte handelszaak voortkomt uit een verduiste-
ring die door de verkoopster ten nadele van een vroeger filiaal is gepleegd.

Uit het feit dat een overeenkomst niet wettig is aangegaan, dat zij niet het door 
de partijen gewenste gevolg kan hebben of dat zij één van de medecontractanten 
schaadt, volgt niet dat de desbetreffende akte een valsheid in geschriften is.

De appelrechters die de eiser wegens valsheid veroordelen en zich daartoe ba-
seren op de hoger samengevatte onrechtmatigheden, beslissen niet dat het ge-
schrift een waarheid verdraait die het moest vaststellen.

Zij verantwoorden hun beslissing dus niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Vijfde onderdeel
Om de eiser te veroordelen wegens oplichting, stelt het arrest vast dat hij een 

handelszaak heeft verkocht die aan een gewezen filiaal van de verkopende ven-
nootschap toebehoort en dat laatstgenoemde hem had ontnomen.

Volgens de redenen van het beroepen vonnis, die het arrest overneemt, bestaat 
de onrechtmatige toe-eigening van het goed erin dat het werd verduisterd of ver-
kregen in strijd met de regels inzake splitsing door overneming van vennoot-
schappen.

De roerende zaken waarop het misbruik van vertrouwen betrekking kan heb-
ben, worden op beperkende wijze omgesomd in artikel 491 Strafwetboek. Aan-
gezien de handelszaak een onlichamelijk roerend goed is, kan zij niet het voor-
werp uitmaken van het in deze bepaling bedoelde misdrijf.

Splitsing door overneming betekent dat het gehele vermogen van de ontbon-
den en gesplitste vennootschap overgaat op de verkrijgende vennootschappen, 
waarbij de vennoten van eerstgenoemde vennootschap aandelen of deelbewijzen 
krijgen van de vennootschappen waarin ten gevolge van de splitsing activa zijn 
ingebracht.

Het behoud van een deel van het actief vermogen van de verkochte vennoot-
schap maakt van die vennootschap geen gesplitste vennootschap door overne-
ming, en kan bijgevolg niet worden omschreven als een overtreding van de in 
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geval van splitsing te volgen procedure.
Bijgevolg verantwoorden de appelrechters, op grond daarvan, de veroordeling 

van de eiser wegens oplichting niet naar recht, en evenmin de daaruit voortvloei-
ende veroordelingen die gegrond zijn op het feit dat hij de gelden die van de liti-
gieuze overdracht afkomstig zijn, in strijd met artikel 505, 3° en 4° Strafwetboek, 
heeft geheeld of witgewassen.

Het onderdeel is gegrond.
Zesde onderdeel
De eiser werd sub telastlegging A.4 vervolgd wegens het feit dat hij een erken-

ningsformulier voor een voor België verantwoordelijke vertegenwoordiger heeft 
opgesteld ten behoeve van een btw-plichtige, waarin hij het valselijk doet voor-
komen dat deze in het buitenland verblijft.

Volgens de telastlegging zoals de bodemrechters haar hebben beperkt, bestaat 
het bedrieglijk opzet in deze verdraaiing van de waarheid erin, dat hij de admini-
stratie heeft willen misleiden omtrent het fiscaal statuut van de belastingplichti-
ge, door diens hoedanigheid van in België verblijvende belastingplichtige te ver-
hullen.

Op de rechtszitting van het hof van beroep van 3 november 2008 heeft de eiser 
een conclusie neergelegd waarin hij het bestaan van een dergelijk opzet betwist. 
Hij heeft aangevoerd dat de fiscale woonplaats van de handelaar geen gevolgen 
heeft voor het bedrag van de btw-schuld, dat die schuld wordt bepaald door de 
plaats waar de handelaar geacht wordt zijn leveringen van goederen en diensten 
te verrichten, dat de in het betwiste stuk aangeduide vennootschap in België bij 
de btw is ingeschreven door de aanwijzing van een fiscaal vertegenwoordiger, 
aldaar de voorgeschreven aangiften heeft ingevuld en de verschuldigde bedragen 
heeft betaald, zonder dat tegen haar enige aanwijzing van fraude in aanmerking 
werd genomen.

Het arrest beperkt zich ertoe te vermelden dat de vennootschap, die vanuit Bel-
gië wordt bestuurd, een in België verblijvende belastingplichtige is en dat de ver-
wijzing van de eiser naar een telastlegging van btw-fraude, irrelevant is.

Deze vermeldingen antwoorden niet op het hierboven samengevatte verweer.
Het onderdeel is gegrond. 
Zevende onderdeel
Het arrest veroordeelt de eiser wegens het opmaken van een overeenkomst tot 

overdracht van veertig procent van het kapitaal van een vennootschap. De vals-
heid bestaat erin dat hij heeft doen geloven dat de eiser die aandelen heeft ge-
kocht, ofschoon zij niet uit zijn vermogen waren verdwenen. Het wijst erop, zo-
wel met eigen redenen (bladzijde 70 van de bestreden beslissing) als met overne-
ming van de redenen van de eerste rechter (bladzijden 74 en 75 van het vonnis), 
dat de medebeklaagde die zogezegd de voormelde aandelen aan de eiser heeft 
verkocht, in werkelijkheid nooit aandeelhouder is geweest en dat de bewering 
van de eiser volgens welke hij hem deze aandelen gratis had overgedragen, drie 
jaar voordat hij ze van hem terugkocht, aan geen enkele coherente economische 
logica beantwoordt.
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De overwegingen die het middel tegen deze analyse poogt in te brengen, staan 
op de bladzijden 71 en 72 van het vonnis.

Op blad 66, laatste alinea, haalt het arrest deze bladzijden aan als die waar "de 
eerste rechter, volgens zijn beoordeling, de misdadige logica van de ten laste ge-
legde feiten uiteenzet". De verwijzing daarnaar wettigt de verklaring niet dat de 
appelrechters de uiteenzetting hebben overgenomen die de correctionele recht-
bank, door haar overtollig te noemen, heeft gewijd aan het onderzoek van de 
overdracht van de handelszaak, als bedoeld in de telastleggingen A.2 en B.

Het arrest bevat dus de aangevoerde tegenstrijdigheid niet.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tiende onderdeel
Bij ontstentenis van een conclusie dienaangaande omkleden de appelrechters 

de schuldigverklaring van de eiser regelmatig met redenen door de telastleggin-
gen dat hij het hoofd van of de aanstoker tot een vereniging van boosdoeners is 
geweest,  welk misdrijf  wordt gestraft overeenkomstig artikel 323, tweede lid, 
Strafwetboek, in de bewoordingen van de wet omschreven, tegen hem bewezen 
te verklaren.

De rechter hoeft de misdaden of wanbedrijven met het oog waarop de vereni-
ging werd opgericht, niet specifiek aan te duiden. Vereniging van boosdoeners is 
strafbaar zelfs als de voormelde misdrijven niet daadwerkelijk of slechts gedeel-
telijk werden gepleegd.

In strijd met wat het middel aanvoert kan de vernietiging van de punten van 
het arrest die de telastleggingen bewezen verklaren bijgevolg niet tot vernieti-
ging leiden van de schuldigverklaring aan de telastlegging vereniging van boos-
doeners. Dat is een zelfstandig misdrijf dat de appelrechters door het ontbreken 
van een specifieke betwisting bewezen hebben kunnen verklaren, op grond van 
de niet nader aangeduide gegevens van het strafdossier.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Behalve in zoverre het eerste middel gegrond wordt verklaard, zijn de substan-

tiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen 
en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

Er is geen grond om het tweede en derde middel, noch het overige gedeelte 
van het eerste middel te onderzoeken, aangezien de grieven die daarin zijn opge-
nomen niet tot ruimere vernietiging of tot vernietiging zonder verwijzing kunnen 
leiden.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser

De hierna uit te spreken vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de 
eiser, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt de ver-
nietiging  mee  van  de  eindbeslissing  op  de  tegen  hem ingestelde  burgerlijke 
rechtsvordering, die daaruit voortvloeit.

Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de telastleggingen A.2, A.4, B, 

C.10.a, C.10.b.1°, C.10.c, C.11.a.2°, C.11.a.3°, C.11.b en C.13, van de zaak III, 
tegen de eiser bewezen verklaart, in zoverre het uitspraak doet over de straf en 
over de burgerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in een vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 

de overige drie vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

9 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Nudelholc.

Nr. 733

2° KAMER - 9 december 2009

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
EINDBESLISSINGEN EN ONHERROEPELIJKE BESLISSINGEN - BEGRIP

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
EINDBESLISSING EN ONHERROEPELIJKE BESLISSING - BESLISSING WAARTEGEN GEEN RECHTSMIDDEL 
MEER OPENSTAAT - VERZOEKSCHRIFT BIJ HOF MENSENRECHTEN - OPSCHORTENDE WERKING - 
GEVOLG VOOR DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - GEZAG VAN GEWIJSDE IN STRAFZAKEN 
T.A.V. HET LATERE BURGERLIJKE GEDING - EINDBESLISSING EN ONHERROEPELIJKE BESLISSING - 
BESLISSING WAARTEGEN GEEN RECHTSMIDDEL MEER OPENSTAAT - VERZOEKSCHRIFT BIJ HOF 
MENSENRECHTEN - OPSCHORTENDE WERKING - GEVOLG VOOR DE BESLISSING OVER DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALGEMEEN - HOF MENSENRECHTEN - VERZOEKSCHRIFT BIJ HOF MENSENRECHTEN - 
DRAAGWIJDTE - OPSCHORTENDE WERKING - GEVOLG VOOR DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING

5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - BEGRIP - GEEN FOUTIEVE 
HANDELING

1º Het gezag van gewijsde dat beslissingen op de strafvordering hebben ten opzichte van  
beslissingen  op  de  burgerlijke  rechtsvordering,  geldt  voor  eindbeslissingen  en 
onherroepelijke beslissingen; de onherroepelijkheid van een veroordeling vloeit voort uit  
het feit dat geen gewone rechtsmiddelen of cassatieberoep ertegen nog mogelijk zijn,  
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ofwel omdat ze werden ingesteld, ofwel omdat de termijnen zijn verstreken1. 

2º, 3° en 4° Een verzoekschrift bij het Hof Mensenrechten is geen rechtsmiddel tegen een  
nationaalrechtelijke  beslissing,  omdat  het  voormelde  Hof  niet  bevoegd  is  om  die  
beslissing nietig te verklaren, in te trekken of te wijzigen; aangezien het feit dat bij de  
Europese controleorganen een zaak aanhangig is gemaakt, geen schorsende uitwerking  
heeft  in  het  nationaal  recht,  belet  het  niet  dat  een  burgerlijke  rechtsvordering  wordt 
ingesteld, verplicht het de geadieerde rechter niet om het onderzoek ervan te verdagen  
tot de procedure voor het Europees Hof ten einde is, en ontslaat het die rechter evenmin 
van de verplichting om, wat in strafzaken onherroepelijk is beslist, voor waar te houden2. 

5º Het feit dat het slachtoffer van een misdrijf feiten of daden worden verweten die geen 
fout opleveren maar tot het ontstaan van de schade hebben bijgedragen, verantwoordt 
niet dat het een deel van die schade moet dragen. 

(L. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1416.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van de 

provincie Waals Brabant van 15 september 2009, dat uitspraak doet over de bur-
gerrechtelijke belangen.

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiseres verwijt het bestreden arrest dat het haar veroordeelt om de schade te 

vergoeden die is veroorzaakt door de moorden waaraan zij schuldig werd ver-
klaard.  Zij voert aan dat de strafrechtelijke beslissing niet in aanmerking kan 
worden genomen voor de uitspraak over de burgerlijke rechtvorderingen zolang 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich niet heeft uitgesproken over 
het rechtsmiddel dat zij daar heeft ingesteld.

In zoverre het middel een schending van artikel 3 EVRM aanvoert, zonder dat 
het daarbij aangeeft in hoeverre het arrest het verbod op foltering of onmenselij-
ke of vernederende behandelingen of bestraffingen schendt, is het onduidelijk en 
niet ontvankelijk.

Het gezag van gewijsde dat beslissingen op de strafvordering hebben ten op-
zichte van beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering, is toepasselijk op eind-
beslissingen en de onherroepelijke beslissingen. De onherroepelijkheid van een 
strafrechtelijke veroordeling vloeit voort uit het feit dat geen gewone rechtsmid-

1 Cass., 9 juni 2009, AR P.09.0023.F.,  AC, 2009, nr.383. 
2 H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT,  Droit de la procédure pénale, Brussel, Die 
Keure, 2008, p. 1703. 
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delen of cassatieberoep ertegen nog mogelijk zijn, ofwel omdat ze werden inge-
steld, ofwel omdat de termijnen verstreken zijn.

Een verzoekschrift bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is geen 
rechtsmiddel tegen een nationaalrechtelijke beslissing, omdat het voormelde Hof 
niet bevoegd is om die beslissing nietig te verklaren, in te trekken of te wijzigen.

Aangezien het feit dat bij de Europese controleorganen een zaak aanhangig is 
gemaakt, geen uitwerking, zelfs geen schorsende uitwerking heeft in het natio-
naal recht, belet het niet dat een burgerlijke rechtsvordering wordt ingesteld, ver-
plicht het de geadieerde rechter niet om het onderzoek ervan te verdagen tot de 
procedure voor het Europees Hof ten einde is, en ontslaat het hem evenmin van 
de verplichting om, wat door de rechter in strafzaken onherroepelijk is beslist, 
voor waar te houden.

In dat opzicht faalt het middel naar recht.
Tweede middel
Volgens het middel heeft het hof van assisen de artikelen 3, 6.1, 6.2 en 13 

EVRM geschonden, door te weigeren het dossier te voegen bij een procedure die 
de eiseres voor de rechtbank van eerste aanleg tegen haar geneesheer heeft inge-
steld.

Het bestaan van de samenhang wordt op onaantastbare wijze beoordeeld door 
de feitenrechters.

De verwerping van de exceptie van samenhang, op grond dat, volgens deze be-
oordeling, de vrees voor tegenstrijdige beslissingen niet gegrond is, is geen on-
menselijke of vernederende behandeling of bestraffing, maakt van het proces nog 
geen  oneerlijk  proces,  miskent  het  vermoeden  van  onschuld  niet  en  miskent 
evenmin het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Eerste onderdeel
De eiseres verwijt het arrest dat het iedere deling van de verantwoordelijkheid 

weigert ofschoon haar daad van doodslag, volgens het middel, te wijten is aan de 
inmenging van een derde in haar gezinsleven.

In zoverre het middel impliceert dat de feitelijke gegevens van de zaak worden 
nagegaan, wat niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort, is het niet ontvanke-
lijk.

De beslissing volgens welke de slachtoffers recht hebben op de volledige ver-
goeding van hun schade omdat zij zelf geen enkele fout hebben begaan die daar-
mee in oorzakelijk verband staat, schendt de artikelen 3, 6 en 13 EVRM niet.

Door de psychologische of existentiële problemen te vermelden die, naar haar 
oordeel, haar misdaden verklaren of rechtvaardigen, heeft de eiseres alleen feiten 
aangevoerd die deze kunnen hebben veroorzaakt en geen fout van de burgerlijke 
partijen die hetzelfde gevolg heeft gehad.

Het feit dat het slachtoffer van een misdrijf feiten of daden worden verweten 
die geen fout opleveren maar tot het ontstaan van de schade hebben bijgedragen, 
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verantwoordt niet dat het slachtoffer een deel van die schade moet dragen.
In dat opzicht faalt het middel naar recht.
Tweede onderdeel
Aangezien  de  deling  van  de  verantwoordelijkheid  tussen  de  dader  en  het 

slachtoffer van schade een samenlopende fout van laatstgenoemde veronderstelt, 
is het niet tegenstrijdig erop te wijzen, enerzijds, dat de door de eiseres aange-
voerde existentiële problemen bewezen zijn en, anderzijds, dat deze problemen 
geen weerslag hebben op het recht van de benadeelden om vergoeding van hun 
schade te verkrijgen.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
De eiseres heeft voor het hof van assisen niet aangevoerd dat de eis van de 

tweede eiser, vermits hij de stukken tot staving van zijn eis niet heeft voorgelegd, 
diende te worden afgewezen.

Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, is wat dat betreft 
niet ontvankelijk.

Voor het overige geeft het arrest de redenen op van de veroordeling die het 
naar billijkheid uitspreekt. Het verwijst immers naar de hechte gevoelsrelatie die 
de tweede verweerder met de vermoorde kinderen had en het stelt vast dat de fei-
ten zijn professionele activiteiten hebben geschaad en aan zijn recht om het pand 
te bewonen waar de misdaden werden gepleegd, in de weg hebben gestaan.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

9 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. X. Magnée, Brussel en D. Spreutels, Brussel.

Nr. 734

1° KAMER - 10 december 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ONTHEFFING - 
NIETIG VERKLAARDE AANSLAG - NIEUWE AANSLAG - VOORWAARDEN

Als een aanslag is vernietigd wegens schending van een wettelijke regel, met uitzondering  
van een regel betreffende de prescriptie, kan een nieuwe aanslag worden gevestigd op  
grond  van  dezelfde  belastingelementen  of  een  gedeelte  ervan;  dit  impliceert  dat  de  
administratie  slechts  tot  hertaxatie  kan  overgaan  wanneer  de  aanslag  vernietigd  of  
ontheven wordt wegens de schending van een wettelijke regel, maar dat de administratie  
zulks niet kan indien de aanslag is vernietigd of ontheven omdat de directeur of de fiscale 
rechter oordeelt dat de door de fiscus belaste inkomsten niet belastbaar zijn of dat de 
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door de belastingschuldige aangegeven bedrijfslasten, die door de belastingadministratie  
werden verworpen, wel degelijk fiscaal aftrekbaar zijn1. (Art. 355, W.I.B. 1992)

(R. en C. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:

I. De feiten en procedurevoorgaanden.

Voor de aanslagjaren 1995 tot 1997 gaf tweede eiseres bedrijfsverliezen aan die bij de 
vestiging van de aanslagen in de personenbelasting werden in mindering gebracht van de 
inkomsten van eerste eiser.

De  administratie  zond  voor  deze  aanslagjaren  berichten  van  wijziging  waarbij  de 
verliezen van de tweede eiseres werden verworpen omdat de werkelijkheid en het bedrag 
van de beroepsverliezen niet bewezen was en deze verliezen derhalve niet konden worden 
verrekend met de belastbare inkomsten van eiser.

Ondanks het niet-akkoord van de eisers vestigde de administratie aanvullende aanslagen 
in de personenbelasting. Uit de aanslagbiljetten blijkt dat de administratie de verliezen tot 
nul herleidde door de beroepskosten van de tweede eiseres te verlagen tot het bedrag van 
de brutowinst.

Het bezwaar tegen de aanvullende aanslagen werd afgewezen.

Op de fiscale voorziening van eisers vernietigde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brug-
ge op 17 december 2001 de aanvullende aanslagen omdat in de berichten van wijziging 
nergens werd gezegd dat men het fiscaal resultaat van tweede eiseres heeft bepaald door 
het verminderen van de beroepskosten.  De rechtbank oordeelt dat het ongemotiveerd en 
arbitrair verminderen van de beroepskosten zonder dat hieromtrent enige opmerking werd 
gemaakt, de betwiste aanslagen willekeurig en bijgevolg nietig maakt.

De administratie heeft vervolgens nieuwe aanslagen voor de betrokken aanslagjaren ge-
vestigd, waarbij de motivering van de berichten van wijziging, volgens de eisers, nauwe-
lijks  verschilde  van  de  berichten  die  de  vernietigde  aanslagen  voorbereidden.  Bij  de 
hervestiging werden voor tweede eiseres geen bruto-winsten en ook geen beroepskosten 
in aanmerking genomen, zodat het netto-resultaat nul bedraagt zoals bij de vernietigde 
aanslagen waar dit zelfde resultaat werd bereikt door van de aangegeven bruto-inkomsten 
beroepskosten beperkt tot eenzelfde bedrag af te trekken.

De belastingschuldigen betwisten de vervangende aanslagen voor de directeur en voor de 
fiscale rechter. Het bezwaarschrift werd verworpen en ook voor de fiscale rechter werd de 
vordering zowel in eerste aanleg als in hoger beroep afgewezen. 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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De  appelrechters  oordelen  bij  het  thans  bestreden  arrest  dat  het  door  het 
vernietigingsvonnis  aangewezen  euvel  (arbitraire  vermindering  van  de  beroepskosten 
zonder  dat  opmerkingen  werden  gemaakt)  niet  meer  voorhanden  is  bij  de  nieuwe 
aanslagen.

II. De voorziening in cassatie.

II.1. Eerste middel.

1. In het eerste middel voeren de eisers aan dat de appelrechters het gezag van gewijsde 
van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 17 december 2001, de 
artikelen 23 tot 27 Ger.W., en de artikelen 49 en 355 WIB (1992) hebben geschonden 
door te oordelen dat de hertaxaties niet meer behept zijn met hetzelfde als willekeurig 
beschouwd euvel, nl. de verwerping van de beroepskosten zonder onderzoek noch reden, 
omdat de nieuwe aanslagen geen melding maken van brutowinsten noch beroepskosten en 
de kosten mogen worden verworpen op grond van een onbewijskrachtige boekhouding, 
terwijl artikel 355 WIB (1992) integendeel vereist dat de nieuwe aanslag o.a. op dezelfde 
negatieve materiële elementen wordt gevestigd, hetgeen de opname van dezelfde reeds 
willekeurig beperkte beroepskosten impliceert.

De eisers stellen dat “dezelfde belastingelementen” alle positieve en negatieve materiële 
elementen zijn die de belastbare grondslag vormen.  Wanneer een meerwinst willekeurig 
werd vastgesteld omdat de fiscus zich steunde op onjuiste gegevens en de taxatie op deze 
meerwinst  om  deze  reden  werd  teniet  gedaan,  dan  belet  het  feit  dat  dezelfde 
belastingelementen alle positieve en negatieve materiële elementen zijn die de belastbare 
grondslag vormen, dat een nieuwe aanslag wordt gevestigd.

De eisers zijn verder van oordeel dat de fiscus bij de hertaxatie rekening moet houden met 
alle negatieve materiële elementen van de belastbare grondslag van de vernietigde aansla-
gen.  Zij  menen  dus  dat  de  fiscus  bij  de  hertaxatie  rekening  moest  houden  met  de 
aangegeven beroepskosten die bij  de vestiging van de vernietigde aanslagen voor een 
bedrag beperkt tot dat van de bruto-winsten werden afgetrokken van de bruto-winsten. 
Het gezag van gewijsde van het vonnis van 17 december 2001 zou de fiscus beletten om 
de beroepskosten ongemotiveerd en arbitrair  te herleiden tot  een bedrag gelijk aan de 
inkomsten, a fortiori tot nul.

Hoewel het middel niet erg rechtlijnig geformuleerd is, komt de kritiek er op neer dat de 
administratie niet kan hertaxeren ingeval van willekeur.

2. In hun toelichting verwijzen de eisers naar een cassatiearrest van 12 februari 2004 (AR 
F.02.0002.N, www.cass.be). In dit arrest besliste het Hof dat de in artikel 355 WIB (1992) 
gebezigde  notie  ‘dezelfde  belastingelementen’,  alle  positieve  en  negatieve  materiële 
elementen omvat die de belastbare grondslag vormen. Het Hof oordeelde dat dit uitsluit 
dat een hertaxatie zou worden overwogen wanneer het hof van beroep oordeelt dat de 
meerwinst die als basis diende voor de taxatie willekeurig was vastgesteld, beslist dat de 
aanslag “steunt op onjuiste gegevens” en de aanslag teniet doet.

3. De interpretatie van dit arrest bleek niet evident. De auteurs en de rechtspraak zijn het 



Nr. 734 - 10.12.09 HOF VAN CASSATIE 2951 

kennelijk niet eens over de betekenis van dit arrest (L. KELL, “Hertaxatie na vernietiging 
wegens willekeur”, A.F.T. 2/2007, 21; T. LAUWERS, “Hertaxatie op grond van artikel 355 
WIB zoals van toepassing vóór het aanslagjaar 1999: de feniks uit zijn as herrezen?”, 
T.F.R. 2008, 188). 

Het bestreden arrest gaat er duidelijk van uit dat de vaststelling van willekeur op zich de 
hervestiging niet uitsluit. LAUWERS signaleert dat ook het Hof van Beroep te Antwerpen in 
die  zin  besliste  (T.  LAUWERS,  “Hertaxatie  op  grond  van  artikel  355  WIB  zoals  van 
toepassing vóór het aanslagjaar 1999: de feniks uit zijn as herrezen?”, T.F.R. 2008, 188, 
randnr. 9). 

De eisers gaan er daarentegen van uit dat indien een aanslag willekeurig is, deze willekeu-
righeid slaat op alle elementen van de aanslag aangezien de aanslag het enige voorwerp 
vormt van de betwisting (T. LAUWERS, “Hertaxatie op grond van artikel 355 WIB zoals van 
toepassing vóór het aanslagjaar 1999: de feniks uit zijn as herrezen?”, T.F.R. 2008, 188, 
randnr. 9). 

KELL wijst op een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat voorhoudt dat aan het cas-
satiearrest van 12 februari 2004 geen enkele praktische draagwijdte kan worden toege-
kend (L. KELL, “Hertaxatie na vernietiging wegens willekeur”, A.F.T. 2/2007, 22, randnr. 
6).

4. Voormeld cassatiearrest dient in die zin te worden begrepen dat de administratie slechts 
tot hertaxatie kan overgaan wanneer de aanslag vernietigd wordt wegens de schending 
van een wettelijke (procedure)regel (vgl. J COUTURIER en B. PEETERS,  Belgisch Belasting-
recht, Maklu, 2005, 554), maar dat de administratie zulks niet kan indien de aanslag is 
vernietigd of ontheven omdat de directeur of de fiscale rechter oordeelt dat de belastbare 
materie  niet  bestaat  (L.  KELL,  “Hertaxatie  na  vernietiging  wegens  willekeur”,  A.F.T. 
2/2007, 26, randnr. 12), of omdat de directeur of de fiscale rechter oordeelt dat de door de 
belastingschuldige aangegeven beroepskosten die door de belastingadministratie werden 
verworpen, bewezen zijn (L. KELL, “Hertaxatie na vernietiging wegens willekeur”, A.F.T. 
2/2007, 23, randnr. 9). 

Het  gezag  van  gewijsde  van  de  beslissing  belet  dat  de  partij  wiens  vordering  wordt 
afgewezen nogmaals dezelfde grieven zou aanvoeren d.m.v. een nieuwe procedure (Cass. 
22 april 1967, AC 1967, 1024; Cass., 14 feb. 1967, Pas., 1967, I, 738).

Artikel 355 laat overigens niet toe om andere belastingelementen in aanmerking te nemen.

5. Hertaxatie is dus niet mogelijk wanneer de directeur de aanslag ontheft of vernietigt 
omdat hij oordeelt dat de administratie ten onrechte positieve belastingelementen (belast-
bare inkomsten) in aanmerking heeft  genomen, of ten onrechte negatieve belastingele-
menten (aftrekbare kosten) heeft verworpen. In dat geval is de vernietiging of ontheffing 
mijns inziens niet het gevolg van de schending van een wettelijke regel, maar wel van de 
verkeerde  feitelijke  inschatting  van  de  elementen  van  de  belastbare  grondslag.  De 
directeur  of  de fiscale  rechter  beperken de belasting in  dat  geval  tot  de  belasting die 
overeenstemt  met  de  werkelijk  bestaande  belastbare  grondslag.  Zij  vernietigen  in  dat 
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geval de aanslag niet zonder meer, maar stellen het bedrag van de verschuldigde belasting 
vast.

Wanneer de directeur of de rechter daarentegen niet oordeelt over de omvang van de be-
lastbare grondslag, en dus het bestaan van de belastbare materie niet ontkent, maar de aan-
slag vernietigt wegens de niet-naleving van de wettelijke voorschriften, is hertaxatie wel 
mogelijk ook al bestaat de niet naleving van de wettelijke voorschriften in de willekeurige 
vaststelling van de belastbare grondslag (cf. Cass. 3 mei 1973,  AC 1973, 840; contra L. 
KELL,  “Hertaxatie  na  vernietiging  wegens  willekeur”,  A.F.T. 2/2007,  27).  Willekeur 
belet mijns inziens de hertaxatie niet voor zover de directeur of de rechter niet oordeelt 
dat de belastbare materie niet bestaat.

6. Uit de passages uit het vonnis van 17 december 2001 die in het bestreden arrest zijn op-
genomen, blijkt mijns inziens duidelijk dat dit vonnis de initiële aanslagen niet heeft ver-
nietigd omdat de rechtbank de door de administratie (gedeeltelijk) verworpen beroepskos-
ten bewezen acht, maar wel omdat de administratie bij de verwerping van die beroepskos-
ten niet de procedureregels (bericht van wijziging enz.) heeft nageleefd, vermits de admi-
nistratie de beroepskosten zonder uitleg heeft verminderd tot een bedrag gelijk aan de 
aangegeven beroepskosten.  De rechtbank doet aldus geen uitspraak over de vraag welk 
bedrag aan beroepskosten nu precies fiscaal aftrekbaar is.

Daaruit  volgt  dat  we  in  casu  staan  voor  een  vernietiging  wegens  schending  van  een 
wettelijke regel die niet de verjaring betreft, zodat hertaxatie wel degelijk mogelijk was. 

Eisers gaan er daarentegen ten onrechte van uit dat in het vonnis van 17 december 2001 
“een meerwinst  willekeurig werd vastgesteld omdat de fiscus zich steunde op onjuiste  
gegevens en de taxatie op deze meerwinst om deze reden werd tenietgedaan”, zodat de 
fiscus  “dezelfde  reeds  willekeurig  bevonden  meerwinst” niet  opnieuw  vermocht  te 
taxeren.

Nu het middel aldus uitgaat van een verkeerd uitgangspunt welk in strijd is met de in het 
bestreden arrest gedane vaststellingen, mist het m.i. feitelijke grondslag.

(…)

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.08.0007.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 oktober 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van rechterlijk gewijsde (in directe belas-

tingen), te dezen van het vonnis van 17 december 2001;
- de artikelen 23 tot 27 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 355 WIB92, zoals ingevoerd door het koninklijk besluit van 10 april 1992, be-

krachtigd bij wet van 12 juni 1992 en zoals van toepassing op de aanslagjaren 1995, 1996 
en 1997, d.w.z. vóór de wijziging door artikel 20 van de wet van 15 maart 1999;

- artikel 49 WIB92, zoals ingevoerd door het koninklijk besluit van 10 april 1992, be-
krachtigd bij wet van 12 juni 1992.

Aangevochten beslissingen
In een eerste middel voor het hof van beroep hebben de eisers de schending ingeroepen 

van artikel 355 WIB92. Zij zijn de mening toegedaan dat de administratie, gelet op het 
vonnis van 17 december 2001 dat de litigieuze aanslagen vernietigde wegens willekeur 
omdat de aangegeven beroepskosten zonder enige opmerking dienaangaande werden ver-
minderd, geen nieuwe aanslagen kon vestigen.

Dienaangaande beslist het arrest a quo, dat (zulke nietigheid) tot het besluit leidt dat, 
wanneer de administratie in toepassing van artikel 355 WIB92 overgaat tot hertaxatie, zij 
de nieuwe aanslagen kan vestigen op grond van dezelfde belastingelementen of een ge-
deelte ervan, mits zij zich ditmaal niet schuldig maakt aan "het ongemotiveerd en arbitrair 
verminderen van de beroepskosten zonder hiervoor enige opmerking te maken". Dat hier-
bij dan het gewijsde van het vonnis van 17 december 2001 van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brugge wordt geëerbiedigd. Dat ongenuanceerd stellen, zoals de eisers het doen, 
dat niet tot hertaxatie kan worden overgegaan nadat de eerste aanslagen werden vernietigd 
wegens willekeur, onjuist is. Dat dit ook niet is wat werd beslist bij arrest van het Hof van 
Cassatie van 12 maart 2004 (Pas., 2004, nr. 80, p. 61).

Volgens de appelrechters is, zo de berichten van wijziging voorafgaand aan de eerste, 
vernietigde aanslagen, een quasi identieke inhoud hebben als de berichten van wijziging 
ter voorbereiding van de thans bestreden aanslagen met kohierartikelen 200.261, 200.271 
en 200.291, de omstandigheid niet meer voorhanden die in het vonnis van 17 december 
2001 als willekeurig werd beschouwd, namelijk het ongemotiveerd en arbitrair verminde-
ren van de beroepskosten tot een bedrag gelijk aan de brutowinsten zonder hierover enige 
opmerking te maken. De hertaxaties (aanslagen met kohierartikelen 200.261, 200.271 en 
200.291) zijn niet meer behept met hetzelfde als willekeurig beschouwd euvel, en bij deze 
hertaxatie wordt het gewijsde van het vonnis van 17 december 2001 dan ook niet ge-
schonden, en kon de administratie tot hertaxatie overgaan in toepassing van artikel 355 
WIB92. Deze hertaxaties gebeurden niet op basis van een als willekeurig beschouwd ele-
ment in de vorige aanslagjaren, namelijk de in deze vorige aanslagen door de administra-
tie begrote beroepskosten.

Om tot dit besluit te komen overwegen de appelrechters "dat het opvalt dat in de thans 
bestreden aanslagen 200.261, 200.271 en 200.291, waarbij de administratie overging tot 
hertaxatie na vernietiging van de vorige aanslagen bij het vermelde vonnis van 17 decem-
ber 2001, anders dan in deze vorige aanslagen, niet langer de beroepskosten bepaalt op 
een bedrag gelijk aan de brutowinst van de appellante (de eiseres) L.C., om door aftrek 
van deze beroepskosten van de brutowinsten tot een belastbaar inkomen van nul te ko-
men. Er wordt in deze nieuwe aanslagen geen melding gemaakt noch van brutowinst, 
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noch van beroepskosten in hoofde van appellante.
In  de  berichten  van  wijziging  van  aangifte  die  de  aanslagen  met  kohierartikelen 

200.261, 200.271 en 200.291 voorbereiden, wordt telkens gesteld dat het nettoverlies ge-
bracht wordt op nul en wordt aangehaald dat de belastingplichtige die een beroepsverlies 
van zijn in andere werkzaamheden behaalde beroepsinkomsten wil aftrekken, het bestaan 
en het beroepskarakter van het aangevoerde verlies moet bewijzen. Er wordt aan toege-
voegd dat het bewijs van de werkelijkheid en het bedrag van het aftrekbaar beroepsverlies 
met alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed, 
mag worden geleverd. Vervolgens wordt gesteld dat het verlies niet wordt bewezen nu de 
boekhouding niet bewijskrachtig is (om de in het bericht aangehaalde redenen) en met het 
aangegeven verlies geen rekening zal worden gehouden.

Uit dit alles moet worden afgeleid dat de administratie in de aanslagen met kohierarti-
kelen 200.261, 200.271 en 200.291 niet langer (zoals in de vernietigde aanslagen) het ver-
lies op nul bepaalt door de beroepskosten te begroten op een bedrag gelijk aan dat van de 
brutowinsten, maar het verlies verwerpt omdat dit verlies niet wordt bewezen.

Het verwerpen van de boekhouding, het herleiden van het resultaat van de operatie bru-
towinst min beroepskosten tot nul, het niet weerhouden van enige nettowinst, en het niet 
vermelden van enige berekening die er op zou kunnen wijzen dat de administratie van een 
brutowinst een aan die brutowinst gelijk bedrag aan beroepskosten in mindering brengt, 
leidt noodzakelijkerwijze tot het besluit dat de administratie te dezen uit het verwerpen 
van de boekhouding afleidt dat noch winst noch verlies vaststaat. Dit houdt in die omstan-
digheden in dat de administratie geen winst bewijst en dat de appellanten (de eisers) geen 
beroepskosten bewijzen.

Het is de administratie toegelaten om de beroepskosten te verwerpen op grond van het 
feit dat de boekhouding niet bewijskrachtig is.

Verder heeft de administratie ook geen winst weerhouden in hoofde van de appellante. 
Nergens wordt door de administratie gesteld dat enige winst wordt weerhouden. Niet al-
leen wordt de door de appellanten aangegeven brutowinsten door de administratie niet 
weerhouden,  wat  kan toegeschreven worden aan de logica van de verwerping van de 
boekhouding,  maar  bovendien heeft  de  administratie  ook geen bewijsmiddelen aange-
wend om aan te tonen of er dan wel een brutowinst was, en in welke mate.

Doordat aldus geen winst wordt weerhouden en ook geen verlies wordt weerhouden is 
het resultaat van de bewerking brutowinst min beroepskosten noodzakelijkerwijze nul, 
hetgeen aldus door de administratie kon worden aangenomen zonder de wet of enig alge-
meen rechtsbeginsel te schenden.

Hierbij wordt aan de appellanten (de eisers) niet opgelegd te bewijzen welk zijn bruto-
winst is, en evenmin dat zijn beroepskosten hoger zijn dan zijn brutowinst. Noch bruto-
winst noch beroepskosten staan vast, gegevens waarvoor elke partij zijn wettelijke bewijs-
last blijft dragen (de administratie wat de brutowinst betreft en de appellanten wat de be-
roepskosten betreft)".

Grieven
1. De voorliggende rechtsvraag is of de administratie gerechtigd is zonder schending 

van het gezag van gewijsde van het vonnis van 17 december 2001 en van artikel 355 WI-
B92 nieuwe aanslagen te vestigen, wanneer het daaraan voorafgaand vonnis de aanslagen 
heeft vernietigd wegens willekeur omdat beroepskosten zonder enige opmerking werden 
verworpen, en of de fiscus aan deze kritiek van willekeur kan ontsnappen door in zijn 
nieuwe aanslagen enerzijds geen bruto-inkomsten te weerhouden en anderzijds evenmin 
beroepskosten te weerhouden.

2. Volgens de aangiften bedragen de beroepskosten van de eiseres voor de litigieuze 
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aanslagjaren :
aj. 1995 : 4.179.672 frank;
aj. 1996 : 4.341.245 frank;
aj. 1997 : 3.316.689 frank (in het bericht van wijziging van 9 maart 19988 verminderd 

met 26.716 frank + 36.000 frank).
De daaruit voortvloeiende beroepsverliezen die de eisers telkens onder code 632 van 

hun aangiften hebben opgenomen worden als volgt verworpen in de berichten van wijzi-
ging voorafgaand aan de vernietigde aanslagen:

aj. 1995 : code 632 (winst) wordt 0 frank ipv. code 633 (verlies) - 931.178 frank;
aj. 1996 : code 632 (winst) wordt 0 frank ipv. code 633 (verlies) - 1.602.061 frank;
aj. 1997 : code 633 (verlies) wordt 0 frank,
telkens onder de motivering dat het bewijs van de werkelijkheid van het aangehaalde 

verlies niet werd bewezen, immers de enkelvoudige boekhouding is niet bewijskrachtig, 
om de verder in de berichten aangehaalde redenen.

Uit  de  daaropvolgende  berekeningsnota's  blijkt  dat  de  aangegeven  winsten  worden 
weerhouden maar dat de kosten even groot zijn, de nettowinsten derhalve nul zijn.

Het vonnis van 17 december 2001 heeft geoordeeld dat door aldus te handelen, de ad-
ministratie de beroepskosten beperkt tot een bedrag gelijk aan de aangegeven brutowin-
sten (hetgeen trouwens blijkt uit de berekeningsnota's van de betwiste aanslagen), zodat 
de winst (of verlies) nul is. Deze beperking van de aangegeven kosten is ongemotiveerd, 
derhalve op niets gesteund, dus willekeurig. De daarop gesteunde aanslagen zijn derhalve 
nietig.

De berichten van wijziging na het vonnis van 17 december 2001 en voorafgaand aan de 
hertaxaties zijn identiek aan deze daaraan voorafgaand: dezelfde codes 632 en 633 wor-
den opgegeven en gewijzigd, om precies dezelfde redenen als aangehaald in de eerdere 
berichten van wijziging. Uit de daaropvolgende berekeningsnota's is evenwel elke verwij-
zing naar (inkomsten en kosten van) de eiseres verdwenen, alsof zij nooit heeft gewerkt.

Artikel 355 WIB92, zoals van toepassing tijdens de betwiste aanslagjaren, bepaalt dat 
'wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig 
een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de admini-
stratie kan, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds ver-
lopen is, ten name van dezelfde belastingschuldigde, op grond van dezelfde belastingele-
menten of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen (...)'.

'Dezelfde belastingelementen' zijn alle positieve en negatieve materiële elementen die 
de belastbare grondslag vormen. Wanneer een meerwinst  willekeurig werd vastgesteld 
omdat de fiscus steunde op onjuiste gegevens en de taxatie op deze meerwinst om deze 
reden werd tenietgedaan, dan belet het feit dat dezelfde belastingelementen alle positieve 
en negatieve materiële elementen zijn die de belastbare grondslag vormen, dat een nieuwe 
aanslag zou worden gevestigd.

Volgens de appelrechters maakt de fiscus zich door de hertaxaties echter niet opnieuw 
schuldig aan een arbitraire vermindering van de beroepskosten omdat de nieuwe aansla-
gen geen melding maken van brutowinsten noch van beroepskosten, en de fiscus enerzijds 
gerechtigd is de beroepskosten te verwerpen op grond van het feit dat de boekhouding niet 
bewijskrachtig is, en hij anderzijds geen brutowinst weerhoudt.

Dit neemt echter niet weg dat de fiscus, door aldus te handelen, in strijd met het gezag 
van gewijsde, met de artikelen 23 tot 27, van het Gerechtelijk Wetboek en met artikel 355 
WIB92 niet alle negatieve materiële elementen van de willekeurig belastbare grondslag 
heeft overgenomen. Het feit dat de positieve materiële elementen niet worden overgeno-
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men kan daaraan niets veranderen. Het feit dat de boekhouding onbewijskrachtig is kan 
daaraan evenmin afbreuk dien aangezien dit de administratie niet toelaat de wettelijke be-
palingen van artikel 355 WIB92 te schenden.

M.a.w., de fiscus, en na hem het hof van beroep, kan de kritiek dat de beroepskosten op 
willekeurige wijze werden herleid tot een bedrag gelijk aan de beroepsinkomsten, niet 
ontlopen door ze nu tot nul te herleiden, onder voorwendsel dat ook de inkomsten tot nul 
werden herleid. Het gezag van gewijsde verzet er zich immers tegen dat de beroepskosten 
ongemotiveerd en arbitrair worden herleid tot een bedrag gelijk aan de inkomsten, a forti-
ori tot nul.

De kritiek is dan ook dat de appelrechters het gezag van gewijsde van het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 17 december 2001, de artikelen 23 tot 27, van 
het Gerechtelijk Wetboek, artikel 355 WIB92, zoals van toepassing tijdens de aanslagja-
ren 1995, 1996 en 1997, en artikel 49 WIB92, schenden doordat zij oordelen dat de her-
taxaties niet meer behept zijn met hetzelfde als willekeurig beschouwd euvel, namelijk de 
verwerping van de beroepskosten zonder onderzoek noch reden, omdat de nieuwe aansla-
gen geen melding maken van brutowinsten noch beroepskosten en de kosten mogen wor-
den verworpen op grond van een onbewijskrachtige boekhouding, terwijl artikel 355 WI-
B92 integendeel vereist dat de nieuwe aanslag o.a. op dezelfde negatieve materiële ele-
menten wordt gevestigd, hetgeen de opname van dezelfde reeds willekeurig beperkte be-
roepskosten impliceert (schending van de in het middel aangeduide bepalingen), en het 
gezag van gewijsde vereist dat een afgewezen partij niet nogmaals haar gelijk kan bewij-
zen d.m.v. een nieuwe procedure.

Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 355 WIB92, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de 

wet van 15 maart 1999, kan de administratie wanneer een aanslag nietig is ver-
klaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met 
uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, zelfs wanneer de voor het 
vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds is verlopen, ten name van dezelf-
de belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een ge-
deelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen.

2. Hieruit volgt dat als een aanslag is vernietigd wegens schending van een 
wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, een 
nieuwe aanslag kan worden gevestigd op grond van dezelfde belastingelementen 
of een gedeelte ervan.

Dit impliceert dat de administratie slechts tot hertaxatie kan overgaan wanneer 
de aanslag vernietigd of ontheven wordt wegens de schending van een wettelijke 
regel, maar dat de administratie zulks niet kan indien de aanslag is vernietigd of 
ontheven omdat de directeur of de fiscale rechter oordeelt dat de door de fiscus 
belaste inkomsten niet belastbaar zijn of dat de door de belastingschuldige aan-
gegeven  bedrijfslasten,  die  door  de  belastingadministratie  werden  verworpen, 
wel degelijk fiscaal aftrekbaar zijn.

3. Uit het bestreden arrest blijkt dat het vonnis van de rechtbank van eerste 
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aanleg te Brugge van 17 december 2001 de aanslagen in de personenbelasting 
met kohierartikelen 779324604, 781169608 en 783795555 voor de aanslagjaren 
1995, 1996 en 1997, heeft vernietigd omdat uit de aanslagbiljetten betreffende de 
betwiste aanslagen blijkt dat de administratie het bedrag van de aangegeven be-
roepskosten heeft verminderd, niettegenstaande zij hierover nooit opmerkingen 
heeft gemaakt en omdat het ongemotiveerd en arbitrair verminderen van de be-
roepskosten zonder dat hierover enige opmerking is gemaakt, de betwiste aansla-
gen willekeurig en bijgevolg nietig maakt.

Deze beslissing impliceert niet dat de rechtbank de voormelde aanslagen ver-
nietigt omdat ze de verworpen beroepskosten bewezen acht, maar houdt enkel in 
dat de rechtbank de betwiste aanslagen vernietigt omdat de administratie bij de 
verwerping van de beroepskosten de procedureregels niet heeft nageleefd.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- in de berichten van wijziging van aangifte die de aanslagen met kohierartike-

len 200.261, 200.271 en 200.291 voorbereiden, wordt gesteld dat het aangegeven 
verlies niet wordt bewezen nu de boekhouding niet bewijskrachtig is en met het 
aangegeven verlies geen rekening zal worden gehouden;

- de omstandigheid niet meer voorhanden is die in het vonnis van 17 december 
2001 als willekeurig werd beschouwd, namelijk het ongemotiveerd en arbitrair 
verminderen van de beroepskosten tot  een bedrag gelijk  aan de brutowinsten 
zonder hierover enige opmerking te maken;

- de administratie bij de vestiging van de nieuwe aanslagen, net als bij de vesti-
ging van de vernietigde aanslagen, geen nettowinst heeft weerhouden in hoofde 
van de tweede eiseres.

5. Op grond van die vaststellingen hebben de appelrechters, zonder het gezag 
van het gewijsde van het vonnis van 17 december 2001 te miskennen en zonder 
de in het middel aangewezen wetsbepalingen te schenden, kunnen beslissen dat 
de eerste rechter terecht de vordering gericht tegen de aanslagen met kohierarti-
kelen 200.261, 200.271 en 200.291 ongegrond heeft verklaard.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

10 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. F. Vanbiervliet, Kortrijk en Claeys Boúúaert.

Nr. 735
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1° KAMER - 10 december 2009

1º GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - GELIJKHEID VAN DE BELGEN 
VOOR DE WET - BEGRIP

2º GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NIET-DISCRIMINATIE IN HET 
GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN - BEGRIP

3º GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 172 - GELIJKHEID INZAKE 
BELASTINGEN - BEGRIP

4º BELASTING - GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - ONDERSCHEID VOLGENS VERSCHILLENDE 
CATEGORIEËN VAN BELASTINGPLICHTIGEN - BELASTINGREGLEMENT DAT VOORZIET IN EEN 
MINIMUMBELASTING - VEREISTE VERANTWOORDING

5º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
PROVINCIEBELASTINGEN - REGLEMENT DAT VOORZIET IN EEN MINIMUMBELASTING - 
VERENIGBAARHEID MET DE GELIJKHEID INZAKE BELASTINGEN - VEREISTEN

1º, 2°, 3°, 4° en 5° Een belastingreglement dat bepaalt dat de belasting berekend wordt in  
de mate waarin een bepaalde  variabele voorhanden is,  zonder  dat  de verschuldigde 
belasting minder mag bedragen dan een bepaald minimumbedrag, schendt op zichzelf  
het gelijkheidsbeginsel niet; wanneer de belastingschuldigen die de minimumbelasting  
verschuldigd zijn, voldoende vergelijkbaar zijn in het licht van de aard en het doel van het  
belastingreglement, is er geen sprake van ongelijke behandeling; indien de toepassing 
van de minimumbelasting leidt  tot  de gelijke behandeling van belastingschuldigen die  
zich  niet  in  een  vergelijkbare  toestand  bevinden,  is  het  gelijkheidsbeginsel  niet  
geschonden indien de gelijke behandeling berust op een objectief criterium en redelijk 
verantwoord is1. (Artt. 10, 11 en 172, Gw. 1994)

(DOKTER L. THIENPONT bvba T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :

1. Eiseres werd voor de aanslagjaren 1997 tot 1999 door verweerster aangeslagen in de 
algemene provinciebelasting wegens het uitoefenen van het vrij beroep van geneesheer in 
het OLV-ziekenhuis te Aalst.

Die provinciebelasting wordt geheven ten laste van gezinnen die op het grondgebied van 
de provincie verblijven of het genot hebben of kunnen hebben van een woongelegenheid 
(APB gezinnen) en ten laste van de natuurlijke personen en de rechtspersonen die als 
hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de provincie een nijverheids-, 
landbouw-,  veeteelt-,  tuinbouw-  of  handelsbedrijf  exploiteren  of  een  vrij  beroep  of 
zelfstandige activiteit uitoefenen (APB bedrijven).

Zowel  in  de  APB  gezinnen  als  in  de  APB  bedrijven  wordt  een  hogere  belasting 
aangerekend indien de oppervlakte van de woning of van de vestiging een bepaald aantal 
vierkante meters overstijgt.

Voor de provinciegouverneur en voor de fiscale rechter voerde eiseres aan dat het litigieus 
belastingreglement  strijdig  is  met  het  grondwettelijk  gelijkheidsbeginsel,voornamelijk 

1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het O.M.
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omdat het “alle belastingplichtigen met een vestiging tot 3.719,29 m2 over dezelfde kam 
scheert  (en)  pas  vanaf  een  bebouwde  oppervlakte  van  meer  dan  3.719,29  m2 reëel  
rekening wordt gehouden met de oppervlakte van de vestiging van de belastingplichtige.” 

Zowel  in  eerste  aanleg  als  in  hoger  beroep  werd  eiseres’  vordering  afgewezen.  De 
appelrechters  oordeelden  dat  het  litigieus  belastingreglement  niet  strijdig  is  met  het 
gelijkheidsbeginsel.

2.  In  het  enig  middel tot  cassatie  stelt  eiseres  dat  het  betrokken  provinciale 
belastingreglement wel degelijk strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en voert zij terzake 
een aantal argumenten aan die ook voor de fiscale rechter werden geformuleerd. De enige 
kritiek die eiseres uit ten aanzien van het bestreden arrest, is dat de appelrechters oordelen 
in strijd met de bepalingen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

3.  Verweerster  werpt  in  haar  memorie  op dat  het  middel  niet  ontvankelijk  is  wegens 
onnauwkeurigheid en gebrek aan precisering van de onwettigheid.

Dit  standpunt kan m.i.  niet worden gevolgd nu eiseres duidelijk uiteenzet waarom het 
litigieus belastingreglement zijn inziens het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt, 
zodat de appelrechters, door in een andere zin te oordelen, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet hebben geschonden.

4. De in artikel 10 van de Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen, de in 
artikel 11 van de Grondwet neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van de 
aan de Belgen erkende rechten en vrijheden, alsmede de regel van artikel 172 van de 
Grondwet  inzake de  gelijkheid  voor  de  belastingen,  impliceren  dat  allen,  die  zich  in 
dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behandeld.

Uw Hof oordeelde meermaals “dat de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de  
Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen er niet aan in de weg staan dat een  
verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën 
van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat;  
dat de al of niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan  
het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhou-
ding tussen de aangewende middelen en het beoogde doel” (Cass. 5 okt. 1990, AC, 1990-
91, nr. 61, met conclusie van adv.-gen.  D’HOORE; Cass. 30 april 1992,  AC, 1991-92, 
823; Cass. 10 sept. 1993, AC, 1993, nr. 341; Cass., 3 okt. 1996, AC, 1996, nr. 353; Cass. 
16 okt. 1997, F.J.F., 97/241; Fisc. Koer., 1997, 634, noot VAN LAERE; Cass. 12 jan. 1998, 
AC, 1998, nr. 19; Cass. 1 okt. 1999,  AC, 1999, 496; Cass. 17 nov. 2000, F.99.0156.N; 
Cass. 29 maart 2002, JLMB, 2002, 186; Cass. 15 jan. 2004, AR F.02.0006.N, www.cass.-
be, met concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS; Zie ook: Cass. 21 dec. 1982,  AC, 1982-83, 544; 
Cass. 6 feb. 1987, AC, 1986-87, 757; Cass. 13 maart 1987, AC, AC, 1986-87, 924; Cass. 
26 jan. 1989, AC, 1988-89, 635; Voor een overzicht van rechtspraak inzake de bestrijding 
van provinciale en gemeentelijke belastingen op grond van schending van het gelijkheids-
beginsel, zie F. KRANSFELD en J. VANDEN BRANDEN, Fiscale Rechtspraakoverzichten Inkom-
stenbelastingen 1980-1998, Boek I,  Deel I: Algemene beginselen, Larcier, Gent, 1999, 
VZW Fiskofoon (Ed.), nr. 71, p. 34-42).

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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In  de geest  van bedoelde rechtspraak wordt  het  gelijkheidsbeginsel  enkel  geschonden 
wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan 
met het beoogde doel.

5. De door de rechter uitgeoefende controle is beperkt tot een marginale toetsing, waarbij 
de rechter zich de vraag stelt  of de overheid, bij de afweging van alle in aanmerking 
komende belangen in redelijkheid tot het genomen besluit al dan niet kon komen (Cass. 5 
okt. 1990, AC, 1990-91, nr. 61, met conclusie van adv.-gen. D’HOORE; Cass. 6 feb. 1987, 
AC, 1986-87, 757; Cass. 19 sept. 1981, Pas. 1982, I, 98); E. KRINGS, L’égalité en matière 
fiscale  dans  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  Cassation,  in  Protection  des  droits 
fondamentaux  du  contribuable,  Bruylant,  Brussel,  1993,  82,  nr.  30;  F.  DEBAEDTS,  De 
algemene  rechtsbeginselen  in  het  administratief  recht,  in  Algemene  rechtsbeginselen, 
Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1991, 256; S. VAN CROMBRUGGE, De gelijkheid 
in het fiscaal recht,  RW, 1991-92, 1207, nr. 13; F. MEERSCHAUT, De rechtspraak van het 
Arbitragehof ten behoeve van de private rechtspraktijk (1992-1997), TPR, 1998, 950, nr. 
124).

Het  weerhouden van een miskenning impliceert  zodoende dat er in  werkelijkheid een 
kennelijke  wanverhouding  bestaat  (M.  DE JONCKHEERE,  De  gemeentelijke 
belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten, die Keure, Brugge, 1996, 121, nr. 114; 
M. BOES, Rechter en bestuur. Redelijkheid, zorgvuldigheid en marginale toetsing, in Liber 
Amicorum Jan Ronse, Story-scientia, Brussel, 1986, 8; J. VAN HOUTTE, Beginselen van het 
Belgisch belastingrecht, Story-Scientia, Gent, 1979, 143; F. DEBAEDTS, o.c., 258).

6. Om te kunnen beslissen of het maken van categorieën van belastingplichtigen objectief 
en redelijk is, volstaat het, volgens de rechtspraak van Uw Hof, dat in redelijkheid blijkt 
dat er een objectieve verantwoording bestaat of kan bestaan voor die categorieën: aldus is 
niet  naar  recht  verantwoord,  het  arrest  dat  de  verantwoording  van  het  gemaakte 
onderscheid tussen verschillende categorieën van belastingplichtigen verwerpt omdat de 
belastingheffer de vaststellingen en feiten,  die aan de belasting ten gronde liggen niet 
voldoende bewijst (Cass. 1 okt. 1999, AC, 1999, 496).

Uw Hof oordeelde voorts dat er weliswaar geen willekeurig onderscheid mag worden 
gemaakt tussen belastingplichtigen, maar dat zulks niet  betekent dat het criterium van 
onderscheid verband moet houden met de aard en het doel van de bedoelde belasting 
(Cass. 21 dec. 1982, AC, 1982-83, 544; zie ook Cass. 26 jan. 1989, AC, 1988-89, 635).

7. Uw Hof oordeelde bovendien dat de progressiviteit van de belasting op zichzelf niet tot 
ongelijkheid  leidt,  mits  het  gemaakte  onderscheid  aan  de  hoger  aangehaalde  criteria 
beantwoordt; daarbij is het zonder belang of de progressiviteit wordt gerealiseerd door de 
toepassing van verschillende en stijgende tarieven op verschillende schijven, dan wel door 
toepassing van een zelfde tarief op het gehele belastbare bedrag, waarbij het tarief varieert 
naar gelang van de schijf waarin dit belastbaar bedrag zich situeert (Cass. 30 april 1992, 
AC, 1991-92, nr. 455; Arbitragehof, 14 nov. 1991, nr. 33/91).

8. Bij de beoordeling van een reglement mag de rechter zich overigens niet begeven op 
het terrein van de opportuniteit, de doeltreffendheid of de politieke beleidsvoering, doch 
enkel op het terrein van de wetmatigheid (Cass. 5 okt. 1990,  AC, 1990-91, nr. 61, met 
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conclusie van adv.-gen. D’HOORE).

Zulks impliceert dat de hoven en rechtbanken niet mogen oordelen over de vraag of de 
modaliteiten van de progressiviteit opportuun of wenselijk zijn (Cass. 30 april 1992, AC, 
1991-92, 823; Arbitragehof, 13 jan. 1991, nr. 2/91, B.10; Arbitragehof, 4 juli 1991, nr. 
20/91, nr. B.10).

9. De marginale toetsing van het belastingreglement aan het gelijkheidsbeginsel door de 
appelrechters lijkt mij in casu correct te zijn gebeurd, zodat hun besluit dat het reglement 
het gelijkheidsbeginsel niet schendt, niet “ingaat tegen de bepalingen van de artikelen 10 
en 11 Gw.”.

De appelrechters oordelen mijns inziens terecht dat in zoverre de toepassing van de mini-
mumbelasting, waarin het litigieuze belastingreglement voorziet, leidt tot de gelijke be-
handeling van personen wier toestand niet gelijk is, deze gelijke behandeling gegrond is 
op een objectief criterium, namelijk de noodzaak om de administratieve kost van de belas-
tingheffing te dekken (dus om geen belasting te heffen die meer kost dan ze opbrengt). De 
rechters stellen ook vast  dat  de  gelijke behandeling redelijk verantwoord is  omdat  de 
minimumbelasting voor elk van de betrokkenen een haalbare kaart is en een minimale 
vergoeding uitmaakt die in verhouding staat tot het voordeel dat zij halen uit het beleid 
van de provincie.

10.  Een  aantal  argumenten  die  voor  de  fiscale  rechter  werden  aangevoerd  om  het 
discriminatoire karakter van het belastingreglement te bepleiten worden voor ons Hof niet 
herhaald:  het  verschil  in  minimumtarief  voor  gezinnen  en  bedrijven  en  de  beweerde 
ongelijke behandeling van sedentaire en niet sedentaire vrije beroepers. 

Het voornaamste argument dat voor het Hof wordt aangevoerd is dat het minimumtarief 
discriminerend werkt doordat het alle bedrijven waarvan de oppervlakte van de vestiging 
niet meer bedraagt dan 4.437,5 m² aan het minimumtarief belast. Dat de eiseres met een 
vestiging van minder dan 30m² aan hetzelfde tarief wordt belast als een bedrijf met een 
vestiging van meer dan 100 maal die oppervlakte acht de eiseres onaanvaardbaar.

Punt b.1. van de grieven, geeft geen kritiek op het arrest, noch op het belastingreglement, 
maar somt een aantal hoofdlijnen van de rechtspraak over het gelijkheidsbeginsel op.

Punt b.2. bevat geen kritiek op het arrest.  Ook het belastingreglement wordt niet  echt 
bekritiseerd. Het punt peilt alleen naar het doel van het belastingreglement.

Punt b.3. bevat evenmin kritiek op het arrest, noch op het belastingreglement.  Het stelt 
enkel dat de differentiëring van het belastingtarief ten aanzien van gezinnen en bedrijven 
niet verantwoord wordt in het belastingreglement.

Punt b.4. wil aantonen dat het belastingreglement personen die aan het minimumtarief van 
de  algemene  provinciale  belasting  bedrijven  zijn  onderworpen  discrimineert,  doordat 
bedrijven  met  een  zeer  kleine  vestiging  en  bedrijven  met  een  grotere  vestiging  aan 
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hetzelfde tarief worden belast.

De appelrechters hebben deze kritiek mijns inziens terecht van de hand gewezen.  Een 
minimumtarief  impliceert  noodzakelijk  dat  personen  wier  toestand  niet  gelijk  is  aan 
hetzelfde tarief worden belast. De geldigheid van een minimumtarief wordt niet betwist in 
de rechtspraak. Ook het middel aanvaardt dat een minimumtarief kan gehanteerd worden, 
maar meent dat dit in casu niet consequent is gebeurd. Het minimumtarief voor bedrijven 
is ook niet  exorbitant,  maar voor ieder bedrijf  haalbaar, zoals de appelrechters terecht 
oordelen.  Mijns  inziens  slaat  de  kritiek  dan  ook  eerder  op  de  opportuniteit  van  het 
belastingtarief en niet op de grondwettigheid van de belasting.

Het punt gaat er ook ten onrechte vanuit dat de provinciale belasting op de oppervlakte 
slaat.  De oppervlakte van de vestiging speelt wel een rol bij de tarifering, als indicator 
voor de mate waarin de belastingplichtige voordeel haalt uit het provinciaal beleid, maar 
het is niet de oppervlakte als dusdanig die wordt belast maar wel het hebben van een 
vestiging. 

In  zoverre het middel  aldus uitgaat  van een verkeerd uitgangspunt,  mist  het feitelijke 
grondslag. 

Eiseres toont mijns inziens geenszins aan dat het belastingreglement niet verenigbaar is 
met het gelijkheidsbeginsel. Bijgevolg toont zij evenmin aan dat het bestreden arrest, dat 
het reglement niet ongrondwettig acht, “ingaat tegen de bepalingen van de artikelen 10  
en 11”. 

11. De rechtspraak heeft zich tot op heden nog niet uitgesproken over de precieze vraag 
die ons hier bezig houdt, namelijk of een belastingtarief dat een combinatie is van een 
vaste  minimumbelasting  met  een  variabele  belasting  in  functie  van  de  gebruikte 
oppervlakte het gelijkheidsbeginsel schendt indien het ertoe leidt dat belastingplichtigen 
gelijk worden belast hoewel de oppervlakte die zij gebruiken (aanzienlijk) verschilt. 

Wel heeft ons Hof zich reeds uitgesproken over de verenigbaarheid van progressieve be-
lastingen met het gelijkheidsbeginsel. Daaruit blijkt dat de tariefstructuur in overeenstem-
ming moet zijn met het gelijkheidsbeginsel (Cass. 30 april 1992, AR F.1138.F, nr. 455; 
Cass.  15 jan. 2004,  AR F.02.0006.N, nr. 24; E.  VAN DOOREN,  "De lokale belastingbe-
voegdheid en de constitutionele bevoegdheidsbeperkingen op basis van het gelijkheidsbe-
ginsel" in Jaarboek Lokale en regionale belastingen, Die Keure, 2000, 105)

Uit de algemene regels inzake de toepassing van het gelijkheidsbeginsel in fiscalibus, die 
kunnen worden afgeleid uit de hoger geciteerde rechtspraak, volgt mijns inziens duidelijk 
dat  de  combinatie  binnen  de  tariefstructuur  van  een  variabele  belasting  en  een  vaste 
minimumbelasting het gelijkheidsbeginsel niet noodzakelijk schendt. 

Als de toestand van de belastingplichtigen die aan de minimumbelasting worden onder-
worpen voldoende vergelijkbaar is in functie van het doel van de belasting, is er geen 
sprake  van  gelijke  behandeling  van  ongelijke  situaties.  Daarbij  moet  in  aanmerking 
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worden  genomen  dat  de  rechtspraak  van  de  hoogste  rechtscolleges  aanvaardt  dat  de 
fiscale  wetgever  de  complexe  werkelijkheid  via  benaderende  categorieën  mag  vatten 
(Cass. 6 mei 1999, AR F.98.0088.F, nr. 265; Arbitragehof nr. 152/2004, 15 sept. 2004, 
FJF 2004, nr. 2004/271).

En zelfs als de belastingplichtigen die onder de minimumbelasting vallen, zich niet in een 
vergelijkbare  toestand  bevinden,  is  het  gelijkheidsbeginsel  niet  geschonden  indien  de 
gelijke  behandeling  van  verschillende  belastingplichtigen  berust  op  een  objectief 
criterium en redelijk verantwoord is.

12. De appelrechters oordelen in deze dat de gelijke behandeling van alle belastingplichti-
gen die volgens de basisformule een lagere belasting dan de minimumbelasting zouden 
verschuldigd zijn, verantwoord is door de noodzaak om de administratieve kost van de be-
lastingheffing te dekken en dat de gevraagde minimumbelasting voor alle betrokkenen 
een haalbare kaart is en een billijke bijdrage gelet op het voordeel dat zij via hun vestiging 
halen uit  het provinciale beleid.  Aldus geven zij te kennen dat de gelijke behandeling 
berust op een objectief criterium en redelijk verantwoord is. Zij toetsen de aanwezigheid 
van  een  redelijke  verantwoording  aan  het  doel  en  de  gevolgen  van  het  provinciaal 
belastingreglement.

Mijns inziens belet het gelijkheidsbeginsel op zich inderdaad niet dat een gemengde ta-
riefstructuur wordt gehanteerd in een belastingreglement, voor zover voor die gemengde 
structuur een redelijke verantwoording voorhanden is.  Een minimumbelasting is mijns 
inziens verantwoord wanneer ze nodig is om te vermijden dat een onbeperkt toegepast 
variabel tarief de belastingoverheid zou verplichten om aanslagen te vestigen die meer 
kosten dan ze opbrengen. Het doel van de belasting is om de kas te spijzen, het is dan ook 
redelijk dat geen aanslagen worden gevestigd die een omgekeerd effect hebben.

De appelrechters beslissen dan ook naar recht dat het gelijkheidsbeginsel niet geschonden 
is.

Het middel komt dan ook ongegrond voor.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.08.0020.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
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Aangevochten beslissingen
a.1.  (De eiseres)  in  cassatie  is  de mening toegedaan dat  het  belastingreglement  het 

grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt.
a.2. In het bestreden arrest stelt het hof van beroep dat het hoger beroep van (de eiseres) 

in cassatie ongegrond is op grond van volgende overweging: 
"De appellante voert aan dat het belastingreglement op grond waarvan de bestreden 

aanslagen werden gevestigd strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
De grondwettelijk regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie op 

het stuk van de belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende behandeling 
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor 
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. De al of niet aanwezigheid van zoda-
nige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde 
belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel (vergelijk o. m. met Cass. 17 november 2006, rolnr. F.04.0015.N, en Cass. 8 
juni 2006, rolnr. F.04.0050.N, www. cass.be).

Er moet aangenomen worden dat de betwiste belasting tot doel heeft de uitgaven van de 
provisie in het algemeen te dekken, zowel de verplichte als facultatieve uitgaven (zie stuk 
1 van geïntimeerde, nl. de overwegingen voorafgaand aan de besluiten van 23 oktober 
1996, eerste overweging, en artikel 1 van het belastingreglement; de overwegingen voor-
afgaand aan de besluiten van 22 oktober 1997 en 21 oktober 1998, laatste overweging). 
Van de belastingplichtigen wordt aldus gevraagd bij te dragen in de financiering van de 
beleidsmaatregelen die de Provincie neemt en die in beginsel in het voordeel van die be-
lastingplichtigen getroffen worden, hetzij omdat zij hun hoofdverblijfplaats dan wel een 
woning of woongelegenheid/niethoofdverblijfplaats op het grondgebied van de provincie 
Oost-Vlaanderen hebben (gezinnen: zie artikel 2,1° a en b, en artikel 6, §1, van het belas-
tingreglement), hetzij omdat zij op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen een 
nijverheids-, landbouw-, veeteelt-, tuinbouw- of handelsbedrijf exploiteren dan wel een 
vestiging hebben op dit grondgebied (bedrijven: artikel 2, 2° en 11 van het belastingregle-
ment).

a. De appellante ziet een ongeoorloofde discriminatie in de behandeling van de gezin-
nen en van de bedrijven omdat de bedrijven veel zwaarder worden belast dan de gezinnen.

De financiële draagkracht van de bedrijven is doorgaans groter dan die van de gezin-
nen. Dit verschil in financiële draagkracht rechtvaardigt het aangeklaagde verschil in tari-
fering van de belasting onder de belastingplichtigen die moeten bijdragen tot de hoger 
aangehaalde uitgaven van de provincie. De grotere financiële draagkracht van de ene be-
lastingplichtige (bedrijven) tegenover de andere (gezinnen) is een redelijk verantwoord 
differentiatiecriterium.

Door van de bedrijven een hogere belasting te eisen dan van de gezinnen schendt het 
belastingreglement het gelijkheidsbeginsel niet.

b. De appellante voert aan dat de personen die in het kader van de algemene provincie-
belasting bedrijven aan het minimumtarief worden onderworpen op een ongeoorloofde 
wijze gediscrimineerd worden. Meer bepaald rekent zij uit dat, doordat zij het minimum-
tarief van 3.550 frank (88,00 euro) moet betalen terwijl haar vestiging slechts 27,36 m² 
bebouwd omvat, zij evenveel belasting betaalt als een belastingplichtige met een belastba-
re bebouwde oppervlakte van 4.437,5 m². De totale gebruikte oppervlakte van haar vesti-
ging bedraagt 162 keer minder en toch dient zij evenveel belasting te betalen, aldus de ap-
pellante.

Het toepassen van een minimumtarief zoals te dezen heeft hoe dan ook tot gevolg dat 
tal van belastingplichtigen een belasting zullen betalen die niet in verhouding staat tot de 
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oppervlakte van hun vestiging, nl. die belastingplichtige voor wier vestiging bij toepas-
sing van het gewoon tarief per m² de belasting minder zou bedragen dan het minimumbe-
drag. Zulks schendt echter niet het gelijkheidsbeginsel maar is gerechtvaardigd door aan 
de ene kant de noodzaak de administratieve kost van de belastingheffing te dekken en aan 
de andere kant doordat moet aangenomen worden dat het minimumbedrag (te dezen 3.550 
frank (88,00 euro)) gezien zijn beperkte omvang binnen de draagkracht ligt van elke ge-
bruiker (of degene die zich het gebruik voorbehoudt) van een vestiging, welke ook de om-
vang ervan weze, en van hen deze minimale bijdrage in de uitgaven van de provincie, 
wier beleid hun via hun vestiging in beginsel tot hun voordeel strekt, mag verwacht wor-
den.

Het door appellante aangevoerde verschil in belasting, gevolg van de toepassing van 
het minimumtarief per vestiging, is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Dit verschil is 
gesteund op een aanvaardbaar criterium, objectief en redelijk verantwoord, en dat ver-
schillend is van het door de appellante aangevoerde loutere oppervlaktecriterium. Dit laat-
ste criterium is maar bepalend voor de omvang van de belasting in de mate waarin de mi-
nimumbelasting overschreden wordt.

c. De appellante voert aan dat het belastingreglement een ongeoorloofde discriminatoi-
re behandeling tot stand brengt tussen de personen die hun vrij beroep uitoefenen door op 
huisbezoek te gaan en de personen die hun vrij beroep uitoefenen middels een vestiging. 
De appellante stelt dat zij ingevolge haar specialisatie geen huisbezoeken kan verrichten 
daar zij gebruik moet maken van een vaste apparatuur in het ziekenhuis.

Ten onrechte vertrekt de appellante van de stelling dat een beroepsuitoefenaar die huis-
bezoeken aflegt geen vaste inrichting heeft. Zo hebben bvb. huisartsen of kinesitherapeu-
ten meestal een vaste inrichting waar zij hun patiënten voor consult/behandeling ontvan-
gen. Het volstaat bovendien voor de belastbaarheid dat de vestiging in kwestie op het 
grondgebied van de provincie ligt en gebruikt wordt of voor het gebruik wordt voorbe-
houden, zodat normalerwijze de plaats waar de huisbezoekende beroepsbeoefenaar zijn 
beroepsactiviteit organiseert als vestiging zal kunnen worden beschouwd.

Er moet bovendien opgemerkt worden dat niet de beroepsuitoefening door het belas-
tingreglement aan belasting wordt onderworpen, maar het hebben van een vestiging, wat 
een zekere vastheid impliceert en een daarmee gepaard gaande vastheid in de dienstverle-
ning door de provincie en waarvoor de uitgaven gemaakt worden waarvan hoger sprake. 
Door de vergelijking te maken tussen beroepsuitoefenaars die huisbezoeken afleggen en 
andere die hun beroep uitoefenen in een vestiging vergelijkt de appellante twee niet ver-
gelijkbare categorieën.

De door de appellante aangevoerde discriminatie is niet voorhanden".
a.3. (De eiseres) in cassatie meent dat het hof van beroep met deze overweging heeft 

gehandeld in strijd met de bepalingen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
B. De grieven van (de eiseres) in cassatie
(De eiseres) in cassatie is de mening toegedaan dat het bestreden arrest in strijd is met 

de bepalingen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
b.1. De fiscale draagwijdte van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
b.1.1.(De eiseres) in cassatie is de mening toegedaan dat het bestreden arrest niet in 

overeenstemming  is  te  brengen met  de bepalingen van  de artikelen 10  en 11  van de 
Grondwet (...).

b.1.2. De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet 
uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor 
zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Het be-
staan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met 
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het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake gelden-
de beginselen. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat er geen rede-
lijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde 
doel.

De toepassing van het gelijkheidsbeginsel in fiscale zaken impliceert dat de belasting-
plichtigen die zich in een zelfde toestand bevinden op een zelfde wijze moeten worden be-
last. Een onderscheid in de belastingheffing is weliswaar toegelaten voor zover het onder-
scheidend criterium kennelijk en redelijkerwijs te verantwoorden is rekening houdend met 
de aard en het doel van de belasting. ( zie onder de vele rechtspraak van het Arbitragehof 
onder meer Arbitragehof, 15 oktober 2002, arrest 146/2002, BS, 10 februari 2003; Arbi-
tragehof, 15 oktober 2002, arrest 146/2002, BS, 10 februari 2003; Arbitragehof, 12 juni 
2002,  arrest  97/2002,  BS,  17  augustus  2002;  Arbitragehof,  20  februari  2002,  arrest 
39/2002, BS, 20 februari 2003; Arbitragehof, 4 december 2001, arrest 155/2001, BS, 1 
maart 2002; Arbitragehof, 6 november 2001, arrest 146/2001, BS, 22 december 2001).

Een en ander heeft tot gevolg dat een modulering van de belasting niet alleen objectief 
moet zijn maar daarenboven ook in feite en logisch verantwoord moet zijn ten aanzien 
van de aard en het doel van de belastingheffing. (DE JONCKHEERE M., De gemeentelijke be-
lastingsbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten, Brugge, Die Keure, 1996, 120).

In de regel moeten de aard en het doel van de belasting blijken uit de motivering van 
het belastingreglement zelf, dan wel uit de inhoud ervan. (DE JONCKHEERE M., De algeme-
ne belasting: opportuniteit of risico?, in Jaarboek Lokale en Regionale Belastingen 2001-
2003, Brugge, Die Keure, 2003, 5).

b.2. De aard en het doel van de algemene provinciebelasting van de Provincie Oost-
Vlaanderen

b.2.1. In casu moet worden vastgesteld (dat) het kwestieuze belastingreglement enkel 
stereotiep (vermeldt) dat 'het budgettair noodzakelijk is een belasting te heffen teneinde te 
voorzien in de verplichte en facultatieve uitgaven van de provincie'. Het belastingregle-
ment wordt dan ook gekenmerkt door een totaal gebrek aan toelichting omtrent de aard en 
het doel van de belasting.

b.2.2. In de gerechtelijke procedure ten gronde stelde de Provincie evenwel:
'De Algemene Provinciebelasting dient om de uitgaven van de Provincie Oost-Vlaande-

ren in het algemeen te dekken, als blijkt uit de overwegingen van het belastingreglement: 
"(...) Overwegende dat het budgettair noodzakelijk is een belasting te heffen teneinde te 
voorzien in de verplichte en facultatieve uitgaven van de provincie". Het algemeen opzet 
achter het invoeren van de Algemene Provinciebelasting was een vereenvoudiging door te 
voeren (o.m. door afschaffing van tal van provinciebelastingen) en de inningskosten te be-
perken'. (...)

De provincie voegde hier nog aan toe:
'Dit streven naar vereenvoudiging komt tot uitdrukking:
- en door de afschaffing van alle overige provinciebelastingen;
- en door het oppervlaktecriterium als criterium te nemen voor het bepalen van de be-

lastbare grondslag.
Dit criterium laat een eenvoudige en doeltreffende controle toe, overigens één van de 

grondvoorwaarden om de gelijkbehandeling van alle belastingplichtigen te verzekeren'. 
Dit betekent dan ook dat de kwestieuze belasting in casu moet worden aanzien als een 

algemene belasting naar zijn aard wiens enige doel erin bestaat de provinciale fiscaliteit te 
vereenvoudigen en inningskosten te beperken.

b.3. Het discriminatoir karakter van het belastingreglement
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In casu moet worden vastgesteld dat het belastingreglement in de tariefstructuur voor 
de belastingheffing een onderscheid maakt tussen gezinnen en bedrijven, tussen personen 
die meer of minder oppervlakte gebruiken of voor hun gebruik voorbehouden en tussen 
bedrijven die zich bezig houden met landbouw, veeteelt en tuinbouw en andere bedrijven.

Opgemerkt  moet  worden  dat  het  belastingreglement  geen  enkele  duidelijkheid  ver-
schaft nopens de ratio legis die achter deze differentiëring van de belastingheffing steekt. 
Ook de provincie bleef daaromtrent in de discussie voor de bodemrechter in het ongewis-
se en gaf op geen enkel ogenblik duidelijkheid bij het waarom van de onderscheiden be-
handeling van de belastingplichtigen.

Enkel heeft de eerste rechter gesteld dat de onderscheiden belastingheffing tussen ge-
zinnen en bedrijven is te verantwoorden vanuit de overweging dat oppervlakte voor be-
drijven economisch rendabel is en voor gezinnen niet. Hiermee liet de eerste rechter uit-
schijnen dat volgens hem de onderscheiden belastingheffing is gebaseerd op de economi-
sche rendabiliteit van oppervlakte. Dit zou dan impliceren dat wie meer oppervlakte ge-
bruikt, meer economisch profijt heeft gehaald en dienvolgens meer belasting moet beta-
len.

b.4. De discriminatoire behandeling van personen die in het kader van de algemene 
provinciebelasting bedrijven aan het minimumtarief worden onderworpen.

b.4.1. In de procedure voor de bodemrechter heeft (de eiseres) in cassatie opgeworpen 
dat er ongerechtvaardigde discriminatie bestaat tussen bedrijven die tengevolge van het 
belastingreglement aan het minimumtarief worden onderworpen.

In casu moet worden vastgesteld dat artikel 14 van het belastingreglement bepaalt dat 
de belasting wordt berekend aan de hand van een getrapt uniform stelsel. In de laagste 
schijf bedraagt het tarief 0,028 euro per m² voor gebouwde oppervlakte en 0,014 euro per 
m² voor ongebouwde oppervlakte. Steeds is evenwel een minimum tarief voorzien van 
104,12 euro. (De eiseres) in cassatie werd door de Provincie Oost-Vlaanderen tegen het 
minimumtarief aangeslagen.

(De eiseres) in cassatie meent dat (zij) hierdoor wordt gediscrimineerd.
In casu moet worden vastgesteld dat de vestiging van (de eiseres) in cassatie 14 m² be-

bouwde oppervlakte omvat. Daar na toepassing van de aanslagvoet van 0,028 euro/m² op 
de vestiging van (de eiseres) in cassatie het belastingbedrag slechts 0,392 euro bedroeg 
werd de aanslag op grond van de bepalingen artikel 14, §1, A, a van het kwestieuze regle-
ment op het minimumtarief van 104,14 euro gebracht.

Dit betekent dat (de eiseres) in cassatie thans evenveel belasting betaalt als een belas-
tingplichtige met een vestiging met een belastbare bebouwde oppervlakte van 3719,29 m².

De totale gebruikte oppervlakte van de vestiging van (de eiseres) in cassatie bedraagt 
maar liefst 265 keer minder, en niettemin dient zij toch evenveel belasting te betalen.

(De eiseres) in cassatie is de mening toegedaan dat dit niet opgaat en dat deze tariefre-
geling strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.

Er bestaat immers geen enkel objectief criterium om de ongelijke fiscale behandeling 
waarvan de eiseres in cassatie het voorwerp is te verantwoorden.

b.4.2. In het bestreden arrest stelde het hof van beroep met betrekking tot deze grief van 
de eiseres in cassatie het volgende:

"De appellante voert aan dat de personen die in het kader van de algemene provinciebe-
lasting bedrijven aan het minimumtarief worden onderworpen op een ongeoorloofde wijze 
gediscrimineerd worden. Meer bepaald rekent zij uit dat, doordat zij het minimumtarief 
van 3.550 frank (88,00 euro) moet betalen terwijl  haar vestiging slechts 27,36 m² be-
bouwd omvat, zij evenveel belasting betaalt als een belastingplichtige met een belastbare 
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bebouwde oppervlakte van 4.437,5 m². De totale gebruikte oppervlakte van haar vestiging 
bedraagt 162 keer minder en toch dient zij evenveel belasting te betalen, aldus de appel-
lante.

Het toepassen van een minimumtarief zoals te dezen heeft hoe dan ook tot gevolg dat 
tal van belastingplichtigen een belasting zullen betalen die niet in verhouding staat tot de 
oppervlakte van hun vestiging, nl. die belastingplichtige voor wier vestiging bij toepas-
sing van het gewoon tarief per m² de belasting minder zou bedragen dan het minimumbe-
drag. Zulks schendt echter niet het gelijkheidsbeginsel maar is gerechtvaardigd door aan 
de ene kant de noodzaak de administratieve kost van de belastingheffing te dekken en aan 
de andere kant doordat moet aangenomen worden dat het minimumbedrag (te dezen 3.550 
frank (88,00 euro)) gezien zijn beperkte omvang binnen de draagkracht ligt van elke ge-
bruiker (of degene die zich het gebruik voorbehoudt) van een vestiging, welke ook de om-
vang ervan weze, en van hen deze minimale bijdrage in de uitgaven van de provincie, 
wier beleid hun via hun vestiging in beginsel tot hun voordeel strekt, mag verwacht wor-
den.

Het door appellante aangevoerde verschil in belasting, gevolg van de toepassing van 
het minimumtarief per vestiging, is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Dit verschil is 
gesteund op een aanvaardbaar criterium, objectief en redelijk verantwoord, en dat ver-
schillend is van het door de appellante aangevoerde loutere oppervlaktecriterium. Dit laat-
ste criterium is maar bepalend voor de omvang van de belasting in de mate waarin de mi-
nimumbelasting overschreden wordt".

b.4.3. (De eiseres) in cassatie meent dat deze uitspraak ingaat tegen de bepalingen van 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Het moet nogmaals worden herhaald dat het belastingreglement op zich geen enkele 
verantwoording weergeeft voor de onderscheiden belastingheffing van de belastingplichti-
gen, zodat men louter op grond van deze vaststelling alleen reeds de nodige vraagtekens 
kan stellen bij de tariefstructuur van het kwestieuze belastingreglement.

Doch ook indien men, zoals de eerste rechter en zoals verweerster in cassatie, zou aan-
vaarden dat de differentiëring van de belastingheffing is te verantwoorden rekeninghou-
dend met de economische rendabiliteit van oppervlakte, moet men vaststellen dat de ta-
riefstructuur strijdig is met het gelijkheidsbeginsel.

Het zou dan de doelstelling van de algemene Provinciebelasting 'bedrijven' van de Pro-
vincie Oost-Vlaanderen moeten zijn om bedrijven met een grotere gebruikte oppervlakte 
meer te laten bijdragen in de provinciale financiën. Het weerhouden van het criterium van 
de economische rendabiliteit van oppervlakte bij de differentiëring van de belastinghef-
fing, zou tot gevolg moeten hebben dat wie meer oppervlakte gebruikt meer economisch 
rendabel is en aldus meer belasting moet betalen.

De tariefstructuur van het belastingreglement beantwoordt evenwel niet aan deze doel-
stelling.

Rekening houdende met de door de provincie weerhouden doelstelling van de belasting 
is het niet te verantwoorden dat een bedrijf met een gebouwde oppervlakte van 14 m² 
evenveel  belasting  moet  betalen  als  een  bedrijf  met  een  gebouwde  oppervlakte  van 
3719,29 m².

Uit dit gegeven blijkt dat voor bedrijven met een oppervlakte van minder dan 3719,29 
m² de economische rendabiliteit van de oppervlakte niet in aanmerking wordt genomen 
bij de belastingheffing aangezien beneden deze oppervlakte een minimumtarief geldt.

(De eiseres) in cassatie meent dat dit niet opgaat, rekening houdend met de aard en het 
doel van de belasting.

Hoewel kan worden aanvaard dat de verweerster in cassatie kan voorzien in een mini-
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mumbelasting om de administratieve kost  van de belastingheffing te dekken,  dan nog 
moet verweerster in cassatie consequent zijn met zichzelf. In de procedure voor de bo-
demrechter heeft verweerster in cassatie duidelijk het criterium van de economische ren-
dabiliteit van oppervlakte naar voor geschoven als criterium voor de differentiatie van de 
belastingheffing zodat zij dit criterium ook daadwerkelijk moet toepassen.

In casu blijkt echter dat de provincie dit voor de overgrote meerderheid van de belas-
tingplichtigen - de meeste belastingplichtigen gebruiken immers minder dan 3719,29 m²- 
niet doet. Dit is uiteraard niet aanvaardbaar.

Het gelijkheidsbeginsel zou niet zijn geschonden indien het belastingreglement had be-
paald dat de bedrijven met een oppervlakte van minder dan 0,5 ha zouden worden onder-
worpen aan een minimumtarief van 104,12 euro meer 0,028 euro per m² bebouwde opper-
vlakte en 0,014 euro per m² onbebouwde oppervlakte. Zodoende zou de provincie een mi-
nimumbelasting kunnen heffen en zou er ook binnen de categorie van bedrijven met een 
oppervlakte van minder dan 0,5 ha sprake zijn van een zekere verantwoorde differentiatie 
tussen de verschillende belastingplichtigen in functie van de door hen gebruikte opper-
vlakte, rekening houdend met de doelstelling van de belasting.

Het kwestieuze belastingreglement voorziet  dit  echter niet  en scheert  alle belasting-
plichtigen met een vestiging tot 3719,29 m² bebouwde oppervlakte over dezelfde kam. 
Pas vanaf een bebouwde oppervlakte van meer dan 3719,29 m² wordt aldus reëel rekening 
gehouden met de oppervlakte van de vestiging van de belastingplichtige. Onder een be-
bouwde oppervlakte van 3719,29 m² doet het belastingreglement dit niet.

Hiervoor bestaat geen enkele verantwoording hetgeen in het bestreden arrest over het 
hoofd werd gezien.

(De eiseres) in cassatie meent dan ook dat het bestreden arrest ingaat tegen de bepalin-
gen van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet vastgelegde regels inzake 

gelijkheid en niet-discriminatie verbieden dat categorieën van personen die in si-
tuaties verkeren welke, vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, wezenlijk 
van elkaar verschillen, op dezelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor 
een redelijke grond voorhanden is. 

2. Een belastingreglement dat bepaalt dat de belasting berekend wordt in de 
mate waarin een bepaalde variabele voorhanden is, zonder dat de verschuldigde 
belasting minder mag bedragen dan een bepaald minimumbedrag, schendt op 
zichzelf het gelijkheidsbeginsel niet.

3.  Wanneer  de  belastingschuldigen  die  de  minimumbelasting  verschuldigd 
zijn, voldoende vergelijkbaar zijn in het licht van de aard en het doel van het be-
lastingreglement, is er geen sprake van ongelijke behandeling.

4. Indien de toepassing van de minimumbelasting leidt tot de gelijke behande-
ling van belastingschuldigen die zich niet in een vergelijkbare toestand bevinden, 
is het gelijkheidsbeginsel niet geschonden indien de gelijke behandeling berust 
op een objectief criterium en redelijk verantwoord is.

5. De appelrechters oordelen dat het toepassen van een minimumtarief tot ge-
volg heeft dat al de belastingplichtigen voor wier vestiging de toepassing van het 
gewone belastingtarief per vierkante meter leidt tot een lager bedrag dan het mi-
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nimumbedrag, een belasting betalen die niet in verhouding staat tot de opper-
vlakte van hun vestiging. Dit is volgens de appelrechters niet in strijd met het ge-
lijkheidsbeginsel en gerechtvaardigd door aan de ene kant de noodzaak om de 
administratieve kost van de belastingheffing te dekken en aan de andere kant 
door het feit dat moet aangenomen worden dat het minimumbedrag gezien zijn 
beperkte omvang binnen de draagkracht ligt van elke gebruiker van een vesti-
ging, en van hen deze minimale bijdrage in de uitgaven van de provincie, wier 
beleid hun via hun vestiging in beginsel tot voordeel strekt, mag verwacht wor-
den.

Aldus geven de appelrechters te kennen dat, in zoverre de toepassing van de 
minimumbelasting leidt tot de gelijke behandeling van personen die zich in een 
verschillende toestand bevinden, deze gelijke behandeling gesteund is op een ob-
jectief criterium en redelijk verantwoord is gelet op het doel en de gevolgen van 
de belasting.

6. Op die gronden beslissen de appelrechters naar recht dat de door de eiseres 
aangevoerde discriminatie niet voorhanden is.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Maus, Brugge, A. Doolaege, Gent en L. De Meyere, Gent.

Nr. 736

1° KAMER - 10 december 2009

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - INKOMSTENBELASTINGEN - VERTROUWENSBEGINSEL 
OF RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL - MISKENNING - VOORWAARDE - RECHTMATIG VERTROUWEN - 
DRAAGWIJDTE

Het rechtszekerheidsbeginsel, dat bindend is voor de belastingadministratie, houdt in dat 
de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste  
gedrags-  of  beleidsregel  van  de  overheid  zodat  de  door  de  overheid  opgewekte 
gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten worden gehonoreerd; 
de burger kan evenwel niet verwachten dat het bestuur tegen de wettelijke regels in, over  
de  jaren  heen  een  onregelmatige  boekhouding  als  bewijskrachtig  zou  blijven  
beschouwen1.

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. OCTAAF DE BRUECKER bvba)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :

1 Zie de conclusie van het O.M. 
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1. Dit dossier houdt verband met de vraag of een belastingplichtige uit de omstandigheid 
dat de administratie jarenlang geen opmerkingen heeft geformuleerd in verband met de 
wijze waarop hij zijn boekhouding voert, een gewettigd vertrouwen kan putten dat zijn 
boekhouding ook in de toekomst niet zal verworpen worden op grond van de wijze van 
boekhouden.

2. Verweerster is een vennootschap die twee kledingzaken exploiteert. Bij BTW-controles 
over  de  perioden  1994-1996  en  1997-1999  werden  processen-verbaal  opgesteld  die 
bijkomende bedragen aan BTW verschuldigd stelden.

Bij  gebrek  aan  betaling  van  de  BTW  over  de  eerste  periode  werd  een  dwangbevel 
uitvoerbaar verklaard en betekend waarna betaling volgde, doch verweerster vorderde de 
terugbetaling in rechte.

De  bijkomende  BTW  over  de  tweede  periode  werd  betaald  onder  voorbehoud  en 
appellante dagvaardde in terugbetaling, nadat de aftrek via de aangifte werd afgewezen.

Beide processen-verbaal zijn gebaseerd op vaststellingen die door de taxatieambtenaar als 
tekortkomingen inzake de boekhouding en als overtredingen op de BTW-wetgeving wer-
den  beschouwd.  Deze  vaststellingen  hadden  betrekking  op  de  wijze  waarop  de 
klantenkaarten werden bijgehouden, op de boeking en de bewijsstukken in verband met 
verminderingen in de koopjesperiode, het opschrijven van de ontvangsten en het niet apart 
en  identificeerbaar  noteren  van  de  verkoop  van  stukken  boven  10.000  BEF  in  het 
dagontvangstenboek.

De  taxatieambtenaar  leidde  uit  zijn  vaststellingen  af  dat  de  boekhouding  niet 
bewijskrachtig  was  en  maakte  een  herberekening  op  basis  van  het  forfait  voor 
kleinhandelaars,  waardoor  hij  voor  elk  van  de  onderzochte  jaren  tot  een  tekort  aan 
aangegeven omzet kwam.

Verweerster betwistte dat haar boekhouding niet bewijskrachtig zou zijn en bestreed elke 
meeromzet.

In eerste aanleg werd een zeer beperkte vermindering van de bijkomend ingevorderde 
BTW verleend.

In hoger beroep wordt bij het thans bestreden arrest beslist dat het uitgereikte dwangbevel 
ten onrechte werd uitgevaardigd en zonder rechtsgevolgen moet blijven.  Verder wordt 
eiseres  veroordeeld  tot  terugbetaling  van  alle  sommen  die  op  grond  van  het  tweede 
proces-verbaal werden betaald of ingehouden.

De appelrechters erkennen dat het niet apart en identificeerbaar noteren van de verkopen 
van stukken boven 10.000 BEF in strijd is met de wettelijke bepalingen.

De appelrechters oordelen ook dat de boekhouding de toets van de controleerbaarheid niet 
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kan doorstaan.

Toch oordelen de appelrechters dat dit niet volstond om de boekhouding te verwerpen 
gelet op het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel .

Buiten het niet apart noteren van de verkopen boven 10.000 BEF zijn er geen schendingen 
van  uitdrukkelijke  wetsbepalingen  vastgesteld,  waardoor  het  rechtszekerheids-  en 
vertrouwensbeginsel,  volgens  de  appelrechters  niet  opzij  kan  worden  gezet  door  het 
legaliteitsbeginsel.

3. In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiser aan dat verweerster in casu niet 
de rechtmatige verwachting kon hebben dat op haar boekhouding naar de vorm niets aan 
te merken was. 

Er was immers ook vóór de hier beschouwde periode, namelijk voor de periode 1988-
1991, reeds een BTW-controle gebeurd die aanleiding gaf tot naheffing van BTW. Eiser 
stelt dat dergelijke controle die leidt tot naheffing niet het rechtmatige vertrouwen kan 
wekken dat  er  niets  verkeerd is  aan de wijze  waarop de BTW-belastingplichtige  zijn 
BTW-verplichtingen is nagekomen en dat aan de vorm van haar boekhouding op zich 
niets verkeerd was, wel integendeel. Alleen een controle die niet leidt tot naheffing zou 
dat rechtmatige vertrouwen kunnen wekken.

De verwerping van de boekhouding voor de jaren 1994 tot 1999 kan volgens eiser dan 
ook niet als een plotse en onvoorzienbare beslissing worden opgevat.

Uit de vaststelling dat uit niets blijkt dat de controleambtenaar bij de controle voor de 
periode  1988-1991,  kritiek  zou  hebben  geleverd  over  de  punten  die  thans  door  de 
belastingadministratie worden aangevoerd om de boekhouding te verwerpen, laat staan 
dat bewezen zou zijn dat toen tot de verwerping van de boekhouding werd besloten kan, 
volgens de eiser, niet als feitelijk vermoeden worden afgeleid dat de controleambtenaar 
heeft  ingestemd met  de  wijze  waarop  de  boekhouding  was  gevoerd,  temeer  daar  die 
controle tot een naheffing van BTW heeft geleid, wat impliceert dat de geboekte bedragen 
niet klopten. 

Eiser besluit dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat de eiser het 
rechtszekerheids-  en  vertrouwensbeginsel  heeft  geschonden  door  in  de  concrete 
omstandigheden van de zaak de boekhouding “plots” te verwerpen voor de jaren 1994 tot 
1999.

4. De appelrechters stellen vast dat niet is bewezen dat de controleambtenaar bij de vorige 
controle opmerkingen maakte over de vorm van de boekhouding en evenmin dat de boek-
houding bij die gelegenheid verworpen werd. De eiser betwist niet dat dit niet bewezen is.

5. Een arrest van uw Hof van 3 juni 2002 (AR F.01.0044.F, nr. 338) is van belang voor 
deze zaak.  Het heeft eveneens betrekking op een dossier waarin de BTW-administratie 
een  boekhouding  had  verworpen  en  de  omzet  forfaitair  bepaald.  De  appelrechters 
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beslisten dat “de belastingplichtige zich in het algemeen niet op een vroeger gedogen  
vanwege de administratie mag beroepen om de schending van de wetsbepalingen als een 
vorm van verkregen recht voor zich op te eisen, te dezen het recht om zich te beroepen op  
een niet bewijskrachtige boekhouding, daar een dergelijke houding in strijd is met het feit  
dat de belastingwet de openbare orde raakt en met het beginsel van de eenjarigheid van  
de belasting”. 

Het Hof casseert het arrest. Het Hof stelt vast dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt 
dat  de  administratie  op  grond  van  een  beoordeling  in  feite  heeft  beslist  dat  de 
boekhouding van de eisers niet bewijskrachtig was en de belastbare inkomsten volgens 
een forfaitiare schaal heeft  vastgesteld en dat de bewijskracht van de boekhouding bij 
vorige controles nooit is betwist. 

6. Mijn ambt stelde in zijn conclusie voor dat arrest dat het wettelijkheidsbeginsel niet in 
het gedrang komt wanneer het bestuur een vaste gedragsregel volgt i.v.m. een feitenkwes-
tie, zoals te dezen in verband met de vraag of de wijze waarop de boekhouding is gevoerd 
bewijskracht verleent aan die boekhouding. In die conclusie wordt voorts gesteld dat het 
niet verwonderlijk is dat uit de vermeldingen van het bestreden arrest blijkt dat het bestuur 
op grond van een feitelijke beoordeling heeft beslist dat de boekhouding van de eiseres 
niet  bewijskrachtig  was,  en  dat  het  bestreden  arrest  impliciet  maar  onmiskenbaar  de 
feitelijke verklaringen van het bestuur goedkeurt.

7. Auteur VANDEBERGH meent dat voormeld arrest van 3 juni 2002 bekritiseerbaar is omdat 
indien de fiscus stelt dat bepaalde bonnetjes voldoen als factuur om de aftrek van BTW te 
verantwoorden, ook een uitspraak wordt gedaan die tegen de wet ingaat,  want de wet 
bepaalt uitdrukkelijk wat op de factuur moet vermeld worden; de administratie heeft geen 
bevoegdheid om er van af te wijken (H. VANDEBERGH, “Grenzen aan de toepassing van het 
vertrouwensbeginsel”, TFR 2003, 218). 

De auteur heeft m.i. dan ook terecht twijfels bij de stelling dat de bewijskracht van de 
boekhouding een louter feitelijk gegeven is. 

Een boekhouding is immers slechts bewijskrachtig wanneer ze voldoet aan de in de wet 
gestelde vereisten.

8. Bij een oppervlakkige lezing zou men geneigd kunnen zijn om uit het arrest 3 juni 2002 
en uit de conclusie van het openbaar ministerie af te leiden dat de BTW-plichtige er mag 
op vertrouwen dat zijn boekhouding niet (retroactief) wegens gebrek aan bewijskracht zal 
verworpen worden indien bij vorige controles de bewijskracht van de boekhouding nooit 
is betwist en de boekhouding nadien op dezelfde wijze wordt gevoerd. 

9. Het arrest  gaat evenwel niet zover.  Het Hof en ook het openbaar ministerie stellen 
enkel  dat  de  rechter  het  vertrouwensbeginsel  niet  kan  opzij  zetten  op  grond  van  het 
legaliteitsbeginsel  wanneer  de  vaste  gedragsregel  van  de  administratie,  waaruit  de 
belastingplichtige een gewettigd vertrouwen meent te kunnen putten, betrekking heeft op 
een feitelijke kwestie. In zoverre het vertrouwenwekkende optreden van de administratie 
betrekking heeft op een feitelijke kwestie en de handelwijze van de administratie dus niet 
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in  strijd  is  met  de  wet,  kan  het  legaliteitsbeginsel  niet  worden  ingeroepen  om  het 
vertrouwen dat door het optreden van de administratie werd gewekt, terzijde te schuiven. 

Het Hof gaat ervan uit dat de vraag of een boekhouding gelet op zijn vorm bewijskrachtig 
is, een feitelijke vraag is.  In het toen beoordeelde geval werd geen gewag gemaakt van 
een inbreuk op een wettelijk fiscaal vormvoorschrift inzake de boekhouding, zoals in casu 
wel het geval is.

Het Hof sluit niet uit dat ingeval de administratie de bewijskracht van de boekhouding 
nooit in vraag heeft gesteld, bij de belastingplichtige het vertrouwen kan zijn gewekt dat 
zijn boekhouding volgens de administratie bewijskrachtig is en niet zal verworpen wor-
den. Maar het Hof oordeelt niet dat uit de afwezigheid van bemerkingen ten aanzien van 
de bewijskracht van de boekhouding automatisch het gewettigde vertrouwen voortvloeit 
dat de boekhouding bewijskrachtig is. 

Indien de administratie uitdrukkelijk erkend heeft dat de boekhouding gelet op haar vorm 
bewijskrachtig is, moet de belastingplichtige er kunnen op vertrouwen dat de administra-
tie de boekhouding nadien niet (retroactief) zal verwerpen wegens vormgebreken die geen 
inbreuk  op  een  wettelijk  vormvoorschrift  uitmaken.  De  administratie  mag  de 
belastingplichtige op dit punt niet verschalken.

De belastingplichtige kan daartegen geen gewettigd vertrouwen putten uit de loutere pas-
siviteit  van  de  belastingadministratie.  Auteur  VAN CROMBRUGGE stelt  dat  het 
vertrouwensbeginsel  geen enkele  baat  zal  brengen aan belastingplichtigen van wie  de 
boekhouding  ernstige  gebreken  vertoont,  maar  die  in  de  voorbije  jaren  geluk  hebben 
gehad  met  hun  controles  (S.  VAN CROMBRUGGE,  “Bewijskracht  boekhouding:  helpt  het 
vertrouwensbeginsel?”, Fiscoloog 2002, afl. 860, 7). 

De auteur heeft hier wellicht gebreken op het oog welke inbreuken uitmaken op wettelijke 
voorschriften.

Ook auteur DE CLIPPEL is de mening toegedaan dat wanneer de administratie tolereert of, 
erger,  uitdrukkelijk  aanvaardt  dat  een  handelaar  een  boekhouding  voert  die 
onaanvaardbare lacunes bevat  waardoor  ze  oncontroleerbaar wordt,  de  handelaar geen 
aanspraak kan maken op het rechtszekerheidsbeginsel en de boekhouding daardoor niet 
bewijskrachtig wordt (B. DE CLIPPEL, Noot onder Bergen 21 november 2003, RGCF 2005, 
273, nr. 3.3.).

Uit  de omstandigheid dat de administratie in het verleden haar taak niet  naar behoren 
heeft uitgevoerd, kan de belastingplichtige niet het gewettigd vertrouwen putten dat de ad-
ministratie ook in de toekomst haar taak niet ter harte zal nemen.  Als de administratie 
bepaalde  onvolkomenheden  in  de  boekhouding  niet  heeft  opgemerkt,  verwerkt  ze 
daardoor niet de mogelijkheid om zich daar later op te beroepen. Dat is wel het geval 
indien ze de belastingplichtige heeft doen geloven dat bepaalde vormelijke aspecten van 
de boekhouding, waaromtrent geen wettelijke verplichtingen bestaan, in orde waren.
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De belastingplichtige die zijn boekhouding voert in strijd met wettelijke verplichtingen, 
kan uit het louter gedogen niet het gewettigde vertrouwen putten dat de boekhouding ook 
in de toekomst niet zal verworpen worden.

De appelrechters stellen vast dat de BTW-controle voor de periode van 1988 tot 1991 
kennelijk  tot  een  regularisatieopgave  leidde  en  dus  tot  het  oordeel  van  de  BTW-
administratie  dat  de  geboekte  bedragen  niet  klopten,  maar  dat  uit  niets  blijkt  dat  de 
controleambtenaar  toendertijd  kritiek  zou  geleverd  hebben  op  de  wijze  waarop  de 
klantenkaarten  werden  ingevuld  en  verwerkt,  op  het  niet  afzonderlijk  boeken  van 
kortingen  en  op  de  niet-detaillering  van  de  verkochte  goederen  op  de  (losse,  niet-
genummerde) verantwoordingsstukken voor het dagontvangstenboek, laat staan dat zou 
bewezen zijn dat toen tot de verwerping van de boekhouding werd besloten.

De omstandigheid dat de administratie bij vroegere controles is heengestapt over bepaalde 
gebreken in de boekhouding welke in strijd zijn met de wettelijke verplichtingen terzake, 
kan in hoofde van de belastingplichtige nochtans geen gerechtvaardigde verwachtingen 
scheppen omtrent de bewijskracht van die boekhouding in daarop volgende jaren.

De appelrechters hebben op grond van voormelde vaststellingen dan ook niet naar recht 
kunnen beslissen dat de verwerping van de boekhouding voor de jaren 1994 tot 1999 is 
gebeurd met schending van het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel.

Het onderdeel lijkt mij dan ook gegrond.

10. In het tweede onderdeel voert de eiser aan dat de appelrechters, die vaststellen dat de 
verweerster in haar boekhouding inbreuken beging op artikel 15 §4, tweede lid KB nr. 1 
van 29 december 1992, niet wettig konden beslissen dat de eiser het rechtszekerheids- en 
vertrouwensbeginsel heeft geschonden door de boekhouding van verweerster te verwer-
pen.

Aldus zouden de appelrechters aanvaarden dat de met de wet strijdige boekhouding als 
basis zou dienen voor de berekening van de verschuldigde BTW voor wat de verkochte 
goederen boven 10.000 frank betreft.

Aldus zouden de appelrechters het rechtszekerheidbeginsel inwilligen op zulke wijze dat 
dit leidt tot een beleid dat tegen wetsbepalingen ingaat.

11.  Uw Hof heeft  een hele  reeks arresten gewezen waarbij  de  verhouding tussen het 
rechtzekerheids- en vertrouwensbeginsel en het legaliteitsbeginsel aan de orde was.

Een princiepsarrest van 27 maart 1992 (AR 6891, nr. 405) bepaalt dat de beginselen van 
het behoorlijk bestuur, waaronder het vertrouwensbeginsel, ook gelden op het vlak van de 
belastingen.

Het ging over een geval waarin een BTW-plichtige jarenlang BTW aftrok op basis van 
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facturen  waarop  een  der  wettelijk  vereiste  vermeldingen  niet  voorkwam.  Al  die  tijd 
maakte  de  administratie  daarover  geen  opmerkingen.  De  administratie  ging  pas  tot 
terugvordering van de afgetrokken BTW over omdat toevallig na jaren gebleken was dat 
de contractspartij van de betrokken BTW-plichtige haar eigen BTW-verplichtingen niet 
was nagekomen. 

Het Hof oordeelt dat de appelrechters, op grond van die feitelijke gegevens, naar recht 
hebben kunnen beslissen dat het verzet van de betrokkene tegen het dwangbevel gegrond 
is, door die beslissing te funderen op het recht van de burger op rechtszekerheid.

Een arrest van 13 februari 1997 (AR F.96.0047.F, nr. 84) beslist dat de appelrechters naar 
recht beslisten dat een akkoord dat betrekking had op een feitenkwestie het bestuur bond.

Een arrest van 11 mei 1998 (AR F.97.0075.F, nr. 237) oordeelt in dezelfde zin ten aanzien 
van een akkoord over de raming van een voordeel in natura.

In een arrest van 3 november 2000 (AR F.98.0072.N, nr. 596) stelde Uw Hof als principe 
voorop dat het recht op rechtszekerheid van een individuele belastingplichtige geen onbe-
perkt recht is en onder omstandigheden moet wijken voor het legaliteitsbeginsel van arti-
kel 170 van de Grondwet dat de rechtszekerheid en gelijkheid verzekert ten bate van alle 
belastingplichtigen. Het arrest specifieert in dat verband dat het recht op rechtszekerheid 
niet inhoudt dat een ambtenaar die met een belastingplichtige een akkoord heeft gesloten 
waarbij aan deze in strijd met uitdrukkelijke wetsbepalingen bepaalde voordelen werden 
verleend, aanspraak zou kunnen maken op de toepassing van een akkoord dat in zijnen 
hoofde  geen  gerechtvaardigde  verwachtingen  kan  scheppen.  Het  arrest  besluit  dat  de 
appelrechters wettig oordeelden dat het legaliteitsbeginsel zich te dezen verzet tegen de 
uitvoering van het akkoord. Een arrest van 26 oktober 2001 (AR F.00.0034.F, Pas., 2001, 
nr. 577, met concl. adv-gen. A. HENKES) beslist in dezelfde zin. 

Uit een arrest van 14 juni 2002 (TFR 2002, 1073) blijkt voorts dat de administratie niet 
gebonden is  door  een rechtsdwaling die  zij  ten aanzien van de burger  mocht  hebben 
begaan.

Uw Hof oordeelde in een arrest van 6 november 2000 (AR F.99.0108.F, nr. 598) dat de 
administratie weliswaar de door een belastingplichtige behaalde winsten voor bepaalde 
aanslagjaren mag vaststellen aan de hand van een forfaitaire belastingschaal, maar dat zij 
door die wijze van ramen niet gebonden is voor de latere aanslagjaren, daar de belastbare 
grondslag  van  elk  aanslagjaar,  rekening  houdend  met  de  werkzaamheden  van  de 
belastingplichtige, wordt vastgesteld op grond van zijn werkelijk verkregen inkomsten, en 
dat  de  bewijselementen  die  de  administratie  daartoe  kan  aanvoeren  van  jaar  tot  jaar 
kunnen  verschillen  zonder  dat  haar  vroegere  houding,  zelfs  als  die  gedurende 
verschillende  aanslagjaren  onveranderd  is  gebleven,  bij  de  belastingplichtige  de 
gewettigde overtuiging kan wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen 
gebruik zal maken van haar recht om andere bewijselementen aan te dragen.

Een arrest van Uw Hof van 26 mei 2003 in sociale zaken (AR S.01.0108.F, nr. 318) en 
vooral de conclusie van het openbaar ministerie bij dit arrest lijken de absolute voorrang 
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van  het  wettelijkheidsbeginsel  op  het  vertrouwensbeginsel  te  bevestigen.  Toenmalig 
eerste  advocaat-generaal  J.-F.  LECLERCQ stelde  in  zijn  conclusie  dat  het 
wettelijkheidsbeginsel nooit kan worden geweerd omdat het rechtstreeks gegrond is op 
een grondwettekst, namelijk artikel 159 G.W. Hij herhaalde dat het wettelijkheidsbeginsel 
niet  in  het  gedrang  komt  wanneer  het  bestuur  een  gedragsregel  volgt  i.v.m.  een 
feitenkwestie. De onaangename gevolgen die de voorrang van het wettelijkheidsbeginsel 
kan  hebben,  kunnen  worden  gecompenseerd  doordat  de  burger  de  buitencontractuele 
aansprakelijkheid van het  bestuur  kan inroepen indien het bestuur een tegenwettelijke 
gedragsregel heeft gevolgd in een rechtskwestie. Hier is geen sprake meer van het tegen 
elkaar  afwegen  van  wettelijkheidsbeginsel  en  vertrouwensbeginsel.  Het 
vertrouwensbeginsel moet wijken voor het wettelijkheidsbeginsel. 

Een ander arrest van uw Hof in sociale zaken van 29 november 2004 (AR S.03.0057.F, nr. 
574) gaat duidelijk in dezelfde richting.

Een fiscaal arrest van  3 december 2004 (AR F.02.0053.N, nr. 588) is minder expliciet 
maar  lijkt  toch ook uit  te gaan van de suprematie  van het  wettelijkheidsbeginsel.  De 
administratie  heeft  volgens  het  Hof  de  verplichting  de  aanslag  te  vestigen  op  alle 
inkomsten  van  de  belastingplichtige  die  volgens  de  wet  belastbaar  zijn.  Een 
belastingplichtige  van  wie  de  taxatieambtenaar  in  het  verleden  het  deel  van  zijn 
beroepsinkomsten  in  het  buitenland  niet  heeft  opgespoord,  mocht  niet  het  rechtmatig 
vertrouwen koesteren dat deze inkomsten ook in de toekomst onbelast zouden blijven. 

In een fiscaal arrest van 20 november 2006 (AR F.05.0059.F) oordeelde Uw Hof in de-
zelfde lijn dat het recht op rechtszekerheid niet inhoudt dat de belastingplichtige die met 
de administratie een akkoord heeft gesloten over een onwettige regeling, van de admini-
stratie de toepassing van dat akkoord kan eisen, daar dat akkoord te zijnen aanzien geen 
gerechtvaardigde verwachtingen kon wekken. De kwalificering van de inkomsten van een 
belastingplichtige,  vastgelegd  in  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  is  een 
juridische en geen feitelijke aangelegenheid.

12. Het princiepsarrest van 27 maart 1992 werd door de rechtsleer gezien als een breuk 
met de traditionele opvatting dat algemene rechtsbeginselen geen voorrang hebben op de 
wet,  die  steeds  van  een  rechtsbeginsel  kan  afwijken  (P.  POPELIER,  “Beginselen  van 
behoorlijk bestuur: begrip en plaats in de hiërarchie van de normen” in  Beginselen van 
behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME (eds.), Die keure, 2006, 27, nr. 34 en de 
verwijzingen: A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME en J. VANDE LANOTTE,  Overzicht van 
het Belgisch administratief recht, Kluwer, 2006, 49). 

13. Bepaalde auteurs gaan ervan uit dat het rechtszekerheidsbeginsel steeds primeert. De 
meerderheidsopvatting  gaat  er  daartegen  van  uit  dat  het  conflict  tussen 
rechtszekerheidsbeginsel en legaliteitsbeginsel moet worden opgelost door een afweging 
van beide beginselen (V. SCORIELS, “Le principe de confiance légitime en matière fiscale et 
la jurisprudence de la Cour de cassation, JT 2003, 305, nrs. 16-17). 

14. Het arrest van 27 maart 1992 neemt geen uitdrukkelijk standpunt in over de verhou-
ding tussen het legaliteitsbeginsel en het vertrouwensbeginsel en lijkt een onderlinge af-
weging  van  de  beginselen  door  de  rechter  toe  te  laten.  Ook  voormeld  arrest  van  3 
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november 2000 lijkt dergelijke afweging niet uit te sluiten. 

15. De recentere rechtspraak van uw Hof lijkt evenwel te bevestigen dat het vertrouwens-
beginsel moet wijken voor het wettelijkheidsbeginsel.  De rechtsleer en rechtspraak zijn 
verdeeld over de precieze draagwijdte van de rechtspraak van Uw Hof. 

16. Sommigen gaan ervan uit dat het vertrouwensbeginsel volgens ons Hof steeds moet 
wijken voor het legaliteitsbeginsel (J. COUTURIER en B. PEETERS, Belgisch belastingrecht in 
hoofdlijnen, Maklu, 2005, 66; J. DE STAERCKE, “Beginselen van behoorlijk bestuur en hië-
rarchie van de normen, NJW 2004, 1408; V. SCORIELS, “Le principe de confiance légitime 
en matière fiscale et la jurisprudence de la Cour de cassation, JT 2003, 308, nr. 34 en 310, 
nr. 43).  Ook de conclusies van het openbaar ministerie bij de voormelde arresten van 6 
november 2000 en 26 oktober 2001 wijzen in die richting.

17. Auteurs DE STAERCKE en MORIS zijn evenwel van oordeel dat de algemene rechtsbegin-
selen in de hiërarchie van de rechtsnormen na de wet (en decreet en ordonnantie) komen 
maar  voor  administratieve  beslissingen  ook  als  die  reglementair  van  aard  zijn.  Deze 
auteurs  menen  dan  ook  dat  de  algemene  rechtsbeginselen  primeren  op  koninklijke 
besluiten.  DE STAERCKE stelt  dat  Uw Hof in zijn principearrest  van 27 maart  1992 het 
vertrouwensbeginsel  kon  laten  primeren,  zonder  de  contra  legem  werking  van  het 
rechtszekerheidsbeginsel te aanvaarden, omdat de BTW-regel over de vermeldingen op de 
facturen  waarover  de  betwisting  ging,  geen  formele  wet  maar  slechts  een  koninklijk 
besluit  was (J.  DE STAERCKE,  “Beginselen van behoorlijk  bestuur  en hiërarchie van de 
normen, NJW 2004, 1408; M. MORIS, “Le droit au respect de la sécurité juridique et autres 
principes  de  bonne  administration  en  droit  fiscal  ou  la  consécration  de  l’insécurité 
juridique?” JDF 2002, 81). Ook het vormvoorschrift van artikel 15 §4, tweede lid KB nr. 
1, waartegen de verweerster in casu heeft gezondigd, is  geen formele wet en zou dus 
volgens  DE STAERCKE en  MORIS niet  toelaten  om  het  rechtszekerheids-  en 
vertrouwensbeginsel terzijde te schuiven. Het voormelde arrest van 27 maart 1992 baseert 
zijn  uitspraak  alleszins  niet  uitdrukkelijk  op  de  aard  van  het  voorschrift  inzake  de 
vermeldingen op de facturen.

18. Auteur POPELIER stelt dat de opvatting dat de algemene rechtsbeginselen, inzonderheid 
het rechtszekerheidsbeginsel, geen voorrang hebben op de wet niet meer onverkort kan 
gelden en dat de wetgever niet zomaar afbreuk mag doen aan de beginselen van behoor-
lijk bestuur. De auteur stelt evenwel vast dat de vaste lijn van de rechtspraak van ons Hof 
is dat het bestuur niet geacht wordt de beginselen van behoorlijk bestuur contra legem toe 
te passen. De auteur stelt ook dat de gewone en de administratieve rechter in principe niet 
bevoegd zijn om de formele wet aan de beginselen van behoorlijk bestuur te toetsen tenzij 
het  tevens  gaat  om  de  schending  van  een  verdragsbepaling.  Deze  auteur  lijkt  er  in 
tegenstelling tot auteur DE STAERCKE van uit te gaan dat in het geval dat aanleiding gaf tot 
het  arrest  van  uw  Hof  van  27  maart  1992,  niet  de  rangorde  tussen  een  algemeen 
rechtsbeginsel en een KB aan de orde was, dat het niet om de vraag naar de naleving van 
het  KB  ging,  maar  wel  om  de  vraag  naar  de  naleving  van  de  wetsbepaling  die 
terugvordering van BTW voor het verleden eist. Deze auteur lijkt er dus van uit te gaan 
dat geen afweging van een algemeen rechtsbeginsel tegenover een KB aan de orde is, 
maar wel de afweging van het rechtszekerheidsbeginsel tegenover het “grondwettelijke” 
legaliteitsbeginsel dat tot gevolg heeft dat de wettelijk verschuldigde BTW moet worden 
gevorderd  (P.  POPELIER,  “Beginselen  van  behoorlijk  bestuur:  begrip  en  plaats  in  de 
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hiërarchie van de normen” in Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN 
DAMME (eds.), Die keure, 2006, 27-33). 

19. Auteur BOSSUYT is de mening toegedaan dat het rechtszekerheidsbeginsel een alge-
meen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde is dat boven de wet staat (A. BOSSUYT, 
“Algemene rechtsbeginselen”, in Jaarverslag Hof van Cassatie 2003, 142). Vermits ook 
het fiscale legaliteitsbeginsel gesteund is op de Grondwet, zou men kunnen oordelen dat 
beide beginselen op hetzelfde niveau staan en onderling moeten worden afgewogen. De 
recente rechtspraak van uw Hof lijkt die richting evenwel niet uit te gaan.

20.  Anderen  menen  dat  het  vertrouwensbeginsel  alleen  moet  wijken  wanneer  de 
onwettigheid  voor  eenieder  met  een  normale  oplettendheid  duidelijk  is  (W.  DEFOOR, 
“(Administratieve)  belofte  maakt  schuld:  de  toepassing  van administratieve richtlijnen 
contra legem als toonbeeld van fiscale “fair play”, TFR 2005, 763, nr. 10). 

21. Het vertrouwensbeginsel kan er niet toe leiden dat een duidelijke en uitdrukkelijke 
wetsbepaling terzijde geschoven wordt (M. VAN DAMME en A. WIRTGEN, “ Het rechtszeker-
heids- en vertrouwensbeginsel” in  Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. 
VAN DAMME (eds.),  Die  keure,  2006,  359).  Het  fiscale  vormvoorschrift  voor  de 
boekhouding vervat in artikel 15 §4, tweede lid KB nr. 1 van 29 december 1992 is zulke 
wetsbepaling, maar ze is, zoals gezegd, niet vervat in een formele wet, maar wel in een 
KB tot uitvoering van het BTW-wetboek. 

22.  Het  standpunt  dat  het  vertrouwensbeginsel  moet  wijken  voor  de  wet  wordt  door 
meerdere auteurs betwist (M. BOES, “Intrekking van fiscale beslissingen, TFR 2005, 395; 
E.  BUYSSE,  “Het  sluiten  van  akkoorden  met  de  fiscus:  voorzichtigheid  geboden!”, 
RABG  2006,  1286;  H.  VANDEBERGH,  “Grenzen  aan  de  toepassing  van  het 
vertrouwensbeginsel”, TFR 2003, 218) en door de rechtspraak niet altijd gevolgd.

23. Uit de evolutie van de rechtspraak van uw Hof lijkt te moeten worden besloten dat het 
vertrouwensbeginsel  moet  wijken  voor  het  legaliteitsbeginsel,  in  die  zin  dat  het 
rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel niet kan leiden tot een beleid dat tegen de wet 
ingaat.

24. Op het veertiende blad van het bestreden arrest lijken de appelrechters in de tweede 
alinea te stellen dat het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel in voorliggend geval 
niet  kan opzij  gezet worden door het  legaliteitsbeginsel.  Uit  de volgende alinea blijkt 
evenwel  dat  de  appelrechters  aanvaarden  dat  de  administratie  de  inbreuk  op  het 
vormvoorschrift, ondanks het gebrek aan eerdere kritiek op dat punt, kon aanvoeren met 
het oog op de verwerping van de boekhouding. De appelrechters oordelen evenwel dat 
deze tekortkoming op zich niet volstaat om de boekhouding als dusdanig te verwerpen. 
De  appelrechters  erkennen  aldus  dat  het  vertrouwensbeginsel  moet  wijken  voor  het 
legaliteitsbeginsel.

25. Dat de appelrechters de verwerping van de volledige boekhouding afwijzen en niet 
aanvaarden  dat  de  volledige  omzet  forfaitair  wordt  bepaald,  betekent  niet  dat  de 
appelrechters oordelen dat de administratie zich bij de berekening van de verschuldigde 
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BTW voor wat betreft  de verkochte goederen waarvan de prijs meer dan 10.000 BEF 
(247,89 €) bedraagt, moet houden aan de boekhouding, die op dat punt strijdig is met de 
wet. 

Het  onderdeel  gaat  uit  van  een  verkeerde  lezing  van  het  bestreden  arrest,  en  mist 
dienvolgens feitelijke grondslag;

Besluit  :   VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.08.0038.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 januari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheidsbeginsel 

en het vertrouwensbeginsel; 
- artikel 159 van de Grondwet en het daaruit afgeleide legaliteits- of wettelijkheidsbe-

ginsel;
- de artikelen 14, in het bijzonder §1, en 15, in het bijzonder het tweede lid van §4, van 

het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de 
voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 14 zowel vóór als ná de 
wijziging bij KB van 25 februari 1996, doch vóór de wijziging bij KB van 6 februari 
2002, artikel 15 zowel vóór als ná de wijziging bij KB van 26 november 1998, doch vóór 
de wijziging bij KB van 20 juli 2000;

- de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de eerste rechter in de mate waarin het 

werd bestreden en verklaart de oorspronkelijke vorderingen tot terugbetaling, ingeleid in 
de tweede en de derde zaak, gegrond.

Het bestreden arrest zegt voor recht dat het dwangbevel van 26 maart 1999 ten onrechte 
werd uitgevaardigd en zonder rechtsgevolgen moet blijven en veroordeelt dienvolgens de 
eiser tot terugbetaling aan de verweerster van alle op grond van dat dwangbevel betaalde 
of ingehouden bedragen (voor de periode van 1 januari 1994 tot 31 december 1996), ver-
meerderd met de moratoire intrest voorzien in artikel 91, §4, Btw-wetboek, te rekenen 
vanaf 12 juli 1999.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tevens tot terugbetaling aan de verweerster van 
alle sommen die op grond van het proces-verbaal van 19 oktober 2001 (met betrekking tot 
de periode van 1 januari 1997 tot 31 december 1999) werden betaald of ingehouden, ver-
meerderd met de moratoire intrest voorzien in artikel 91, §4, Btw-wetboek, te rekenen 
vanaf 31 januari 2002.
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Het  bestreden  arrest  komt  op  basis  van  de  overwegingen,  opgenomen  onder  punt 
3.3.3.2 van het arrest, die hier als hernomen kunnen worden beschouwd, tot de vaststel-
ling dat: "de boekhouding van de (verweerster) - weliswaar zeer netjes bijgehouden - de 
toets van de controleerbaarheid niet doorstaat" (folio 105, laatste alinea - folio 106, eerste 
alinea).

Niettemin beslist het bestreden arrest: 
"dat dit in de concrete omstandigheden niet volstond om die boekhouding voor de be-

treffende periodes te verwerpen op basis van het rechtszekerheids- en vertrouwensbegin-
sel.

Het moet duidelijk zijn dat met betrekking tot de controleerbaarheid van de boekhou-
ding de wetgeving slechts een beperkt kader aanreikt zodat - behoudens de nauwkeurige 
vermelding van de aard van de geleverde goederen bij verkopen boven de 10.000 frank - 
er in hoofde van de (verweertser) geen schendingen van uitdrukkelijke wetsbepalingen 
werden vastgesteld, waardoor het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel niet opzij kan 
gezet worden door het legaliteitsbeginsel.

De (eiser) betwist niet dat (verweerster) de (bekritiseerde) wijze waarop de boekhou-
ding werd bijgehouden, reeds jarenlang toepaste. De (eiser) roept wel in dat er ook in 
vroegere periodes naheffingen voor de btw plaats vonden, in het bijzonder voor de perio-
de van 1988 tot 1991, maar daaruit moet precies worden besloten dat in hoofde van de 
(verweerster) het rechtmatig vertrouwen werd gewekt dat aan de vorm van haar boekhou-
ding op zich niets verkeerd was. Kennelijk leidde de controle voor de periode van 1988 
tot 1991 wel tot een regularisatieopgave en dus tot het oordeel van de btw-administratie 
dat de geboekte bedragen niet klopten, maar uit niets blijkt dat de controleambtenaar toen-
tertijd kritiek zou geleverd hebben op de wijze waarop de klantenkaarten werden ingevuld 
en verwerkt, op het niet afzonderlijk boeken van kortingen en op de niet-detaillering van 
de verkochte goederen op de (losse, niet genummerde) verantwoordingsstukken voor het 
dagontvangstenboek, laat staan dat zou bewezen zijn dat toen tot de verwerping van de 
boekhouding werd besloten.  De plotse verwerping van de boekhouding voor  de jaren 
1994 en 1999 gebeurde dan ook met schending van het rechtszekerheids- en vertrouwens-
beginsel.

In zoverre er sprake is van een schending van de wet doordat de verantwoordingsstuk-
ken voor verkopen boven de 10.000 frank (247,89 euro) niet voldoende gedetailleerd wer-
den, kan dit enkele feit op zich redelijkerwijze de verwerping van de volledige boekhou-
ding niet verantwoorden".

Grieven
Eerste onderdeel
1. Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur omvat het recht op rechtszekerheid 

waarvan het vertrouwensbeginsel een aspect vormt.
Het recht op rechtszekerheid houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat 

volgens hem niet anders dan een vaste gedragsregel en een regel van bestuur kan zijn en 
krachtens welke de openbare diensten en de overheden de door hen bij hem gewekte ge-
wettigde verwachtingen moeten voldoen.

Het recht op rechtszekerheid kan door de burger slechts worden ingeroepen voor zover 
hij er in alle redelijkheid kan vanuit gaan dat de gewekte verwachtingen ten overstaan van 
het overheidsoptreden zullen en kunnen worden ingelost, m.a.w. wanneer de gewekte ver-
wachtingen "rechtmatig", "gewettigd" of "gerechtvaardigd" zijn.

Wanneer de burger kan voorzien dat de gewekte verwachtingen (mogelijks) niet door 
het bestuur of de overheid kunnen of mogen worden beantwoord, dan kan geen schending 
van het recht op rechtszekerheid, noch van het vertrouwensbeginsel worden vastgesteld.
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2. Wanneer een btw-belastingplichtige het voorwerp heeft uitgemaakt van een controle 
die aanleiding heeft gegeven tot het opstellen van een regularisatieopgave met naheffing 
van btw, kan die controle niet het rechtmatig vertrouwen wekken dat er niets verkeerd is 
aan de wijze waarop de btw-belastingplichtige zijn btw-verplichtingen is nagekomen.

Het resultaat van die controle moet de btw-belastingplichtige integendeel doen inzien 
dat de wijze waarop hij de regelgeving inzake de belasting over de toegevoegde waarde 
heeft toegepast hiermee niet in overeenstemming is te brengen, zoniet zou de controle-
ambtenaar geen regularisatieopgave met naheffing hebben opgesteld.

3. Waar het bestreden arrest zelf aangeeft dat de controle bij de verweerster voor de pe-
riode van 1988 tot 1991 bij de eiser tot het oordeel heeft geleid dat de geboekte bedragen 
niet klopten (arrest, folio 106, derde alinea, derde zin), kon deze controle, gevolgd door 
een naheffing van btw, bij de verweerster derhalve niet het rechtmatig vertrouwen wekken 
dat zij zich al die tijd correct van haar btw-verplichtingen heeft gekweten, noch kon zij 
erop vertrouwen dat aan de vorm van haar boekhouding op zich niets verkeerd was.

Als gevolg van die controle met navordering van btw moest en kon de verweerster im-
mers voorzien dat de bij haar eventueel gewekte verwachtingen inzake de bewijskracht 
van haar boekhouding niet rechtmatig waren en door de eiser niet kunnen worden beant-
woord.

De door de eiser uitgevoerde controle voor de periode van 1988 tot 1991 had bij de ver-
weerster slechts dan rechtmatige verwachtingen kunnen wekken aangaande de bewijs-
kracht van haar boekhouding indien deze controle niet tot naheffing van btw zou hebben 
geleid. Waar dit wel het geval was geweest, kon het verwerpen door de eiser van haar 
boekhouding voor de jaren 1994 tot 1999 derhalve niet als een plotse of onvoorzienbare 
beslissing worden opgevat.

4. Uit de vaststelling dat uit niets blijkt dat de controleambtenaar bij de controle voor de 
periode van 1988 tot 1991 kritiek zou hebben geleverd op de wijze waarop de klanten-
kaarten werden ingevuld en verwerkt, op het niet-afzonderlijk boeken van kortingen en op 
de niet-detaillering van de verkochte goederen op de (losse, niet-genummerde) verant-
woordingsstukken voor het dagontvangstenboek, laat staan dat zou bewezen zijn dat toen 
tot de verwerping van de boekhouding werd besloten, kan bovendien niet als feitelijk ver-
moeden worden afgeleid dat de controleambtenaar naar aanleiding van die controle heeft 
ingestemd met de wijze waarop de boekhouding jarenlang door de verweerster was ge-
voerd, temeer daar die controle tot een naheffing van btw heeft geleid, wat impliceert dat 
de geboekte bedragen niet klopten.

De feitenrechter kan feitelijke vermoedens slechts aannemen wanneer zij hem zeker-
heid geven omtrent het bestaan van het vast te stellen feit dat hij uit een bekend feit af-
leidt, m.a.w. het onbekend feit moet uit het bekend feit kunnen volgen (de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).

Het feit dat niet was bewezen dat de eiser naar aanleiding van de controle m.b.t. de pe-
riode van 1988 tot 1991 geen opmerkingen heeft gemaakt over de boekhouding, kan bij-
gevolg geen afdoende grondslag vormen voor de beslissing dat "in hoofde van de (ver-
weerster) het rechtmatig vertrouwen werd gewekt dat aan de vorm van haar boekhouding 
op zich niets verkeerd was" (arrest, folio 106, derde alinea, eerste en tweede zin).

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat de eiser 
het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel heeft geschonden door in de concrete om-
standigheden van de zaak de boekhouding van de verweerster, "plots" te verwerpen voor 
de jaren 1994 tot 1999, (schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, 
waaronder het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, de artikelen 14, in 
het bijzonder §1, en §15, in het bijzonder het tweede lid, van §4, van het KB nr. 1 van 29 
december 1992, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).
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Tweede onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 15, §4, van het KB nr. 1 van 29 december 1992 moet het to-

tale bedrag van de dagontvangsten van dag tot dag worden ingeschreven in het dagboek 
van ontvangsten.

Een afzonderlijke inschrijving met vermelding van de aard van de verkochte goederen 
is evenwel noodzakelijk voor de ontvangsten die voortkomen van de levering van goede-
ren waarvan de prijs, per in de handel gebruikelijke eenheid, meer bedraagt dan 10.000 
frank (247,89 euro), belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen.

De in het vorige lid bedoelde afzonderlijke inschrijving mag worden vervangen door 
een dagelijkse globale inschrijving wanneer de verantwoordingsstukken die moeten wor-
den opgesteld, benevens de ontvangst, de aard van de verkochte goederen nauwkeurig 
vermelden.

2. Het bestreden arrest stelt vast dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat de verweer-
ster af en toe leveringen had van boven de 10.000 frank zonder dat op haar losse bladen 
van de dagontvangsten een nauwkeurige vermelding van de aard van de verkochte goede-
ren staat vermeld (folio 104, eerste alinea) zodat het arrest aanneemt dat er op dat vlak een 
schending van de wet voorligt (folio 106, tweede en derde alinea, in fine).

3. Niettemin oordeelt het bestreden arrest dat in zoverre er sprake is van een schending 
van de wet, "dit enkele feit op zich redelijkerwijze de verwerping van de volledige boek-
houding niet kan verantwoorden" (folio 106, derde alinea, in fine).

4. Waar de boekhouding van de verweerster een schending inhield van artikel 15, §4, 
van het KB nr. 1 van 29 december 1992 vermocht het bestreden arrest niet wettig te oor-
delen dat de eiser het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel heeft geschonden door de 
boekhouding van de verweerster te verwerpen.

Het bestreden arrest aanvaardt zodoende immers, in strijd met artikel 15, §4, van het 
KB nr. 1 van 29 december 1992, de boekhouding van de verweerster als basis voor de be-
rekening van de door haar verschuldigde btw wat betreft de verkochte goederen waarvan 
de prijs meer bedraagt dan 10.000 frank (247,89 euro).

5. Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur kan niet worden ingeroepen indien dat 
leidt tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat wat betekent dat het recht op 
rechtszekerheid  en  het  vertrouwensbeginsel  geen  toepassing  kunnen  vinden  wanneer 
rechtskwesties aan de orde zijn omdat het wettelijkheidsbeginsel, dat rechtstreeks is ge-
grond op een grondwettekst (artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek), alsdan primeert.

De wettelijke regeling inzake het boeken van de verkoop van goederen, waarvan de 
prijs meer bedraagt dan 10.000 frank (247,89 euro), betreft een rechtskwestie die niet kan 
wijken voor het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel zodat het bestreden arrest de 
vorderingen van de verweerster op dat vlak niet gegrond heeft kunnen verklaren.

6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van het wettelijk-
heidsbeginsel, de vorderingen van de verweerster tot terugbetaling volledig gegrond heeft 
kunnen verklaren wegens een schending door de eiser van het rechtszekerheids- en ver-
trouwensbeginsel, in zoverre deze vorderingen deels betrekking hadden op de btw ver-
schuldigd op de verkochte goederen, waarvan de prijs meer bedroeg dan 10.000 frank 
(247,89 euro), die in strijd met artikel 15, §4, van het KB nr. 1 van 29 december 1992 wa-
ren geboekt (schending van artikel 159 van het Gerechtelijk Wetboek, het wettelijkheids-
beginsel, het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheids-
beginsel en het vertrouwensbeginsel, de artikelen 14, in het bijzonder §1, en §15, in het 
bijzonder het tweede lid, van §4, van het KB nr. 1 van 29 december 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
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Eerste onderdeel
1. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor de 

belastingadministratie, sluiten het recht op rechtszekerheid in. Dit houdt in dat de 
burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een 
vaste  gedrags-  of  beleidsregel  van de overheid.  Daaruit  volgt  dat  de door de 
overheid opgewekte gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel 
moeten worden gehonoreerd. 

De burger kan evenwel niet verwachten dat het bestuur tegen de wettelijke re-
gels in, over de jaren heen een onregelmatige boekhouding als bewijskrachtig 
zou blijven beschouwen.

2. Het arrest stelt vast dat de boekhouding van de verweerster de toets van de 
controleerbaarheid niet doorstaat voor de betrokken periodes van 1994 tot 1999. 
Het  stelt  ook  vast  dat  de  verantwoordingsstukken  voor  verkopen  boven  de 
247,89 euro niet voldoende gedetailleerd waren, geeft te kennen dat de belasting-
plichtige dit wel kon weten maar dat dit de verwerping van de volledige boek-
houding niet in redelijkheid kon verantwoorden. Het stelt  tenslotte vast dat in 
vroegere periodes (van 1988 tot 1991) naheffingen volgden, maar oordeelt dat 
"uit niets blijkt dat de controleambtenaar toentertijd kritiek zou geleverd hebben 
op de wijze waarop de klantenkaarten werden ingevuld en verwerkt, op het niet 
afzonderlijk boeken van kortingen en op de niet-detaillering van de verkochte 
goederen op de (losse, niet-genummerde) verantwoordingsstukken voor het dag-
ontvangstenboek, laat staan dat zou bewezen zijn dat toen tot de verwerping van 
de boekhouding werd besloten".

3. Op grond van die gegevens konden de appelrechters niet wettig oordelen dat 
de controleambtenaar naar aanleiding van de vroegere controles had ingestemd 
met de wijze waarop de boekhouding tijdens de voorgaande jaren was gevoerd 
en konden zij evenmin wettig beslissen dat de eiser aldus een gerechtvaardigde 
verwachting bij de verweerster had gecreëerd.

4. Het arrest schendt aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalin-
gen.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de feitenrech-

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

10 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
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zitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. De 
Bruyn.

Nr. 737

1° KAMER - 10 december 2009

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
ALGEMEEN - LOKALE OVERHEDEN - RECHT TOT BELASTINGHEFFING - INKOMSTENBELASTINGEN 
- VERBODEN GELIJKAARDIGE BELASTING - BEGRIP

2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
ALGEMEEN - LOKALE OVERHEDEN - RECHT TOT BELASTINGHEFFING - INKOMSTENBELASTINGEN 
- VERBODEN GELIJKAARDIGE BELASTING - GEMEENTEBELASTING OP VERTONINGEN EN 
VERMAKELIJKHEDEN

1º  Een  lokale  belasting  die  is  gestoeld  op  één  van  de  wezenlijke  componenten  die  
rechtstreeks  de  grondslag  van  de  inkomstenbelastingen  bepalen,  is  een  verboden 
"gelijkaardige belasting" in de zin van artikel 464, 1°, van het W.I.B. (1992)1. (Art. 464, 1°, 
W.I.B. 1992)

2º Een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die wordt berekend op de  
verwezenlijkte  omzet,  verminderd  met  de  daarop  toegepaste  belasting  op  de 
toegevoegde waarde, is een verboden gelijkaardige belasting in zoverre de omzet een  
essentieel element uitmaakt dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van 
de grondslag van de inkomstenbelasting die wordt geheven ten laste van de schuldenaar  
van die belasting2.(Art. 464, 1°, W.I.B. 1992)

(STAD LEUVEN T. STUDIO FILMTHEATERS nv)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :

1. Verweerster baat filmzalen uit in Leuven en werd voor de periode oktober 1999 tot en 
met december 2002 belast  op grond van de gemeentelijke belastingreglementen dd.  4 
december 1995 en 26 november 2001 die voorzien in een belasting op filmvoorstellingen 
verschuldigd door diegene, die gewoonlijk of bij gelegenheid, op het grondgebied van de 
stad, filmvoorstellingen organiseert.

Krachtens artikel 3, eerste lid, van de litigieuze reglementen is de belasting verschuldigd 
op  het  integrale  bedrag  van  ontvangsten  uit  hoofde  van  de  toegangs-,  huur-  en 
vestiairegelden,  de  bijdragen of  vergoedingen  welke  die  gelden kunnen vervangen of 
aanvullen, de verkoop van programma’s en consumpties, alsook op de ontvangsten van 
allerlei aard. 

Overeenkomstig het tweede lid van dat artikel wordt het brutobedrag van de belastbare 
ontvangsten verminderd met de daarop toegepaste B.T.W.

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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Artikel 4 van de reglementen bepaalt het belastingpercentage op 12%.

2. Verweerster betwistte met succes de wettelijkheid van de bedoelde belastingreglemen-
ten op filmvoorstellingen. In graad van beroep verklaarden de appelrechters de litigieuze 
belastingaanslagen  niet  rechtsgeldig  omdat  de  belasting  gevestigd  wordt  op  de  door 
verweerster verwezenlijkt omzet en de belastbare winst, die de grondslag vormt voor de 
vestiging  van  de  personenbelasting  of  vennootschapsbelasting,  uit  die  omzet  bestaat, 
omzet waarop de kosten in mindering worden gebracht.

De belasting op filmvoorstellingen is volgens de appelrechters dan ook strijdig met artikel 
464,  1°,  van het W.I.B.  (1992) nu het een belasting betreft  die gelijkaardig is aan de 
personenbelasting of de vennootschapsbelasting, omdat zij wordt gevestigd op één van de 
essentiële bestanddelen die rechtstreeks de grondslag ervan bepaalt, met name de omzet. 

3. In het enig middel tot cassatie verwijt eiseres de appelrechters door in die zin te oorde-
len, artikel 464, 1°, van het W.I.B. (1992) te hebben geschonden omdat een belasting die 
gevestigd is op bruto-inkomsten, waarbij geen aftrek van beroepskosten mogelijk is, zoals 
dit het geval is bij de door eiseres gevestigde belasting op filmvoorstellingen, niet in strijd 
is met die bepaling.

4. Krachtens artikel 464, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zijn de 
provincies,  de  agglomeraties  en  gemeenten  niet  gemachtigd  tot  het  heffen  van 
opcentiemen  op  de  personenbelasting,  op  de  vennootschapsbelasting,  op  de 
rechtspersonenbelasting  en  op  de  belasting  van  niet-inwoners  of  tot  het  heffen  van 
gelijkaardige belastingen, uitgezonderd evenwel wat de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing betreft.

Aan de oorsprong van deze bepaling ligt  artikel  83 van de samengeschakelde wetten 
betreffende de inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door artikel 34 van de wet van 24 
december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën. 

Laatstgenoemde bepaling luidde als  volgt:  “De provinciën en gemeenten zijn  niet  ge-
machtigd tot het heffen van opcentimes op de gesplitste inkomstenbelastingen of gelijk-
aardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van deze belastingen. Uitzondering 
wordt nochtans gemaakt voor de grondbelasting.”

De tekst van artikel 83 van de samengeschakelde wetten diende te worden aangepast om-
wille van de overgang van het cedulair stelsel naar het huidige systeem van de inkomsten-
belastingen en werd derhalve vervangen door artikel 70 van de wet van 20 november 
1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen.  Het nieuwe artikel 83,  a, van 
dezelfde gecoördineerde wetten verbiedt de provinciën en gemeenten opcentiemen op de 
personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, en op de rechtspersonenbelasting en op 
de belasting van de niet-verblijfhouders of gelijkaardige belastingen op de grondslag of op 
het  bedrag  van  deze  belastingen  te  heffen,  uitgezonderd  evenwel  wat  de  onroerende 
voorheffing betreft.
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De juiste draagwijdte van artikel 464, 1° W.I.B. 1992 (voorheen artikel 351 W.I.B. 1964) 
kan worden nagegaan aan de hand van de parlementaire voorbereiding van artikel 34 van 
de  wet  van  24  december  1948,  nu  beide  bepalingen  inhoudelijk  dezelfde  strekking 
hebben. 

Uit  de  parlementaire  voorbereiding  van  de wet  van  24  december  1948  blijkt  dat  het 
voornoemde artikel 34 - en bijgevolg ook het latere artikel 464, 1° W.I.B. 1992 - voor de 
provinciën en gemeenten een bevoegdheidstoekenning inhoudt die hen alleen machtigt tot 
het heffen van opcentiemen op de grondbelasting (thans de onroerende voorheffing). 

Toen de tekst van artikel 83 van de gecoördineerde wetten op de inkomstenbelastingen in 
1962  werd  aangepast  omwille  van  de  overgang  naar  het  huidig  stelsel  van  de 
inkomstenbelastingen  werd  die  interpretatie  tijdens  de  parlementaire  voorbereiding 
nogmaals bevestigd. 

5.  De  wet  houdt  niet  alleen  een  verbod  in  voor  de provinciën  en  de  gemeenten  om 
opcentiemen te vestigen op de inkomstenbelastingen, met uitzondering van de onroerende 
voorheffing,  maar  verbiedt  hen  tevens  ‘gelijkaardige  belastingen’  te  vestigen  op  de 
grondslag of het bedrag van deze belastingen. 

Omwille van de door de wetgever gewilde scheiding tussen de lokale belastingen en de 
rijksbelastingen moet de gelijkaardigheid van de belastingen worden beoordeeld vanuit de 
gehanteerde berekeningsgrondslag en vanuit de componenten die deze samenstellen zodat 
elke belasting die de grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting als belastbaar 
feit  of  als  berekeningsbasis  gebruikt  of  die  gebruik  maakt  van  componenten  die 
rechtstreeks of onrechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen een op 
grond van artikel 464, 1°, W.I.B. 1992 verboden gelijkaardige belasting uitmaakt. 

6. Vanuit die optiek aanziet de schaarse recente rechtspraak in deze materie de belasting 
op vertoningen die berekend wordt op de ontvangsten als een verboden ‘gelijkaardige be-
lasting’.3

Zo besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen4 dat de door de organisator ver-
schuldigde belasting op vertoningen en vermakelijkheden ten belope van 4% van de bru-
to-ontvangsten, artikel 464 W.I.B. 1992 schendt aangezien de belasting wordt berekend 
op grond van de gerealiseerde omzet, hetgeen ook het geval is voor de inkomstenbelas-
ting.  Dat  in  de  inkomstenbelasting  het  netto-inkomen  wordt  belast,  terwijl  dit  in  de 
bestreden gemeentebelasting het bruto inkomen is, doet hieraan geen afbreuk.

Uit de meerderheidsrechtspraak blijkt dat vooral het argument dat de bruto-ontvangsten 
een  deel  van  de  grondslag  in  de  inkomstenbelasting  uitmaken  steeds  terugkomt.  De 
meerderheidsopvatting gaat er dus van uit dat het verbod van artikel 464 W.I.B. 1992 om 

3 Brussel, 24 sept. 1998, F.J.F., 1998, nr. 98/298; Brussel, 18 mei 2001, T.F.R., 2001, nr. 2001/88; 
Rb. Antwerpen, 29 jan. 2003, L.R.B., 2003, p. 88; Rb. Gent, 18 april 2002, T.F.R., 2002, p. 961 (uit-
spraak in eerste aanleg in voorliggende zaak); CONTRA: Rb.Brugge, 2 nov. 2004, T.F.R., 2006, p. 
635.
4 Rb. Antwerpen, 29 jan. 2003, L.R.B., 2003, p. 88.
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gelijkaardige belastingen aan de inkomstenbelasting te heffen op de grondslag van die 
belastingen,  ook  slaat  op  belastingen  die  worden  geheven  op  een  component  van  de 
grondslag van de inkomstenbelasting. 

Opdat een gemeentebelasting een verboden gelijkaardige belasting zou zijn, is dus niet 
vereist  dat de belasting alle bestanddelen van de grondslag van de inkomstenbelasting 
treft.

7. Ook auteur DE JONCKHEERE meent dat het logisch is dat voor de huidige verbodsbepaling 
(van art. 464) verwezen wordt naar de grondslag van de inkomstenbelastingen om tot ge-
lijkaardigheid van de gemeentelijke heffing te besluiten.5 Hij verwijst in dit verband naar 
oude rechtspraak van het Hof6 waaruit blijkt dat de grondslag van de gemeentebelasting 
determinerend is voor de gelijkaardigheid van de gemeentebelasting.

Het begrip “gelijkaardig” in artikel 464, wordt vrij ruim geïnterpreteerd en heeft weinig 
invloed op de eigenlijke draagwijdte van het verbod.7

Deze auteur meent dat bij de indirecte belasting op vertoningen en vermakelijkheden die 
geheven wordt in de vorm van een percentage op de brutowinst, vragen kunnen worden 
gesteld over de wettelijkheid., zeker indien deze belasting verschuldigd is door de inrich-
ter  van permanente vermakelijkheden zoals  bioscoopuitbaters  en daarenboven jaarlijks 
dient afgerekend te worden.8

De auteur stelt dat gemeentebelastingen die gebruik maken van componenten die recht-
streeks of onrechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelasting bepalen, of die integen-
deel doelbewust uit de grondslag worden geweerd omdat de wetgever vrijstelling heeft 
verleend, in die opvatting strijdig zijn met artikel 464, 1°, W.I.B. 92.9

8. De Raad van State besliste in een arrest van 8 februari 199310, F.J.F., 1993, nr. 93/126 
in verband met een belasting op frituren in functie van het aantal openingsdagen, dat ver-
mits het bedrag van de betwiste belasting wordt berekend in functie van het aantal ope-
ningsdagen van de zaak, zonder rekening te houden met het omzetcijfer, noch met het be-
drag van de geïnde inkomstenbelasting, zij niet kan gelijkgesteld worden met opcentie-
men op de personenbelasting, waarvan de heffing verboden wordt door art. 351, W.I.B. 
(thans 464, W.I.B. 92). De aangewende terminologie lijkt erop te wijzen dat ook de Raad 
een ruime interpretatie van de grondslag genegen is.11

5 DE JONCKHEERE, M., De gemeentelijke belastingbevoegdheid Fiscaaljuridische aspecten, Die Keure, 
1996, p. 378, nr. 386.
6 O.m. Cass., 11 april 1927, Pas., 1927, I, p. 210 dat stelt dat een gemeentebelasting op het verwar-
mingsoppervlak van stookketels en of de kracht van andere dan met stoom aangedreven motoren 
geen belasting is die gelijk staat opcentiemen op de grondslag of het bedrag van de cedulaire belas-
tingen of de extrabelasting en dus niet valt onder het verbod van art. 83 van de gecoördineerde wetten 
van 29 okt. 1919 en 3 aug. 1920.
7 DE JONCKHEERE, M., o.c., p. 379.
8 Ibid.
9 DE JONCKHEERE, M., o.c., p. 381, nr. 390.
10 RvS, 8 feb. 1993, F.J.F., 1993, nr. 93/126.
11 De JONCKHEERE, M., o.c., p. 381, voetnoot 274.
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9. Een recent arrest van uw Hof van 8 juni 2006 lijkt deze tendens in de rechtspraak te be-
vestigen.12 In deze zaak was de vraag aan de orde of een algemene provinciebelasting 
waarvan de belastbare grondslag wordt vastgesteld aan de hand van de totale bebouwde 
en/of  onbebouwde  oppervlakte  die  wordt  ingenomen  door  de  belastingplichtige 
verenigbaar is met artikel 464, 1° W.I.B. 1992. Uw Hof stelde in dat arrest vast dat de 
belastbare  grondslag  niet  afhangt  van  de  inkomsten  van  de  belastingplichtige  en 
preciseerde in dit verband “dat de belasting niet gestoeld is op een van de wezenlijke  
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen”.13 Op 
grond  hiervan  wordt  aangenomen  dat  dit  type  van  algemene  provinciebelasting  geen 
gelijkaardige belasting is op de grondslag of op het bedrag van de in artikel 464, 1° van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) genoemde belastingen.14

10.  Een  belasting  op  filmvoorstellingen  die  zoals  in  casu  wordt  berekend  op  het 
brutobedrag van alle ontvangsten, verminderd met de daarop toegepaste belasting op de 
toegevoegde  waarde,  is  dan  ook  te  beschouwen  als  een  ‘gelijkaardige  belasting’  als 
bedoeld in artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 vermits 
daardoor de omzet wordt belast welke een essentieel bestanddeel van de grondslag van de 
inkomstenbelasting uitmaakt  die  wordt  geheven  ten laste  van de schuldenaar  van  die 
belasting.

Uit artikel 24 van het W.I.B. (1992) in samenlezing met artikel 183 van dat wetboek, 
blijkt  immers dat de omzet het uitgangspunt is  voor de vaststelling van de belastbare 
grondslag in de vennootschapsbelasting. 

11. Het arrest dat oordeelt dat de betrokken belastingreglementen strijdig zijn met artikel 
464, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 om reden dat de belasting op 
filmvoorstellingen  gevestigd  wordt  op  de  door  de  verweerster  verwezenlijkte  omzet, 
verminderd met de belasting op de toegevoegde waarde, en dat die omzet één van de 
essentiële bestanddelen vormt die rechtstreeks de grondslag van de personenbelasting of 
de vennootschapsbelasting bepalen, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

12 Cass., 8 juni 2006, T.F.R., 2007, 561, noot DE JONCKHEERE. Ook een belasting berekend in functie 
van het  aantal  vierkante meter oppervlakte bezet  door een kermisinstallatie  en per  dag bezetting 
doorstaat de toets van artikel 464, 1° W.I.B. 1992: R.v.St., nr. 117.110, 17 maart 2003, F.J.F., 2003, 
946. Zie tevens R.v.St., 8 feb. 1993,  F.J.F., 1993, 126: een belasting op de handel in frieten die 
berekend wordt op het aantal openingsdagen, zonder rekening te houden met het omzetcijfer, noch 
met het bedrag van de geïnde inkomstenbelasting schendt artikel 464 W.I.B. 1992 niet. 
13 Het gebruik van de term “componenten” is van groot belang. Het gehanteerde criterium sluit aan 
bij de opvatting van DE JONCKHEERE dat het begrip “grondslag” van de belasting niet in die zin mag 
worden geïnterpreteerd dat  alleen de elementen worden bedoeld die als grondslag in aanmerking 
worden genomen om de inkomstenbelastingen te berekenen zoals bv. de netto-inkomsten uit onroe-
rende goederen en de netto-inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen. Ook de 
samenstellende elementen (componenten) die deze grondslag vormen zijn niet beschikbaar voor de 
gemeenten. (M. DE JONCKHEERE, K. DEKETELAERE en N. PLETS, Lokale en regionale belastingen, Brug-
ge, die Keure, 2004, 36-40). Een meer restrictieve interpretatie zou de verbodsbepaling het grootste 
deel van haar slagkracht ontnemen en bijgevolg indruisen tegen de door de wetgever gewenste schei-
ding tussen de inkomstenbelastingen en de lokale heffingen. 
14 In het arrest van 8 juni 2006 beslist het Hof tevens dat de omstandigheid dat een lokale belasting 
alleen betaald kan worden met inkomsten die reeds door de Staat werden belast, niet tot gevolg heeft 
dat de betrokken belasting gelijkaardig is aan een van de voormelde inkomstenbelastingen. Hierover 
kan in beginsel niet de minste twijfel bestaan. Zie nochtans in een andere zin: R.v.St., nr. 50.538, 30 
nov. 1994, T. Gem., 1994, 204, met kritische noot DE JONCKHEERE.
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In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een gemeentebelasting slechts een verboden 
gelijkaardige belasting als bedoeld in artikel 464, 1°, W.I.B. (1992) kan uitmaken indien 
de grondslag ervan overeenstemt met het cijferkundig resultaat zoals het op basis van het 
wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  wordt  berekend,  zodat  een  belasting  op  bruto-
inkomsten geen gelijkaardige belasting kan zijn, faalt het naar recht.

Besluit  :   VERWERPING.

ARREST

(AR F.08.0041.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 januari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 464 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92). 
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de door de eiseres op de verweerster gevestigde belasting-

aanslagen niet rechtsgeldig en verklaren op die grondslag het hoger beroep van de eiseres 
tegen het vonnis gewezen in eerste aanleg ongegrond in essentie op de gronden dat de be-
lasting op filmvoorstellingen gevestigd wordt op de door de verweerster verwezenlijkte 
omzet en dat de belastbare winst, die de grondslag vormt voor de vestiging van de perso-
nenbelasting of vennootschapsbelasting, uit die omzet bestaat, omzet waarop de kosten in 
mindering worden gebracht.

Die omzet vormt volgens de appelrechters dan ook één van de essentiële bestanddelen 
die rechtstreeks de grondslag van de personenbelasting of vennootschapsbelasting bepa-
len. Deze belasting op filmvoorstellingen is volgens de appelrechters dus een belasting die 
gelijkaardig is aan de personenbelasting of vennootschapsbelasting, nu zij wordt geves-
tigd op één van de essentiële bestanddelen die rechtstreeks de grondslag van de personen-
belasting of vennootschapsbelasting bepaalt. Uit dien hoofde is deze belasting op film-
voorstellingen strijdig met artikel 464, 1°, WIB92.

De appelrechters steunen hun beslissing op de volgende overwegingen:
"b) Wat de grondwettelijke fiscale autonomie van de gemeente en de beweerde schen-

ding van artikel 464, 1°, WIB92 met betrekking tot de dienstjaren 2001 en 2002 betreft.
Appellante wijst erop dat de gemeentelijke fiscale autonomie erg ruim is. Behoudens 

hetgeen de wetgever expliciet, impliciet of onrechtstreeks aan de belastingbevoegdheid 
heeft onttrokken, zal de gemeente in beginsel gelijk welke belasting kunnen instellen.

De belangrijkste specifieke verbodsbepaling is artikel 464, 1°, WIB92, waarin aan de 
gemeenten het verbod wordt opgelegd om opcentiemen te heffen op de personenbelasting 
(P.B.), de vennootschapsbelasting (Venn. B.), de rechtspersonenbelasting en de belasting 
der niet-inwoners of om gelijkaardige belastingen te heffen op de grondslag of het bedrag 
van deze belastingen, met uitzondering evenwel voor wat de onroerende voorheffing be-
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treft.
Deze verbodsbepaling werd ingesteld door artikel 34 van de wet van 24 december 1948 

betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën. Appellante pleit ervoor een teleo-
logische interpretatie van artikel 464, 1°, WIB92 toe te passen zodat de bedoeling van de 
wetgever, in casu uit 1948, wordt nagegaan. Appellante meent dat uit de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 1948 duidelijk blijkt dat de wetgever de belasting op verto-
ningen en vermakelijkheden, zoals de belasting op de filmvoorstellingen er één is, buiten 
de toepassing van de verbodsbepaling van artikel 464, 1°, WIB92 heeft willen laten.

Nu het bestreden vonnis de ratio legis van het huidige artikel 464, 1°, WIB92 volledig 
miskent en er een draagwijdte aan geeft die volstrekt in strijd is met degene die de wetge-
ver van 1948 eraan heeft willen toekennen, meent appellante dat deze beslissing moet 
worden hervormd.

Artikel 464, 1°, WIB92 houdt het verbod in voor de gemeenten om belastingen te hef-
fen die gelijkaardig zijn aan de personenbelasting of vennootschapsbelasting en op dezelf-
de grondslag worden gevestigd.

In deze wordt de door appellante geheven belasting op filmvoorstellingen gevestigd op 
de door geïntimeerde verwezenlijkte omzet, verminderd met de btw.

Volkomen terecht merkte de eerste rechter op dat de belastbare winst, die de grondslag 
vormt voor de vestiging van de personenbelasting of vennootschapsbelasting, uit die om-
zet bestaat, omzet waarop de kosten in mindering worden gebracht. Onbetwistbaar vormt 
die omzet één van de essentiële bestanddelen die rechtstreeks de grondslag van de perso-
nenbelasting of vennootschapsbelasting bepalen.

Derhalve maakt de door appellante geheven belasting op filmvoorstellingen een belas-
ting uit  die gelijkaardig is  aan de personenbelasting of vennootschapsbelasting,  nu zij 
wordt gevestigd op één van de essentiële bestanddelen die rechtstreeks de grondslag van 
de personenbelasting of vennootschapsbelasting bepaalt. Uit dien hoofde is deze belasting 
op filmvoorstellingen strijdig met artikel 464, 1°, WIB92.

Voor het overige verwijst het hof naar de oordeelkundige overwegingen van de eerste 
rechter die het tot de zijne maakt.

Met reden kwam de eerste rechter tot het besluit dat hij het belastingreglement van ap-
pellante op de filmvoorstellingen van 26 november 2001, dat in strijd is met de wet, op 
grond van artikel 159 van de Grondwet niet kon toepassen en dat de op basis van dit be-
lastingreglement van appellante voor de dienstjaren 2001 en 2002 geheven belastingen op 
filmvoorstellingen ten onrechte werd geheven".

Grieven
In zoverre de appelrechters oordelen dat de belasting op filmvoorstellingen gevestigd 

wordt op de door verweerster verwezenlijkte omzet en dat de belastbare winst,  die de 
grondslag vormt voor de vestiging van de personenbelasting of vennootschapsbelasting, 
uit die omzet bestaat, omzet die volgens de appelrechters dan ook één van de essentiële 
bestanddelen vormt die rechtstreeks de grondslag van de personenbelasting of vennoot-
schapsbelasting bepalen en deze belasting op filmvoorstellingen, gevestigd op één van de 
essentiële bestanddelen die rechtstreeks de grondslag van de personenbelasting of ven-
nootschapsbelasting bepalen, bijgevolg een belasting is die gelijkaardig is aan de perso-
nenbelasting of vennootschapsbelasting en aldus strijdig is met artikel 464, 1°, WIB92, 
schenden de appelrechters artikel 464 van het WIB92 in die zin dat een belasting die ge-
vestigd is op bruto-inkomsten, waarbij geen aftrek van (beroeps)kosten mogelijk is, zoals 
dit het geval is bij de door de eiseres gevestigde belasting op filmvoorstellingen, niet in 
strijd is met artikel 464, 1°, WIB92.

Op basis van de ratio legis van artikel 464, 1°, WIB92, namelijk de fiscale vereenvou-
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diging,  dient de grondslag van de inkomstenbelastingen in enge zin geïnterpreteerd te 
worden, d.w.z. als het cijferkundig resultaat zoals het op basis van het WIB92 wordt bere-
kend. Deze grondslag, zijnde het cijferkundig resultaat zoals het op basis van het WIB92 
wordt berekend, is steeds een netto-inkomen, bestaande uit alle belastbare inkomsten ver-
minderd met de aftrekbare kosten. Gemeente- en provinciebelastingen geheven op forfai-
taire basis, op bruto-inkomsten (zoals de door eiseres gevestigde belasting op filmvoor-
stellingen) of op een andere grondslag dan inkomen (b.v. oppervlakte) zijn bijgevolg niet 
in strijd met artikel 464, 1°, WIB 1992.

Aangezien de appelrechters artikel 464, 1°, WIB92 niet op de juiste manier hebben ge-
ïnterpreteerd, d.w.z. de grondslag van de inkomstenbelastingen niet in enge zin hebben 
geïnterpreteerd, hebben zij ten onrechte de door de eiseres gevestigde belasting op film-
voorstellingen, die gevestigd werd op bruto-inkomsten (zonder de mogelijkheid tot aftrek 
van kosten), in strijd met artikel 464, 1°, WIB92 bevonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 464, 1°, van het WIB92 zijn de provincies, de agglomera-

ties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de per-
sonenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en 
op  de  belasting van de  niet-inwoners  of  van gelijkaardige  belastingen  op de 
grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de on-
roerende voorheffing betreft.

2. Een lokale belasting die is gestoeld op een van de wezenlijke componenten 
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verbo-
den gelijkaardige belasting. 

3. Een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die wordt bere-
kend op de verwezenlijkte omzet, verminderd met de daarop toegepaste belasting 
op de toegevoegde waarde, is een verboden gelijkaardige belasting in zoverre de 
omzet een essentieel element uitmaakt dat in aanmerking wordt genomen voor 
de vaststelling van de grondslag van de inkomstenbelasting die wordt geheven 
ten laste van de schuldenaar van die belasting.

4. De appelrechters stellen vast dat de door de eiseres geheven belasting op 
filmvoorstellingen  gevestigd  wordt  op  de  door  de  verweerster  verwezenlijkte 
omzet, verminderd met de belasting op de toegevoegde waarde en dat die omzet 
een van de essentiële bestanddelen vormt die rechtstreeks de grondslag van de 
personenbelasting of vennootschapsbelasting bepalen.

5. Op grond van die vaststellingen hebben de appelrechters naar recht kunnen 
beslissen dat de door de eiseres geheven belasting strijdig is met voormeld arti-
kel 464, 1°.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

10 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
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zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. B. 
Beelen, Leuven en Maes.

Nr. 738

1° KAMER - 11 december 2009

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. 
ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - BEGIN - VONNIS DAT DE HEROPENING VAN HET 
DEBAT BEVEELT

De verwittiging per gerechtsbrief van het vonnis dat de heropening van het debat beveelt,  
doet de termijn voor het hoger beroep tegen dat vonnis niet ingaan1. (Art. 775, Ger.W.)

(GROUPE ZANNIER BELGIUM nv T. INTERIEUR ARCHITECTUUR bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.05.0531.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 maart 2005 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32, 57, 775, 792 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest oordeelt dat de aan de partijen, op 11 april 1994 gedane kennisgeving van het 

vonnis van 31 maart 1994 dat de heropening van het debat beveelt, de termijn voor het 
hoger beroep tegen dat vonnis niet heeft doen ingaan, en beslist bijgevolg dat het op 16 
augustus 1994 ingestelde hoger beroep niet laattijdig is.

Het verantwoordt die beslissing om al zijn redenen die geacht worden hieronder inte-
graal te zijn weergegeven, en inzonderheid om de onderstaande redenen:

"De [verweerster] betwist de ontvankelijkheid van het hoger beroep dat is ingesteld bij 
het op 12 oktober (lees: 16 augustus) 1994 neergelegde verzoekschrift op grond dat het 
beroepen vonnis aan de partijen ter kennis is gebracht op 11 april 1994 op grond van arti-
kel 775 van het Gerechtelijk Wetboek (heropening van het debat) en dat artikel 57 van dat 
wetboek bepaalt dat de termijn begint bij de betekening van het vonnis;

Artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek omschrijft de betekening als 'de afgifte van 
een afschrift van de akte; zij geschiedt bij gerechtsdeurwaardersexploot' en de kennisge-

1 Zie Cass., 17 maart 1997, AR S.96.0044.F, AC, 1997, nr 146 en noot 1 p. 357.
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ving als 'de toezending van een akte van rechtspleging in origineel of in afschrift; zij ge-
schiedt langs de postdiensten';

Overigens preciseert artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek dat 'de termijn om ho-
ger beroep aan te tekenen één maand is, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of 
de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid';

Aangezien de kennisgeving waarvan de [verweerster]  gewag maakt,  is  geschied op 
grond van artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek, en niet op grond van artikel 792, 
gaat de appeltermijn in vanaf de betekening van het vonnis;

Hoewel artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek inderdaad bepaalt dat de appeltermijn 
begint bij de betekening van het vonnis 'tenzij de wet anders bepaalt' en de rechtsleer en 
rechtspraak in dat verband hebben kunnen oordelen dat de appeltermijn begint bij de bete-
kening wanneer de wet dat uitdrukkelijk preciseert, maar ook bij de kennisgeving wan-
neer de regel met zekerheid kan worden afgeleid uit de wetsbepalingen die de bedoelde 
materie regelen, is dit in deze zaak niet het geval;

Uit de bewoordingen van artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt immers dat de 
toezending van een gerechtsbrief niet geldt als betekening maar enkel als 'verwittiging' 
van de dag en het uur waarop de partijen zullen gehoord worden over het onderwerp dat 
de rechter bepaalt door de heropening van het debat te bevelen;

Dat artikel bepaalt overigens niet dat een volledig afschrift moet worden toegezonden 
van de beslissing die de heropening van het debat beveelt. Een dergelijke toezending lijkt 
gebruikelijk maar wordt geenszins door de wet opgelegd, zodat zij de appeltermijn niet 
kan doen ingaan;

Aangezien het beroepen vonnis niet werd betekend, is het hoger beroep dat werd inge-
steld bij een op 16 augustus 1994 ter griffie van het hof [van beroep] neergelegde akte 
overigens ontvankelijk".

Grieven
Artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de termijn om hoger beroep in 

te stellen één maand is, te rekenen van de betekening van het vonnis of de kennisgeving 
ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wetboek.

Artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de griffier, voor de zaken opge-
somd in artikel 704, eerste lid, van dat wetboek, alsook inzake adoptie binnen acht dagen 
bij gerechtsbrief het vonnis ter kennis brengt van de partijen. De verwijzing in artikel 
1051 van het Gerechtelijk Wetboek, naar artikel 792 van dat wetboek impliceert echter 
niet dat de kennisgeving van de beslissing bij een aan de partijen geadresseerde gerechts-
brief de termijn om hoger beroep in te stellen slechts voor de daar opgesomde zaken doet 
ingaan.

Artikel 32 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onder betekening, in de zin van dat 
wetboek, wordt verstaan de afgifte van een origineel of een afschrift van de akte.

Artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, tenzij de wet anders bepaalt, de 
termijn voor verzet, hoger beroep en cassatieberoep begint bij de betekening van de be-
slissing. Het vereist geen uitdrukkelijke afwijkende bepaling om de termijn bij de kennis-
geving te doen ingaan, aangezien die afwijking kan worden afgeleid uit de wetsbepalin-
gen die voor de betrokken rechtspleging gelden.

Artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter, indien de heropening 
van het debat bevolen wordt, dag en uur bepaalt waarop de partijen over het door hem be-
paalde onderwerp zullen worden gehoord (eerste lid); die partijen, en, in voorkomend ge-
val, hun advocaten, worden door de griffier bij gerechtsbrief ervan verwittigd binnen de 
termijn voor de dagvaarding (tweede lid).
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Uit die bepaling volgt dat de partijen, wanneer de rechter de heropening van het debat 
beveelt, bij gerechtsbrief worden verwittigd van de dag en het uur waarop zij zullen moe-
ten verschijnen.

De omstandigheid dat, volgens die bepaling, de partijen gehoord zullen worden over 
het onderwerp dat bepaald is in het vonnis dat de heropening van het debat beveelt, impli-
ceert dat die partijen over dat onderwerp zullen worden ingelicht en bijgevolg, dat het 
vonnis hun daadwerkelijk ter kennis wordt gebracht, tezelfdertijd als de oproeping voor 
de latere zitting. Die kennisgeving hangt dus onlosmakelijk samen met de oproeping voor 
die zitting.

Het vonnis van 31 maart 1994 is op 11 april 1994 aan de partijen ter kennis gebracht. 
De akte van hoger beroep tegen dat vonnis is op 16 augustus 1994 ter griffie van het hof 
van beroep neergelegd.

Het arrest oordeelt dat voornoemd hoger beroep ontvankelijk is omdat het vonnis van 
31 maart 1994 niet werd betekend, op grond dat de in artikel 775 van het Gerechtelijk 
Wetboek bedoelde gerechtsbrief die aan de eiseres is toegezonden, niet geldt als beteke-
ning van het vonnis van 11 april (lees: 31 maart) 1994 maar enkel als verwittiging van dag 
en uur waarop de partijen zullen worden gehoord over het onderwerp dat de rechter be-
paalt door de heropening van het debat te bevelen en dat bijgevolg die gerechtsbrief de 
termijn waarbinnen hoger beroep kon worden ingesteld, niet heeft kunnen doen ingaan.

Het arrest, dat beslist dat de appeltermijn niet is kunnen beginnen te lopen door de uit-
werking van de kennisgeving en dat het hoger beroep dus ratione temporis ontvankelijk is 
omdat er geen betekening is gebeurd, schendt bijgevolg de artikelen 32, 57, 775, 792 en 
1051 van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de appeltermijn begint bij 

de betekening van de beslissing, tenzij de wet het anders heeft bepaald. 
Artikel 1051, eerste lid, van dat wetboek, dat bepaalt dat de termijn om hoger 

beroep in te stellen één maand bedraagt te rekenen van de betekening van het 
vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde 
lid, voert weliswaar een in deze zaak niet toepasselijke, uitdrukkelijke afwijking 
van artikel 57 in, maar is voor het overige slechts een toepassing van dat artikel.

Het in artikel 57 vermelde voorbehoud vereist echter geen uitdrukkelijke af-
wijkende bepaling; het is voldoende dat de afwijking kan worden afgeleid uit de 
wetsbepalingen die gelden voor de kwestieuze rechtspleging

Artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek, in de versie ervan die van toepas-
sing is op het geschil, bepaalt dat, indien de heropening van het debat bevolen 
wordt, de rechter de dag en het uur bepaalt waarop de verschenen partijen over 
het door hem bepaalde onderwerp zullen worden gehoord en dat zij en in voor-
komend geval hun advocaten door de griffier bij gerechtsbrief ervan verwittigd 
worden binnen de termijn voor de dagvaardingen. 

Uit deze bepaling valt niet af te leiden dat, ook al zou de daarin voorgeschre-
ven verwittiging de vorm aannemen van een kennisgeving van de beslissing die 
de heropening van het debat beveelt, die kennisgeving, in afwijking van artikel 
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57, de termijn voor het hoger beroep tegen die beslissing zou moeten doen in-
gaan.

Het middel, dat uitgaat van een tegenovergestelde bewering, faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, procureur-generaal –  Advocaten:  mrs. Ma-
hieu en Verbist.

Nr. 739

1° KAMER - 11 december 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
OUDERS - SCHADE VEROORZAAKT DOOR HUN MINDERJARIG KIND - MINDERJARIG KIND - 
OBJECTIEF ONRECHTMATIGE DAAD - MINDERJARIG KIND ZONDER ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

De in artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aansprakelijkheid van 
de vader en de moeder bestaat van zodra de schade werd veroorzaakt door de objectief  
onrechtmatige  daad  van  hun  minderjarig  kind,  ook  al  heeft  dat  geen 
onderscheidingsvermogen1. (Art. 1384, tweede lid, B.W.)

(E. e.a; T. GENERALI BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0301.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 april 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1341, 1348, 1349, 1353 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;

1 Cass., 28 okt. 1971, AC, 1972, 219 met concl. proc.-gen. Ganshof van der Meersch, in Bull. en Pas, 
1972, I, 201; Cass., 3 mei 1978, AC, 1978, 1037.
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- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest "verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond", het "wijzigt het beroe-

pen vonnis, verklaart de oorspronkelijke vordering van de eisers niet-gegrond, wijst ze af 
en veroordeelt hen in de kosten van de beide aanleggen". Het beslist aldus om al zijn rede-
nen, en inzonderheid om de volgende:

"Terecht wijst (de verweerster) er eerst en vooral op dat de omstandigheden waarin het 
schadegeval zich heeft voorgedaan niet duidelijk zijn.

In de ongevalaangifte van 23 januari 1997, dus vijf dagen na de feiten, wordt vermeld 
dat deze zich hebben voorgedaan om 'ongeveer 14 uur 45'.

In een attest van 16 april 1997, genaamd 'aanvulling bij de ongevalaangifte' staat ver-
meld dat de feiten zich 'in de namiddag' hebben voorgedaan en dat wij 'nadat we S. had-
den gezien met heel veel bloed op zijn gezicht en op zijn handen, onmiddellijk naar het 
kinderziekenhuis vertrokken zijn': de brief van 15 maart 2001 van het universitair kinder-
ziekenhuis Koningin Fabiola vermeldt dat S. 'op de spoedgevallendienst van het universi-
tair kinderziekenhuis Koningin Fabiola is gebracht op 18 januari 1997 om 21 uur 07'.

Een aanvullende verklaring van 10 juli 1997 preciseert dat de feiten zich hebben voor-
gedaan 'op 18 januari 1997 in de late namiddag'.

Na de neerlegging van de conclusie (van de verweerster) voor de eerste rechter op 23 
november 2001, waarin wordt gewezen op de onduidelijkheid van de feiten, schrijft dok-
ter M., cardioloog, oom van S. en vader van M., op 12 januari 2002 het volgende:

'Ik geef toe dat ik me vergist heb in het uur van het ongeval dat bij mij thuis is gebeurd 
en dat een ernstige verwonding heeft veroorzaakt ter hoogte van het oog van mijn neef S.

De aangifte die door mijn verzekeringsmakelaar werd geëist op het tijdstip van de fei-
ten, meer dan vijf jaar geleden, is opgemaakt in een sfeer van ontreddering en ongerust-
heid over de nasleep van het ongeval.

Ik ben in alle eerlijkheid niet in staat een precies tijdstip van de feiten op te geven, maar 
die hebben zich wellicht voorgedaan in de late namiddag.

Mijn familieleden hebben op mij gewacht opdat ik als arts de gevolgen van de kwetsu-
ren zou kunnen inschatten (die op het eerste gezicht weinig spectaculair leken!) en het 
slachtoffer zou kunnen doorverwijzen naar een dienst oogtraumatologie'.

Anderzijds wordt, met betrekking tot de aanwezigheid van de beide mama's, het vol-
gende vermeld in de aanvulling van 16 april 1997 bij de ongevalaangifte:

'Op 18 januari 1997, in de namiddag, was ik in feite pannenkoeken aan het bakken voor 
S., M., I. en M. We waren met twee volwassenen, de mama van S. en ikzelf'. Nochtans 
preciseert de mama van M. in de brief van 10 juli 1997: 'Wij (ikzelf en M. M.) waren met 
twee volwassenen aanwezig in het salon'.

Tot slot is, met betrekking tot de feiten zelf, de ongevalaangifte van 23 januari 1997 als 
volgt gesteld:

'De twee kinderen waren in de kamer aan het spelen en zijn uiteindelijk ruzie beginnen 
te maken. Omdat M. M. zijn neefje E.S. S. wou opsluiten, heeft hij de glazen deur tegen 
hem dichtgeklapt. Het glas is gebroken en heeft verscheidene snijwonden veroorzaakt op 
de handen en op het gezicht van het kind'.

In de aanvulling van 16 april 1997 schrijft de mama van M. het volgende:
'Nadien heeft M. mij gezegd dat S. een voorwerp van hem wou afnemen en M. heeft 

hem in de ruit geduwd'.
In de brief van 10 juli 1997 preciseert zij: 'aangezien de neefjes ruzie hadden, heeft M. 
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S. op de glazen deur geduwd (...). Volgens S. had M. een stuk speelgoed van S. dat hij 
hem niet wilde teruggeven''.

De brief van 15 maart 2001 van het universitair kinderziekenhuis Koningin Fabiola 
voegt daaraan toe: 'De nota van de spoedgevallendienst preciseert dat het kind door een 
glazen deur is gevallen, wat de oorzaak is van vele letsels'.

Hoewel  de tijdsomstandigheden van  het  ongeval  ontegensprekelijk  weinig duidelijk 
zijn, staat het wel vast dat de jonge, zesjarige S. ernstige verwondingen in zijn gezicht en 
aan zijn handen heeft opgelopen door de glasscherven van de glazen deur van zijn kamer.

De daad van een kind, waarvoor zijn ouders aansprakelijk kunnen zijn op grond van ar-
tikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek in het gedrang kan komen, moet be-
staan in een objectief onrechtmatige daad indien het kind nog niet de leeftijd des onder-
scheids heeft bereikt (en in een louter onrechtmatige daad indien het die leeftijd wel heeft 
bereikt).

Of een begane daad objectief onrechtmatig is, wordt 'in abstracto' beoordeeld, d .w .z. 
door het gedrag van een 'in abstracto' zorgvuldig en omzichtig menselijk wezen dat in de-
zelfde omstandigheden verkeert als de persoon wiens gedrag moet worden beoordeeld, als 
vergelijkingspunt te nemen: dezelfde beginselen worden in aanmerking genomen als die 
op grond waarvan het gedrag van een volwassene moet worden beoordeeld (Denoël, La 
responsabilité  du fait  des  personnes que l'on doit  surveiller,  in Responsabilités,  Traité 
théorique et pratique, Story Scientia, titel IV, boek 41, p. 22, nr. 54).

Er wordt geen rekening gehouden met het eventuele gebrek aan aquiliaanse bekwaam-
heid bij het kind wiens gedrag wordt vergeleken met dat van een normaal omzichtig per-
soon (Fagnart et Denève, La responsabilité civile, Chronique de jurisprudence 1976-1984, 
JT, 1988, p. 259, nr. 106; Dalcq, Examen de jurisprudence : La responsabilité délictuelle, 
RCJB 1988, p. 648, nr. 44), zonder rekening te houden met de leeftijd van het kind bij de 
beoordeling van de fout (Cornelis, Principes de droit belge de la responsabilité extracon-
tractuelle, Antwerpen, Maklu, 1990, p. 325, nr. 178).

In dit geval zijn de feiten zo onduidelijk dat ze niet kunnen worden aangemerkt als een 
objectief onrechtmatige daad van de vier jaar oude M.

Volgens de verschillende versies is het immers onmogelijk te weten of M. 'de glazen 
deur tegen S. dichtgeklapt' heeft (ongevalaangifte van 23 januari 1997) dan wel of M. 'S. 
in de ruit geduwd' heeft (aanvulling van 16 april 1997) of 'hem op de glazen deur geduwd 
heeft' (aangifte van 10 juli 1997).

In de twee gevallen staat het hoe dan ook vast dat de twee moeders niet vlak bij de kin-
deren waren toen het ongeval gebeurde waarbij zij dus niet aanwezig waren (hetgeen hun 
trouwens niet kan worden verweten aangezien de zorgvuldige hoede niet noodzakelijk im-
pliceert dat twee neefjes van vier en zes jaar die in een appartement in een kamer van een 
van hen aan het spelen zijn, constant in het gezichtsveld moeten zijn).

Heeft M. de glazen deur van de kamer van zijn neefje S. dichtgeklapt omdat hij hem 
wou opsluiten? Heeft hij zijn neefje op de glazen deur geduwd omdat hij hem zijn stuk 
speelgoed niet wou teruggeven?

De ouders van S. moeten het bewijs leveren dat M. een objectief onrechtmatige daad 
heeft gesteld, maar zij doen dit in deze zaak niet.

Misschien hebben de kinderen ruzie gemaakt of hebben ze op een ietwat 'manhaftige' 
wijze gespeeld... Uit de glasbreuk alleen kan dit niet worden afgeleid. Zij kan immers ook 
door toeval zijn veroorzaakt.

Misschien heeft M. de glazen deur van zijn kamer tegen zijn neefje dichtgegooid; mis-
schien heeft hij hem zelfs geduwd. De omstandigheden zijn echter niet omschreven en het 
bewijs dat het minderjarig kind een objectief onrechtmatige daad heeft begaan, is niet ge-



Nr. 739 - 11.12.09 HOF VAN CASSATIE 2999 

leverd.
De glasbreuk en de letsels van S. zijn het gevolg van een daad waarvan het bewijs van 

de 'objectief onrechtmatige' aard in deze zaak niet met voldoende zekerheid wordt gele-
verd.

De volgende voorbeelden werden niet als objectief onrechtmatige daden beschouwd:
- tijdens een ongevaarlijk spel een ander kind een slag met een borstelsteel toebrengen 

(kinderen van 6 en 8 jaar) (Gent, 21 juni 1994, RW, 1995-1996, p. 1055);
- het spelen van een niet-brutaal spel (Gent, 22 november 1994, R.G.A.R., 1996, nr. 

12.681);
- het spelen met lucifers, of met een lift, of het gooien van een bal op de rijweg tijdens 

het spitsuur (Fagnart en Denève, op. cit., p. 259, nr. 106).
Tot slot oordeelt het hof [van beroep] dat het in deze zaak niet bewezen is dat het min-

derjarig kind M. een objectief onrechtmatige daad heeft begaan die de aansprakelijkheid 
van zijn ouders op grond van de artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek in 
het gedrang kan brengen.

De  oorspronkelijke  vordering  moet  niet-gegrond  worden verklaard en  het  beroepen 
vonnis moet worden gewijzigd".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de vader en de moe-

der (...) aansprakelijk (zijn) voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen". 
Die bepaling voert een vermoeden in van aansprakelijkheid van de ouders voor de door 
hun minderjarige kinderen begane fouten.

De vermoede aansprakelijkheid van de ouders komt in het gedrang indien het minderja-
rig kind een fout heeft begaan, of indien het kind ten tijde van de feiten geen onderschei-
dingsvermogen heeft, een objectief onrechtmatige daad heeft begaan die een oorzakelijk 
verband vertoont met de schade aan een derde.

Om te bepalen of een kind een objectief onrechtmatige daad heeft begaan, onderzoekt 
de feitenrechter of het kind zich heeft gedragen zoals een normaal omzichtig en redelijk 
persoon die in dezelfde feitelijke situatie verkeert, zou hebben gedaan. De objectief on-
rechtmatige daad is dus een daad die als een fout zou zijn aangemerkt indien hij door een 
oudere persoon die wel onderscheidingsvermogen heeft, was begaan.

In de artikelen 1348, dat een uitzondering vormt op artikel 1341, 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek is de regel neergelegd dat het bewijs van de feiten die worden aange-
voerd in een geschil betreffende een misdrijf of een oneigenlijk misdrijf aan de hand van 
vermoedens kan worden geleverd. Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 
van het Gerechtelijk Wetboek bepalen dat het bewijs, en dus het bewijs dat voortvloeit 
een vermoeden betreffende een feit, geleverd moet worden door de partij die dat feit aan-
voert, hetgeen voor haar impliceert dat zij het recht heeft dat bewijs te leveren en voor de 
rechter impliceert dat hij de verplichting heeft zich uit te spreken over de bewijswaarde 
van het vermoeden dat hem wordt voorgelegd.

In dit geval hebben de appelrechters, bij het onderzoek van de stukken die hun waren 
voorgelegd tot staving van het bewijs, aan de hand van een vermoeden, van de litigieuze 
feiten, geoordeeld dat "de feiten zo onduidelijk zijn dat ze niet kunnen worden aange-
merkt als een objectief onrechtmatige daad van de vier jaar oude M (de zoon van de ver-
zekerde van de verweerster)".

In dat verband hebben zij gepreciseerd dat "met betrekking tot de feiten zelf, de onge-
valaangifte van 23 januari 1997 als volgt gesteld:
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'De twee kinderen waren in de kamer aan het spelen en zijn uiteindelijk ruzie beginnen 
te maken. Omdat M. M. zijn neefje E. S. S. wou opsluiten, heeft hij de glazen deur tegen 
hem dichtgeklapt. Het glas is gebroken en heeft verscheidene snijwonden veroorzaakt op 
de handen en op het gezicht van het kind'.

In de aanvulling van 16 april 1997 schrijft de mama van M. het volgende:
'Nadien heeft M. mij gezegd dat S. een voorwerp van hem wou afnemen en M. heeft 

hem in de ruit geduwd'.
In de brief van 10 juli 1997 preciseert zij: 'aangezien de neefjes ruzie hadden, heeft M. 

S. op de glazen deur geduwd [...]. Volgens S. had M. een stuk speelgoed van S. dat hij 
hem niet wilde teruggeven''.

De brief van 15 maart 2001 van het universitair kinderziekenhuis Koningin Fabiola 
voegt daaraan toe: 'De nota van de spoedgevallendienst preciseert dat het kind door een 
glazen deur is gevallen, wat de oorzaak is van vele letsels'".

Vervolgens hebben zij vermeld dat "volgens de verschillende versies het immers onmo-
gelijk is te weten of M. 'de glazen deur tegen S. dichtgeklapt' heeft (ongevalaangifte van 
23 januari 1997) dan wel of M. 'S. in de ruit geduwd' heeft (aanvulling van 16 april 1997) 
of 'hem op de glazen deur geduwd heeft' (aangifte van 10 juli 1997).

In de twee gevallen staat het hoe dan ook vast dat de twee moeders niet vlak bij de kin-
deren waren toen het ongeval gebeurde waarbij zij dus niet aanwezig waren (hetgeen hun 
trouwens niet kan worden verweten aangezien de zorgvuldige hoede niet noodzakelijk im-
pliceert dat twee neefjes van vier en zes jaar die in een appartement in een kamer van een 
van hen aan het spelen zijn, constant in het gezichtsveld moeten zijn).

Heeft M. de glazen deur van de kamer van zijn neefje S. dichtgeklapt omdat hij hem 
wou opsluiten? Heeft hij zijn neefje op de glazen deur geduwd omdat hij hem zijn stuk 
speelgoed niet wou teruggeven?

De ouders van S. moeten het bewijs leveren dat M. een objectief onrechtmatige daad 
heeft gesteld, maar zij doen dit in deze zaak niet.

Misschien hebben de kinderen ruzie gemaakt of hebben ze op een ietwat 'manhaftige' 
wijze gespeeld (...). Uit de glasbreuk alleen kan dit niet worden afgeleid. Zij kan immers 
ook door toeval zijn veroorzaakt.

Misschien heeft M. de glazen deur van zijn kamer tegen zijn neefje dichtgegooid; mis-
schien heeft hij hem zelfs geduwd. De omstandigheden zijn echter niet omschreven en het 
bewijs dat het minderjarig kind een objectief onrechtmatige daad heeft begaan, is niet ge-
leverd.

De glasbreuk en de letsels van S. zijn het gevolg van een daad waarvan het bewijs van 
de 'objectief onrechtmatige' aard in deze zaak niet met voldoende zekerheid wordt gele-
verd".

Uit de door het arrest vermelde verklaringen en uit de twee hypotheses die het op be-
perkende wijze in aanmerking neemt, volgt dat M., het kind van de verzekerden van de 
verweerster, het schadeveroorzakend feit heeft gepleegd, ofwel omdat hij de deur op zijn 
neefje heeft dichtgegooid, ofwel omdat hij zijn neefje tegen de deur heeft geduwd. Los 
van de keuze tussen die verschillende hypotheses, impliceert elk van hen een ongewoon 
gedrag dat aan de jonge M. kan worden toegerekend.

Door dus te oordelen dat "de glasbreuk en de letsels van S. het gevolg zijn van een daad 
waarvan het bewijs van de 'objectief onrechtmatige' aard in deze zaak niet met voldoende 
zekerheid wordt geleverd" en dat de eisers dus niet bewijzen dat M. een objectief onrecht-
matige daad heeft gesteld en dit, louter en alleen omdat zij niet bewijzen door welk van de 
twee voornoemde gedragingen de schade is veroorzaakt, miskent het arrest het wettelijk 
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begrip objectief onrechtmatige daad (schending van artikel 1384 van het Burgerlijk Wet-
boek en inzonderheid van het tweede lid van die bepaling) in zoverre elk van de beide 
door de appelrechters in aanmerking genomen hypotheses een ongewoon gedrag impli-
ceert op grond waarvan het wettelijk begrip onrechtmatige daad die door een jong kind is 
begaan, niet kan worden uitgesloten.

Voor het overige, indien het arrest in die zin wordt uitgelegd - quod non - dat het enkel 
uit de betrekkelijke onduidelijkheid van de omstandigheden van het ongeval ("tegen de 
deur duwen" of "de deur dichtklappen") afleidt dat de ongevalaangiften geenszins het ge-
vraagde bewijs, door een vermoeden, kunnen leveren ("Misschien hebben de kinderen ru-
zie gemaakt of hebben ze op een ietwat 'manhaftige' wijze gespeeld (...). Uit de glasbreuk 
alleen kan dit niet worden afgeleid. Zij kan immers ook door toeval zijn veroorzaakt"), 
terwijl dat bewijs noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de overweging dat ofwel de ene of-
wel de andere omstandigheid volgens die verklaringen is bewezen, en dat de ene bewezen 
omstandigheid van de twee noodzakelijkerwijs in oorzakelijk verband staat met de scha-
de, miskent het de wettelijke begrippen bewijs en bewijslast, met inbegrip van het recht 
om het te leveren, zoals ze zijn neergelegd in de artikelen 1315, 1348, tweede lid, 1°, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Nadat het arrest uit de in het eerste onderdeel vermelde redenen heeft afgeleid dat "de 

glasbreuk en de letsels van S. het gevolg zijn van een daad waarvan het bewijs van de 'ob-
jectief onrechtmatige' aard in deze zaak niet met voldoende zekerheid wordt geleverd", 
heeft het hof van beroep ook nog vermeld dat de volgende voorbeelden niet als objectief 
onrechtmatige daden werden beschouwd:

- tijdens een ongevaarlijk spel een ander kind een slag met een borstelsteel toebrengen 
(kinderen van 6 en 8 jaar) (Gent, 21 juni 1994, RW, 1995-1996, p. 1055);

- het spelen van een niet-brutaal spel (Gent, 22 november 1994, R.G.A.R., 1996, nr. 
12.681);

- het spelen met lucifers, of met een lift, of het gooien van een bal op de rijweg tijdens 
het spitsuur" en dat, "tot slot, het hof (van beroep) oordeelt dat het in deze zaak niet bewe-
zen is dat het minderjarig kind M. een objectief onrechtmatige daad heeft begaan die de 
aansprakelijkheid van zijn ouders op grond van de artikel 1384, tweede lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek in het gedrang kan brengen".

Hoewel om die redenen moet worden aangenomen dat het arrest onderzoekt of een wel-
omschreven daad van M., de zoon van de verzekerden van de verweerster, de kenmerken 
vertoont van een objectief onrechtmatige daad, dient toch te worden vastgesteld dat het ar-
rest, door niet te preciseren welke daad het onderzoekt, het Hof in de onmogelijkheid stelt 
de beslissing op haar wettigheid te toetsen en bijgevolg artikel 149 van de Grondwet 
schendt.

Aangezien het arrest niet preciseert waarom uit de aangehaalde voorbeelden zou kun-
nen worden afgeleid dat de daad van M. geen objectief onrechtmatige daad is, terwijl het 
die daad niet vaststelt noch nader omschrijft, stelt het arrest ook om die reden het Hof in 
de onmogelijkheid de beslissing op haar wettigheid te toetsen en schendt het ook artikel 
149 van de Grondwet.

Tot slot bevat het arrest een tegenstrijdigheid in zijn redenen, in zoverre het vermeldt:
- enerzijds dat de schade veroorzaakt is door het feit dat M. ofwel "de glazen deur op S. 

heeft dichtgeklapt", ofwel "S. in de ruit heeft geduwd", ofwel nog hem "op de glazen deur 
geduwd heeft",

- anderzijds dat de eiseres niet het bewijs leveren dat er een werkelijk objectief onrecht-
matige daad is gesteld.
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Die tegenstrijdigheid houdt eveneens een schending in van artikel 149 van de Grond-
wet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De in artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aanspra-

kelijkheid van de vader en de moeder bestaat zodra de schade werd veroorzaakt 
door de objectief onrechtmatige daad van hun minderjarig kind dat geen onder-
scheidingsvermogen bezat.

De objectief onrechtmatige daad is de daad waardoor aan een derde schade 
wordt berokkend, die door een minderjarige wordt gesteld en welke hij niet het 
recht had te stellen.

Het Hof dient na te gaan of de door de rechter op onaantastbare wijze vastge-
stelde feiten de gevolgen wettigen die hij er in rechte uit afleidt, met name of die 
gevolgtrekkingen het begrip objectief onrechtmatige daad niet miskennen.

Het arrest vermeldt:
- "Volgens de verschillende versies is het niet mogelijk te weten of M. 'de gla-

zen deur op S. dichtgeklapt' heeft (...) dan wel of M. 'S. in de ruit geduwd' heeft 
(...) of 'hem op de glazen deur geduwd heeft' (...);

- Heeft M. de glazen deur van de kamer van zijn neefje S. dichtgeklapt omdat 
hij hem wou opsluiten? Heeft hij zijn neefje op de glazen deur geduwd omdat hij 
hem zijn stuk speelgoed niet wou teruggeven?

- De ouders van S. moeten het bewijs leveren dat M. een objectief onrechtma-
tige daad heeft gesteld, maar zij doen dit in deze zaak niet";

- "Misschien heeft M. de glazen deur van zijn kamer tegen zijn neefje dichtge-
gooid; misschien heeft hij hem zelfs geduwd. De omstandigheden zijn echter niet 
omschreven en het bewijs dat het minderjarig kind een objectief onrechtmatige 
daad heeft begaan, is niet geleverd.

De glasbreuk en de letsels van S. zijn het gevolg van een daad waarvan het be-
wijs van de 'objectief onrechtmatige' aard in deze zaak niet met voldoende zeker-
heid wordt geleverd".

Uit de twee hypotheses die het arrest in aanmerking neemt, volgt dat M., de 
zoon van de verzekerden van de verweerster, het schadeveroorzakend feit heeft 
gepleegd, ofwel omdat hij de deur op zijn neefje S. heeft dichtgegooid, ofwel 
omdat hij hem tegen die deur heeft geduwd.

Elk van die twee hypotheses impliceert dat het kind een daad heeft gesteld die 
het niet het recht had te stellen.

Door te oordelen dat "de glasbreuk en de letsels van S. het gevolg zijn van een 
daad waarvan het bewijs van de 'objectief onrechtmatige' aard in deze zaak niet 
met voldoende zekerheid wordt geleverd" louter op grond dat de eisers niet aan-
tonen welke van de twee voornoemde gedragingen de schade heeft veroorzaakt, 
verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
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Overige grieven
De overige grieven hoeven niet onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet 

tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

11 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-
generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 740

1° KAMER - 11 december 2009

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - REDENGEVING - VERMELDING - GEGEVENS - VERPLICHTING

De burgerlijke rechter dient, bij gebrek aan conclusie, niet alle gegevens te vermelden die 
zijn antwoord naar recht verantwoorden1. (Art. 149, Gw. 1994)

(A. e.a.T. Ambtenaar van de Burgerlijk Stand van de Stad Seraing)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0332.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 februari 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 63 en 64 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.740.
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Het arrest verklaart het hoger beroep van de eisers niet-gegrond om al de redenen ervan 
die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven, en, inzonderheid, om de on-
derstaande redenen:

"Artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek somt de documenten op die bij de huwelijks-
aangifte aan de ambtenaar van de burgerlijke stand moeten worden voorgelegd, waaron-
der met name een eensluidend afschrift van de akte van geboorte, een bewijs van identi-
teit, een bewijs van nationaliteit, een bewijs van ongehuwde staat en een bewijs van de in-
schrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister;

In weerwil van de eventuele valse verklaringen die de (eiseres) bij haar aankomst in 
België over haar identiteit heeft afgelegd teneinde toegang tot het Belgisch grondgebied te 
verkrijgen, moet worden uitgemaakt of de documenten die de (eiseres) thans overlegt au-
thentiek blijken en voldoen aan het vereiste van artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek;

Blijkens stuk 13 van het door (eisers) neergelegde dossier heeft de(eiseres) haar regula-
risatieaanvraag ingediend op grond van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen en daarbij gebruik gemaakt van de identiteit van F. K., geboren te 
Khartoem (Soedan) op 8 december 1978; de in de aanvraag aangevoerde redenen hadden 
met name betrekking op gegevens i.v.m. de toestand in haar land van oorsprong, Soedan; 
op bladzijde 3 van de aanvraag stond onder meer het volgende vermeld: 'volgens het 
nieuws uit Soedan teistert het geweld thans nog altijd het land. Amnesty International 
meldt op 7 april 2006 dat de toestand in Darfoer (Soedan) verslechtert. Sinds februari 
2003 hebben ongeveer 200.000 à 400.000 burgers het leven verloren in Darfoer, en heb-
ben twee miljoen mensen, of een derde van de bevolking van de Staat, het gebied moeten 
ontvluchten. Bovendien maken de regeringstroepen zich schuldig aan een systematische 
etnische zuivering onder de mensen die tot dezelfde bevolkingsgroepen behoren als de re-
bellen (...). Geweld blijft dus alomtegenwoordig in Soedan. In deze zaak is de eiseres in 
Khartoem geboren. Zij heeft in het zuidelijke, christelijke, gedeelte van het land gewoond. 
Zij was aanwezig bij de gevechten tussen de moslims uit het noorden en de christenen uit 
het zuiden, en heel haar familie is daarbij omgekomen (...). De (eiseres) zelf werd ver-
kracht (...). Mevrouw K. is bijzonder goed geïntegreerd in België. Zij heeft bovendien 
heel haar familie in haar land verloren';

Uit die overwegingen volgt dat de inschrijving van de (eiseres) in het vreemdelingenre-
gister op valse informatie berust; daaruit volgt dat die inschrijving blijkbaar niet authen-
tiek is zodat (de verweerder) terecht geweigerd heeft de huwelijksaangifte van de (eisers) 
op te maken daar de in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek vereiste documenten niet 
waren voorgelegd;

Bovendien blijft er, zoals de eerste rechter al zei, twijfel bestaan omtrent de werkelijke 
identiteit van de (eiseres); het op 18 januari 2008 door de ambassade van Nigeria te Brus-
sel uitgereikte attest volgens hetwelk de geboortedatum van de betrokkene 29 september 
1984 en niet 1988 zou zijn, kan die twijfel niet wegnemen, aangezien de naam en de hoe-
danigheid van degene die het attest heeft ondertekend, niet nader omschreven zijn, terwijl 
enkel consulair en diplomatiek personeel de hoedanigheid heeft om documenten van bur-
gerlijke stand op te maken".

Grieven
Krachtens artikel 64, §1, van het Burgerlijk Wetboek legt ieder der aanstaande echtge-

noten bij de aangifte van het huwelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand een 
eensluidend afschrift voor van zijn geboorteakte, een bewijs van identiteit, een bewijs van 
nationaliteit, een bewijs van de ongehuwde staat, een bewijs van de inschrijving in het be-
volkings-, vreemdelingen- of wachtregister of "ieder ander authentiek stuk waaruit blijkt 
dat in hoofde van de betrokkene is voldaan aan de door de wet gestelde voorwaarden om 
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een huwelijk te mogen aangaan".
Artikel 63, §4, eerste lid, van dat wetboek luidt als volgt: "wanneer de belanghebbende 

partijen in gebreke blijven de in artikel 64 bedoelde documenten over te leggen, weigert 
de ambtenaar van de burgerlijke stand over te gaan tot de opmaak van de akte".

Eerste onderdeel
Het door artikel 64, §1, 5°, van het Burgerlijk Wetboek vereiste bewijs van de inschrij-

ving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister heeft geen ander doel dan de be-
paling van de woonplaats van de aanstaande echtgenoten en bijgevolg, van de territoriale 
bevoegdheid van de ambtenaar van burgerlijke stand.

Wanneer dat bewijs van inschrijving in de registers niet kan worden geleverd, is de ter-
ritoriaal bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand die van de verblijfplaats van de 
aanstaande echtgenoten zijn. Het bewijs van die verblijfplaats mag door alle middelen 
rechtens worden geleverd.

Uit artikel 63, §4, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de ambtenaar van de 
burgerlijke stand slechts mag weigeren de akte van aangifte van huwelijk op te maken in-
dien hij van oordeel is dat de bewijzen van de identiteit, van de nationaliteit, van de onge-
huwde staat,  van de woonplaats, of bij  ontstentenis daarvan, van de verblijfplaats niet 
door de aanstaande echtgenoten zijn geleverd, ofwel omdat de in artikel 64, §1, van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde documenten niet zijn voorgelegd, ofwel omdat het kennelijk 
om valse documenten gaat aan de hand waarvan die bewijzen niet kunnen worden gele-
verd.

De verweerder heeft nooit beweerd dat het bewijs van de woonplaats van de aanstaande 
echtgenoten niet was geleverd en dat hij, bijgevolg, territoriaal niet bevoegd was. Even-
min hield hij staande, hoewel de identiteit van de eiseres bij haar aankomst in België niet 
overeenstemt met die op haar paspoort en op de uit Nigeria afkomstige documenten, dat 
de door de eiseres neergelegde documenten betrekking hadden op twee verschillende per-
sonen.

Het arrest dat beslist dat de verweerder mocht weigeren de huwelijksaangifte van de ei-
sers op te stellen op grond dat "de in artikel 64 van het Burgerlijk Wetboek vereiste docu-
menten niet waren voorgelegd", aangezien de inschrijving van de eiseres in het vreemde-
lingenregister onder een andere naam "op valse informatie berust" en "blijkbaar niet au-
thentiek is", zonder daarbij vast te stellen dat het bewijs van de woonplaats van de eiseres 
door die inschrijving niet is geleverd, en evenmin dat F.K., die vermeld staat op het be-
wijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, en (de eiseres), die vermeld staat in de 
andere neergelegde documenten, niet dezelfde personen zouden zijn, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht en schendt bijgevolg de artikelen 63 en 64 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Tweede onderdeel
Het arrest overweegt voorts dat er " bovendien (...), zoals de eerste rechter erop wees, 

twijfel (blijft) bestaan omtrent de werkelijke identiteit van (de eiseres)".
Zodoende eigent het zich de beslissing toe van de eerste rechter betreffende het bestaan 

van twijfel omtrent de identiteit van de eiseres, maar neemt het niet de redenen over waar-
op de eerste rechter die beslissing baseerde.

Aangezien die twijfel niet wordt verantwoord door de overweging dat "het op 18 janua-
ri 2008 door de ambassade van Nigeria te Brussel uitgereikte attest volgens hetwelk de 
geboortedatum van de betrokkene 29 september 1984 en niet 1988 zou zijn, (...) die twij-
fel niet (kan) wegnemen, aangezien de naam en de hoedanigheid van degene die het attest 
heeft ondertekend, niet nader omschreven zijn, terwijl enkel consulair en diplomatiek per-
soneel de hoedanigheid heeft om documenten van burgerlijke stand op te maken", noch 
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door enige andere overweging van het arrest, is het niet regelmatig met redenen omkleed 
en schendt het, bijgevolg, artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast "dat de (eisers), die een huwelijk willen aangaan, de in ar-

tikel 63, §1, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aangifte hebben gedaan bij (de 
verweerder) die geweigerd heeft die akte op te maken gelet op het duidelijke ge-
brek aan overeenstemming tussen de identiteit van de (eiseres) bij haar aankomst 
in België, namelijk F. K., van Ghanese nationaliteit, en die van S.A., van Nigeri-
aanse nationaliteit, zoals die blijkt uit haar paspoort en uit de uit Nigeria afkom-
stige documenten", en dat "de eerste rechter zijn beslissing heeft gemotiveerd 
door rekening te houden met het kennelijke bedrog van de (eiseres) betreffende 
haar identiteit om toegang tot het Belgisch grondgebied te krijgen, enerzijds, en 
met de twijfel omtrent de juistheid van de identiteitsdocumenten die met het oog 
op het huwelijk waren neergelegd, anderzijds".

Tweede onderdeel
Door te vermelden dat "er, zoals de eerste rechter al zei, twijfel (blijft) bestaan 

omtrent de werkelijke identiteit van de (eiseres)", geeft het arrest een van de re-
denen op waarop het zijn beslissing grondt om het beroepen vonnis dat de vorde-
ring verwerpt, te bevestigen.

Aangezien de eisers over dat punt geen conclusie hebben neergelegd, was het 
hof van beroep niet verplicht die overweging op een andere wijze met redenen te 
omkleden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
De reden van het arrest die in het antwoord op het tweede onderdeel is weerge-

geven, is een voldoende grond om de vordering te verwerpen.
Dit onderdeel, dat niet tot cassatie kan leiden, vertoont geen belang en is, bij-

gevolg, niet-ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

11 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Ooster-
bosch.

Nr. 741

1° KAMER - 11 december 2009

1º APOTHEKER - TUCHTZAKEN - ORDE VAN APOTHEKERS - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - 
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CASSATIEBEROEP - BEROEP INGESTELD DOOR EEN APOTHEKER - ONTVANKELIJKHEID - PERSOON 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP MOET WORDEN INGESTELD

2º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - PERSOON 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP MOET WORDEN INGESTELD - ONTVANKELIJKHEID - APOTHEKER - ORDE 
DER APOTHEKERS - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - BEROEP INGESTELD 
DOOR EEN APOTHEKER

3º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - APOTHEKER - GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - RAAD VAN BEROEP - OMVANG - BEGRIP

4º APOTHEKER - TUCHTZAKEN - HOGER BEROEP - GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - RAAD VAN BEROEP - OMVANG - BEGRIP

5º HANDELSPRAKTIJKEN - MEDEDINGING - VRIJE MEDEDINGING - BEPERKING - APOTHEKER

6º APOTHEKER - TUCHTZAKEN - PLICHTENLEER - HANDELSPRAKTIJKEN - MEDEDINGING - VRIJE 
MEDEDINGING - BEPERKING

1º en 2° Het cassatieberoep tegen een beslissing van de raad van beroep van de Orde van 
apothekers dat is ingesteld tegen de voorzitter van de nationale raad van de Orde van 
apothekers en tegen de magistraat-bijzitter van die nationale raad is ontvankelijk1.  (Art. 
23, eerste lid, K.B. nr.80, 10 nov.1967)

3º en 4° De raad van beroep, als bepaald in het koninklijk besluit betreffende de Orde van  
apothekers verklaart  zich naar recht bevoegd om bij  wege van nieuwe beschikkingen  
uitspraak  te  doen,  nadat  zij  de  beroepen  beslissing  heeft  tenietgedaan  wegens  het  
bestaan  van  een  gewettigde  verdenking  nopens  de  onafhankelijkheid  en  de 
onpartijdigheid  van  de  leden  van  de  provinciale  raad  die  deze  beslissing  hebben 
gewezen2. (Artt. 2 en 1068, Ger.W.; Art. 25, §4, K.B. nr.80, 10 nov.1967)

5º en 6° De Orde van apothekers mag de vrije mededinging beperken; de tuchtorganen 
dienen op concrete  wijze  na te gaan of  die beperking die zij  aan de apothekers  wil  
opleggen,  noodzakelijk  is  om  het  algemeen  belang  te  beschermen3.  (Art.  81,  E.G.-
Verdrag, geconsolideerde versie van 2 okt.1997)

(V.D.F. T. DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR D.08.0014.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing nr. 927/928, van 28 juni 2008 

van de raad van beroep van de Orde van apothekers met het Frans als voertaal.
Bij arrest van 18 september 2009 heeft het Hof, met toepassing van artikel 

1097, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de verdaging van de zaak bevolen 
teneinde ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid van het  cassatiebe-
roep te onderzoeken.

1 Zie Cass., 15 jan. 1998, AR D.95.0010.N, AC, 1998, nr 28
2 Zie Cass., 21 jan. 1983, AR 3621, AC, 1983, nr 294.
3 Zie Cass., 25 feb. 2000, AR D.98.0041.F,  AC, 2000, nr 144 en de verwijzingen in noot 1 tot 5; 
Cass., 12 nov. 2004, AR D.03.0016.N, AC, 2004, nr 546; Cass., 2 feb. 2006, AR D.04.0020.N, AC, 
2006, nr 71.
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Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- de artikelen 6, 2°, 13, 16, 21 en 25, §4, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 no-

vember 1967 betreffende de Orde der apothekers;
- voor zoveel als nodig, artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De bestreden uitspraak doet eerst de beroepen uitspraak teniet van 15 oktober 2007 van 

de provinciale raad van Brabant van de Orde van apothekers met het Frans als voertaal en 
verwerpt het door de eiseres gevoerde verweer dat de tuchtvervolgingen niet regelmatig 
zijn en de raad van beroep onbevoegd is omdat zij de beroepen beslissing heeft vernietigd 
en de uitdrukkelijke verwoorde, opgeheven deontologische regels die vermeld waren in de 
tuchtvervolging die oorspronkelijk bij de provinciale raad was ingesteld, vervangen heeft 
door nieuwe deontologische regels, die uitdrukkelijk verwoord zijn en die de eiseres zou 
hebben miskend. Die beslissing is op de onderstaande gronden gebaseerd:

"Na afloop van het voor de provinciale raad gevoerde onderzoek werd (de eiseres) ver-
weten dat zij, aldus de oproeping tot verschijning van 28 maart 2007, 'als apotheker, , de 
eer en de waardigheid van het beroep heeft aangetast door de volgende voorschriften te 
overtreden:

• de tweede deontologische regel (Compendium, p. 168), die bepaalt (p. 170) dat het 
ondeontolgisch is publiciteit ten voordele van zijn officina te voeren, uit te lokken of te 
dulden;

• de derde deontologische regel (Compendium, p. 170 (4)): het is aan de apotheker ver-
boden, direct of indirect onder om het even welke vorm publiciteit te maken in het voor-
deel van zijn officina (p. 172);

• artikel 15 van de internationale Code van deontologie (Compendium, page 192) vol-
gens hetwelk apothekers geen klanten mogen ronselen via methodes en middelen die strij-
dig zijn met de waardigheid van het beroep;

• de Code van farmaceutische deontologie die elk ronselen van cliënteel verbiedt, na-
melijk elke benadering die meer inhoudt dan de loutere informatie over de aard van de be-
roepsactiviteit, (omdat zij), in deze zaak, tussen 15 november 2006 en 3 december 2006, 
foldertjes in haar bezit heeft gehad waarin werd aangekondigd dat met Sinterklaas cadeau-
tjes aan de kinderen zouden worden uitgedeeld - 'Welkom op de webstek van de Pharma-
cies Servais - Sinterklaas komt op bezoek'.

Tijdens de openbare zitting van de raad van beroep van 13 maart 2008 werd (de eise-
res), gelet op de nieuwe code van farmaceutische plichtenleer, verzocht te reageren op de 
voornoemde telastlegging, die ten dele anders was verwoord, namelijk:

'Zij heeft de eer en de waardigheid van het beroep in het gedrang gebracht door de es-
sentiële regels van het beroep en de bijzondere plichten van de apotheker niet in acht te 
nemen, en meer bepaald de artikelen 91 tot 94 en 100 tot 102 van de code van plichtenleer 
m.b.t. reclame en commerciële praktijken (omdat zij), in deze zaak, tussen 15 november 
2006 en 3 december 2006, foldertjes in haar bezit heeft gehad waarin werd aangekondigd 
dat met Sinterklaas cadeautjes aan de kinderen zouden worden uitgedeeld - 'Welkom op 
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de webstek van de Pharmacies Servais - Sinterklaas komt op bezoek';
(De eiseres) heeft daadwerkelijk verweer gevoerd tegen de telastlegging zoals zij werd 

geherkwalificeerd; zij heeft trouwens daarover conclusie neergelegd;
De nieuwe code van plichtenleer, die is opgesteld door de nationale raad van de Orde 

van apothekers, en die, volgens artikel 116 ervan, in werking is getreden op 31 maart 
2005, dateert van voor de feiten die thans (aan de eiseres) ten laste worden gelegd en zou 
aldus toegepast moeten worden voor de kwalificatie van de voornoemde feiten;

Noch de vroegere regels van het 'Compendium' die werden vermeld in de kwalificatie 
van de feiten door de provinciale raad, noch die van de nieuwe Code van deontologie die 
werden vermeld in de nieuwe door de raad van beroep voorgestelde kwalificatie, werden 
echter goedgekeurd bij een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit, overeenkomstig 
artikel 15, §1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967;

Aldus kunnen de beslissingen, zowel die van provinciale raad als die welke door de 
raad van beroep moeten worden genomen, niet wettig gegrond worden op bepalingen van 
een code van deontologie die 'als dusdanig' niet van toepassing zijn (Cass., 2 dec. 1993, 
AC, 1993, nr. 500);

Krachtens de artikelen 6, 2°, en 15 van het voornoemde koninklijk besluit nr. 80 moe-
ten de organen van de orde evenwel beoordelen of het professioneel gedrag waarvan zij 
kennisnemen al dan niet strookt met de deontologische regels en al dan niet de eer, de be-
scheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde van apothekers 
aantast;

De tuchtrechter kan dus in weerwil van de vaststelling dat de artikelen van de Code van 
deontologie thans geen kracht van wet hebben, niettemin oordelen dat de vervolgde apo-
theker handelt in strijd met de eer, de bescheidenheid en de waardigheid van het beroep en 
hem daarvoor een tuchtstraf opleggen (Jean du Jardin, op. cit., p. 628 en 629);

(De eiseres) kan dus niet aanvoeren dat de vervolgingen onregelmatig zijn omdat de 
oorspronkelijke kwalificatie ervan verwees naar oude bepalingen van de code van deonto-
logie;

Met toepassing van artikel 25, §4, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967 is de raad van beroep bevoegd om van het geheel van de zaak kennis te nemen, dit 
op grond van de devolutieve werking van het hoger beroep, en om bij wege van nieuwe 
beschikkingen uitspraak te doen;

De omstandigheid dat de tuchtprocedure gevoerd werd op grond van de oude code van 
deontologie heeft niet tot gevolg dat de vervolgingen tegen de (eiseres) daardoor nietig 
worden; de kwalificatie van de feiten mag worden gewijzigd door het gerecht dat van de 
zaak heeft kennisgenomen voor zover de comparant verzocht werd verweer te voeren over 
de nieuwe kwalificatie en daarover werkelijk verweer heeft gevoerd".

Grieven
Artikel 25, §4, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 luidt als volgt: 

"De raden van beroep nemen kennis van het geheel van de zaak, zelfs indien enkel hoger 
beroep werd ingesteld door de apotheker".

Die bepaling impliceert dat de raden van beroep bevoegd zijn om kennis te nemen van 
de zaak in haar geheel zoals zij is voorgelegd aan de provinciale raad en door deze is be-
slecht. Zij impliceert geenszins, zoals de bestreden beslissing stelt, dat de raad van beroep, 
krachtens de devolutieve werking van het hoger beroep, niet alleen bevoegd zou zijn om 
uitspraak te doen over het bestaan van de ten laste gelegde feiten, maar bovendien om, bij 
wege van nieuwe beschikkingen, uitspraak te doen over de kwalificatie ervan in het licht 
van, uitdrukkelijk verwoorde, deontologische regels die afwijken van de, uitdrukkelijk 
verwoorde, deontologische regels die aan de provinciale raad zijn voorgelegd.
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De devolutieve werking van hoger beroep kan slechts voortvloeien uit een uitdrukkelij-
ke bepaling, zoals artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek of artikel 215 van 
het Wetboek van Strafvordering. Hoewel artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, in de 
regel, toepasselijk is in tuchtzaken, impliceert de toepassing ervan, zoals die wordt om-
schreven in voornoemd artikel 25, §4, dat de aldus aan de raad van beroep overgedragen 
bevoegdheid beperkt is tot de zaak, zoals die werd voorgelegd aan de provinciale raad, zo-
wel met betrekking tot de feiten als tot de kwalificatie ervan als miskenning van uitdruk-
kelijk verwoorde deontologische regels.

Daaruit volgt dat een nieuwe tuchtvervolging, die in eerste aanleg wordt voorgelegd 
aan de provinciale raad, in de onderstelling dat zij binnen een redelijke termijn wordt af-
gehandeld, aan de provinciale raad en, desgevallend, aan de raad van beroep, de bevoegd-
heid mag overdragen om uitspraak te doen, zowel over de ten laste gelegde feiten als over 
de kwalificatie ervan als miskenning van uitdrukkelijk omschreven deontologische regels 
die  onderscheiden zijn  van die  welke uitdrukkelijk  waren  omschreven in  een eerdere 
tuchtvervolging.

Het staat vast dat de tuchtvervolgingen die tegen de eiseres zijn ingesteld en betrekking 
hebben op het feit dat zij "foldertjes in haar bezit heeft gehad waarin werd aangekondigd 
dat met Sinterklaas cadeautjes aan de kinderen zouden worden uitgedeeld", impliceerde 
dat de eiseres, in november en december 2006, het verbod heeft overtreden dat is opge-
legd in de deontologische regels, waarvan de bestreden beslissing vaststelt dat ze zijn op-
geheven door de op 31 maart 2005 in werking getreden Code van deontologie, om enige 
publiciteit te voeren, met name het benaderen van klanten via methodes en middelen die 
strijdig zijn de waardigheid van het beroep, en het ronselen van dat cliënteel.

De beroepen beslissing heeft de tuchtvervolgingen ingeleid en gegrond verklaard op 
grond van de stelling dat het aangevoerde feit die verbodsbepalingen negeert, en die reden 
alleen, te weten een tekortkoming is bestaande in het voeren van "publiciteit" voor de offi-
cina van de eiseres, wat een handelwijze is waarbij zij "ongetwijfeld" (ernaar streefde) een 
cliënteel aan te trekken en aan zich te binden dat zich niet noodzakelijkerwijs tot (haar) 
zou hebben gericht indien (zij) die reclame niet had gevoerd", zodat "de telastlegging be-
wezen is".

De tegen de eiseres ingestelde tuchtvervolging was specifiek en uitsluitend gegrond op 
haar  vermeende tekortkoming aan deontologische verplichtingen die waren opgeheven 
sinds 31 maart 2005, dus vóór de litigieuze feiten, die plaatsvonden in november en de-
cember 2006, zodat zij dus op geen enkele verplichting berust die wordt opgelegd door 
een deontologische regel die van kracht was ten tijde van de feiten. Die vervolging berust-
te op een opgeheven opvatting over de onverenigbaarheid van elke vorm van reclame met 
het  beroep.  De betrokkene was tijdens de vervolgingsprocedure bovendien niet  op de 
hoogte van de nieuwe rechtsregels en van de toepasselijke deontologische regels op het 
ogenblik van de bedoelde feiten en waarbij reclame door apothekers in beginsel geoor-
loofd was en de uitzonderingen daarop noodzakelijkerwijs van strikte aard zijn.

De omstandigheid dat de in de oorspronkelijke vervolging bedoelde feiten de nieuwe 
deontologische regels zouden kunnen miskennen, kon niet verantwoorden dat de raad van 
beroep de kwalificatie ervan heeft gewijzigd en ze heeft getoetst aan de nieuwe regels, die 
bij het inleiden van de procedure niet zijn vermeld, en die bijgevolg niet in aanmerking 
waren genomen om het beginsel zelf van het vaststellen van de tuchtvordering te verant-
woorden.

De bestreden beslissing die zich bevoegd verklaart  om in hoger beroep uitspraak te 
doen over de kwalificatie, in het licht van nieuwe deontologische regels, van de aan de ei-
seres ten laste gelegde feiten, waarbij die kwalificatie betrekking heeft op opgeheven de-
ontologische regels die uitdrukkelijk waren verwoord in de oorspronkelijke akte van ver-
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volging, schendt aldus artikel 25, §4, en, bijgevolg, de artikelen 6, 2°, 13, 16 en 21 van het 
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 en, voor zoveel als nodig, artikel 1068 
van het Gerechtelijk Wetboek.

De bestreden beslissing volgens welke tegen de eiseres een tuchtstraf mag worden uit-
gesproken die gebaseerd is op een kwalificatie van de haar ten laste gelegde feiten die 
verschilt van de kwalificatie op grond waarvan de eiseres werd vervolgd voor de provinci-
ale raad en voor die raad verweer heeft gevoerd, miskent bijgevolg het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 81, voorheen 85, van het Verdrag, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, 

goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, in de versie ervan die werd geconsolideerd 
door het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 au-
gustus 1998;

- artikel 2, §1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördi-
neerd op 15 september 2006.

Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing, die uitspraak doet over de gegrondheid van de tegen de eiseres 

ingestelde tuchtvervolgingen verklaart die vervolgingen gegrond, en dit om alle redenen 
ervan, en inzonderheid om de volgende redenen:

"Zoals hierboven is uiteengezet, heeft de omstandigheid dat de tuchtprocedure gevoerd 
werd op grond van de oude code van deontologie niet tot gevolg dat de vervolgingen te-
gen de (eiseres) daardoor nietig worden;

De kwalificatie van de feiten mag worden gewijzigd door het gerecht dat van de zaak 
heeft kennisgenomen, voor zover, zoals hier, het om dezelfde feiten gaat en de comparant 
verzocht werd verweer te voeren over de nieuwe kwalificatie en daarover werkelijk ver-
weer heeft gevoerd;

(De eiseres) houdt staande dat de gedraging die haar wordt verweten niet verschilt van 
die van de apothekers die hun cliënteel producten te koop aanbieden aan de hand van dis-
plays die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn maar daarom niet door de provinciale ra-
den aan de kaak worden gesteld;

Volgens het verhoor van de (eiseres) tijdens het onderzoek was de enige bedoeling van 
de reclame - in haar officina te Lasne - de klanten te informeren dat Sinterklaas op zater-
dag 2 december naar de apotheek Mont-Saint-Pont zou komen en dat er dan cadeaus aan 
de kinderen zouden worden uitgedeeld; volgens haar was het helemaal niet de bedoeling 
het cliënteel tot onnodige consumptie aan te zetten en nog veel minder om klanten te 'ron-
selen'; wel integendeel, de enige bedoeling was iets gezelligs te organiseren om het be-
staande cliënteel tijdens de feestperiode een pleziertje te doen;

Zij geeft toe dat het om een commercieel initiatief gaat, maar voegt eraan dat dit geens-
zins door de nieuwe Code van plichtenleer verboden wordt; in dat verband onderzoekt zij 
de artikelen 91, 92, tweede lid, en 102 ervan, die, zoals eerder vermeld, richtingaangeven-
de bepalingen zijn die echter geen kracht van wet hebben;

Het staat vast dat een algemeen en absoluut verbod van elke vorm van reclame en de 
veroordeling van elke mededinging tussen de apotheken strijdig zijn met het Europees ge-
meenschapsrecht; 

Volgens de conclusie van de voorzitter van de nationale raad en de magistraat bijzitter 
worden apothekers thans beschouwd als actoren van het economische leven en als 'onder-
nemingen' in de zin van de nationale en gemeenschapsbepalingen die de bescherming van 
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de vrije mededinging waarborgen;
De farmaceutische plichtenleer erkent thans dat reclame in beginsel geoorloofd is;
Om de bepalingen betreffende de vrije mededinging te kunnen verzoenen met de moge-

lijkheid voor de beroepsorden om die vrijheid te beperken, dienen de tuchtorganen op 
concrete wijze na te gaan of het gerichte reclameverbod (of een bepaalde vorm van recla-
me) dat zij aan de betrokkenen willen opleggen, noodzakelijk is om het algemeen belang 
te beschermen;

Het gemeenschapsrecht aanvaardt immers beperkingen op de vrije mededinging en op 
de uitoefening ervan door reclame voor zover de toegepaste maatregel redelijk blijft en in 
verhouding staat tot het beoogde doel; die maatregelen kunnen verantwoord worden op 
grond van overwegingen van veiligheid, gezondheid of algemeen belang;

Op deontologisch vlak mag rechtstreekse of onrechtstreekse reclame voor een welbe-
paalde officina niet tot gevolg hebben dat het beroep van apotheker wordt verward met 
een handelsexploitatie, noch dat dit vrij beroep wordt herleid tot het niveau van puur com-
merciële activiteiten, die hoe eerbaar ze ook zijn, niet hetzelfde morele en maatschappe-
lijk gezag hebben waarmee een tak van de geneeskunst,  zoals de artsenijbereidkunde, 
noodzakelijk is bekleed;

De regels van plichtenleer strekken onder meer ertoe alle vormen van commerciële uit-
wassen en klantenronseling binnen de farmacie te voorkomen; het algemeen belang van 
de patiënten staat hier op het spel;

In haar conclusie erkent de (eiseres) zelf dat de apotheker zich moet onthouden van 
commerciële praktijken die de uitoefening van de farmacie een overdreven mercantiel ka-
rakter geven en zo zijn geloofwaardigheid en de vertrouwensrelatie met de cliënten in het 
gedrang brengen;

De apotheker, die in de eerste plaats aan de patiënt geneesmiddelen en advies moet ver-
strekken, dient zich te onthouden van louter commerciële praktijken die, alhoewel ze op 
zich niet laakbaar of onwettig zijn, de uitoefening van de farmacie een overdreven mer-
cantiel karakter geven en zo zijn geloofwaardigheid en de vertrouwensrelatie met de cli-
ënten in het gedrang brengen;

In dit geval overschrijden de reclame voor de komst van Sinterklaas in een van de offi-
cina's van de groep Pharmacies Servais en de uitdeling in elk van die officina's van folders 
die dat bezoek en de uitdeling van cadeaus aan de kinderen aankondigen de grens van de 
informatie over de beroepsactiviteit van de apotheker en over de gezondheid;

De voorzitter van de nationale raad en de magistraat-bijzitter merken terecht op dat de 
uitgedeelde folder een echte uitnodiging vormt om naar een officina van de groep te gaan, 
en dit wellicht om een ludieke en sympathieke reden, die echter wel geen enkel verband 
houdt met de uitoefening van de farmacie;

Hoewel reclame, in beginsel, aanvaardbaar lijkt in het licht van de mededingingsregels, 
tast zij in dit geval de regels van de farmaceutische plichtenleer aan wegens de omstandig-
heden waarin zij is gevoerd;

Het noodzakelijke vertrouwen van de patiënt in de apotheker, de geprivilegieerde me-
dewerker van de volksgezondheid en in die hoedanigheid behoeder van het algemeen be-
lang, wordt aan het wankelen gebracht wanneer het gedrag van die apotheker commercië-
le uitwassen vertoont, waarvan een van de bedoelingen er in werkelijkheid in bestaat cli-
ënteel te ronselen;

De raad van beroep is van oordeel dat de wijze waarop (de eiseres) reclamefolders heeft 
verspreid waarin werd gemeld dat er cadeaus zouden worden uitgedeeld, niet verenigbaar 
is met de begrippen waarvan de rechtscolleges van de orde de behoeders blijven, namelijk 
de eer, de eerlijkheid en de waardigheid;
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Bovendien is de aanwezigheid van vele kinderen en hun ouders in een farmaceutische 
officina zeker niet van aard om de naleving te waarboren van de essentiële regels van de 
apotheker met betrekking tot de ontvangst van de patiënten en de luisterbereidheid, alsook 
van die betreffende de vertrouwelijkheid jegens laatstgenoemden;

De telastlegging, zoals zij werd geherkwalificeerd, is bewezen".
Grieven
Artikel 81 van het Verdrag van 25 maart 1957, in zijn geconsolideerde versie van 2 ok-

tober 1997 en artikel 2, §1, van de wet van 15 september 2006 tot bescherming van de 
economische mededinging bevestigen het mededingingsbeginsel dat onder meer van toe-
passing is op de ondernemingen en op de ondernemingsverenigingen, en dus op de apo-
thekers die lid zijn van de Orde van apothekers.

Die bepalingen impliceren dat een beslissing van een orgaan van de Orde dat aan één of 
meer van zijn leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fun-
damentele regels van het beroep te handhaven en die in werkelijkheid ertoe strekken be-
paalde materiële belangen van apothekers te begunstigen of een economisch stelsel te in-
stalleren of in stand te houden, een beslissing is van een ondernemingsvereniging, waar-
van de nietigheid van rechtswege kan worden vastgesteld door de raad van beroep.

Het is bijgevolg de Orde van apothekers slechts toegestaan deontologische regels aan te 
nemen en de naleving ervan aan haar leden op te leggen die ertoe strekken of ten gevolge 
hebben dat de mededinging merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst, op voorwaar-
de dat die beperking van de mededinging strikt noodzakelijk is voor het behoud van fun-
damentele regels van het beroep.

Een veralgemeend reclameverbod voor beoefenaars van vrije beroepen is onverenig-
baar met de regels van de vrije mededinging.

Op deontologisch vlak, inzake medische of farmaceutische aangelegenheden, is een re-
clameverbod enkel aanvaardbaar als het verenigbaar is met de vereisten van het Verdrag 
van Rome, van de wet van 15 september 2006 en van de volksgezondheid.

De bestreden beslissing verklaart weliswaar dat beginsel te erkennen. Zij vermeldt bo-
vendien dat de tuchtorganen op concrete wijze dienen na te gaan of het gerichte reclame-
verbod of een bepaalde vorm van reclame dat de beroepsorden opleggen, noodzakelijk is 
om het algemeen belang te beschermen.

De bestreden beslissing miskent daarentegen dat beginsel door te oordelen dat het aan 
de eiseres verweten feit, namelijk dat zij " foldertjes in haar bezit heeft gehad waarin werd 
aangekondigd dat met Sinterklaas cadeautjes aan de kinderen zouden worden uitgedeeld - 
'Welkom op de webstek van de Pharmacies Servais - Sinterklaas komt op bezoek" een te-
kortkoming is "aan de eer en de waardigheid van het beroep door de essentiële regels van 
het beroep en de bijzondere plichten van de apotheker niet in acht te nemen, en meer be-
paald de artikelen 91 tot 94 en 100 tot 102 van de code van plichtenleer m.b.t. reclame en 
commerciële praktijken".

Het aldus vastgestelde feit, namelijk een uitnodiging die gebaseerd is op "wellicht lu-
diek en sympathieke redenen", is een geoorloofde vorm van reclame die noch het alge-
meen belang inzake volksgezondheid, noch de essentiële beroepsregels (artikel 91 van het 
deontologiereglement als bedoeld in de kwalificatie die door de bestreden beslissing in 
aanmerking wordt genomen) schaadt. Dat feit is evenmin een vorm van ronselen van cli-
ënteel, aangezien daaronder wordt verstaan de benadering van één persoon of van een 
specifieke groep van personen, die meer inhoudt dan de loutere informatie over de aard 
van de beroepsactiviteit (artikel 92 van voornoemd reglement).

De verspreiding van "reclamefolders" waarin de uitdeling van cadeautjes wordt aange-
kondigd, is een vorm van reclame die verenigbaar is met de begrippen eer, eerlijkheid en 
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waardigheid van het beroep van apotheker, alsook met de deontologische regels die zijn 
neergelegd in het, in de bestreden beslissing aangewezen, reglement dat op 31 maart 2005 
in werking is getreden.

De bestreden beslissing bevestigt enkel dat die reclame in se onverenigbaar is met die 
begrippen maar stelt niet vast dat zij in feite door degenen voor wie zij bestemd is, be-
schouwd werd als een ronseling ten gevolge van een benadering, veeleer dan als een lou-
ter welwillend initiatief. Zij stelt evenmin vast dat het vertrouwen van het cliënteel in het 
beroep van apotheker concreet en daadwerkelijk aangetast is.

Door niet vast te stellen dat de reclame die de eiseres heeft gevoerd door de klanten 
werd aangevoeld als een aantasting van hun vertrouwen en niet als een louter welwillend 
initiatief, miskent de bestreden beslissing de publiciteitsregel, die is afgeleid uit het mede-
dingingsbeginsel, neergelegd in artikel 81 van het Verdrag van 25 maart 1957 en in artikel 
2, §1, van de wet van 15 september 2006.

Door haar beslissing om een straf op te leggen te gronden op een kwalificatie in feite 
die strijdig is met die internationale en nationale wetgevende bepalingen, schendt de be-
streden beslissing bovendien de artikelen 6, 2°, 13 en 21 van het koninklijk besluit nr. 80 
van 10 november 1967, dat de tuchtorganen geen bevoegdheid verleent om handelingen te 
straffen die uitdrukkelijk toegestaan zijn door internationale bepalingen met directe wer-
king en door nationale wetgevende bepalingen, zonder regelmatig vast te stellen dat die 
handelingen concreet en daadwerkelijk afbreuk hebben gedaan aan de essentiële vereisten 
van het beroep van apotheker, meer bepaald door het vertrouwen van het cliënteel aan te 
tasten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het ambtshalve tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van niet-

ontvankelijkheid: de verweerders hebben geen hoedanigheid
Artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 

betreffende de Orde der apothekers bepaalt dat, de Orde, zowel in rechte als om 
te bedingen of om zich te verbinden, optreedt door de nationale raad en vertegen-
woordigd is door de voorzitter of, bij diens ontstentenis, door de plaatsvervan-
gende voorzitter van deze raad, samen met de bijzitter.

Overeenkomstig artikel 23, eerste lid, van dat besluit kunnen de beslissingen 
die in laatste aanleg gewezen zijn door de provinciale raden of de raden van be-
roep, onder meer door de voorzitter van de nationale raad samen met de bijzitter 
voor het Hof van Cassatie worden gebracht.

Volgens artikel 26, ten slotte, gelden voor de procedure in cassatie, zowel wat 
de vormvereisten als wat de termijnen betreft, dezelfde regelen als in burgerlijke 
zaken, behalve de afwijkingen waarin die bepaling voorziet, onder meer dat het 
cassatieberoep wordt ingesteld per aangetekende brief gericht, naar gelang van 
het geval, tot de secretaris van de raad van beroep, of tot de voorzitter van de 
provinciale raad en dat het op dezelfde wijze ter kennis wordt gebracht door de-
gene die cassatieberoep instelt, naar gelang van het geval, van de Minister tot 
wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de voorzitter van de natio-
nale raad en de bijzitter van deze raad, en van de betrokken apotheker.

Uit die bepalingen volgt dat, hoewel alleen de Orde rechtspersoonlijkheid ge-
niet krachtens artikel 1, derde lid, van het voornoemd koninklijk besluit, het door 
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of tegen de Orde ingestelde cassatieberoep rechtsgeldig ingesteld wordt door de 
voorzitter van de nationale raad en door de bijzitter of tegen hen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Enerzijds, blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht de slaan dat 

de eiseres voor de raad van beroep heeft aangevoerd dat haar recht van verdedi-
ging zou zijn miskend indien de kwalificatie van de feiten waarvoor zij werd ver-
volgd, in hoger beroep werd gewijzigd.

Het middel, dat in zoverre niet voor het eerst voor het Hof mag worden aange-
voerd, is, zoals de verweerders staande houden, niet ontvankelijk

Anderzijds bepaalt artikel 25, §4, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 no-
vember 1967 dat de raden van beroep kennisnemen van het geheel van de zaak, 
zelfs indien enkel hoger beroep werd ingesteld door de apotheker.

Die bepaling wijkt niet af van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
krachtens artikel 2 van dat wetboek toepasselijk is.

Uit die bepalingen volgt dat de raad van beroep zich wettig bevoegd heeft ver-
klaard om bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak te doen, nadat zij de be-
roepen beslissing had tenietgedaan wegens het bestaan van een gewettigde ver-
denking nopens de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de leden van de 
provinciale raad die deze beslissing hebben gewezen. 

Voor het overige heeft de raad van beroep zijn beslissing om kennis te nemen 
van de feiten zoals ze in hoger beroep werden geherkwalificeerd, niet gegrond, 
zoals het middel aanvoert, op voornoemd artikel 25, §4, maar op de redenen, die 
door het middel worden weergegeven, betreffende de regelmatigheid van de ver-
volgingen en op de overweging dat "de kwalificatie van de feiten mag worden 
gewijzigd door het gerecht dat van de zaak heeft kennisgenomen voor zover de 
comparant verzocht werd verweer te voeren over de nieuwe kwalificatie en daar-
over werkelijk verweer heeft gevoerd", welke voorwaarden in dit geval werden 
nageleefd.

Artikel 25, §4, houdt geen verband met de tegen laatstgenoemde redenen inge-
stelde grief.

De schending van de overige in het middel aangewezen wetsbepalingen is uit-
sluitend afgeleid uit die, tevergeefs aangevoerde, schending van dat artikel.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De bestreden beslissing vermeldt dat "de farmaceutische plichtenleer thans er-

kent dat reclame in beginsel geoorloofd is (en) dat, om de bepalingen betreffende 
de vrije mededinging te kunnen verzoenen met de mogelijkheid voor de beroeps-
orden om die vrijheid te beperken, de tuchtorganen op concrete wijze dienen na 
te gaan of het gerichte reclameverbod (of een bepaalde vorm van reclame) dat zij 
aan de betrokkenen willen opleggen, noodzakelijk is om het algemeen belang te 
beschermen", en oordeelt vervolgens dat "in dit geval" de aan de eiseres ten laste 
gelegde feiten "de grens overschrijden van de informatie over de beroepsactivi-
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teit van de apotheker en over de gezondheid", dat "de gelaakte affiches een uit-
nodiging vormen om naar het officina van de groep te gaan, en dit wellicht om 
een ludieke en sympathieke reden, die echter wel geen enkel verband houdt met 
de uitoefening van de farmacie", dat de litigieuze reclame "in dit geval de regels 
van de farmaceutische plichtenleer aantast  wegens de wijze waarop zij is  ge-
voerd" en dat "volgens de beoordeling van de raad van beroep, de wijze waarop 
de (eiseres) aanvaard heeft, om met promotionele, en dus met reclamebedoelin-
gen, aan te kondigen dat er met Sinterklaas cadeaus aan de kinderen zouden wor-
den uitgedeeld, en daadwerkelijk de uitdeling van die cadeaus door Sinterklaas 
in haar officina heeft georganiseerd, niet verenigbaar is met" de eer, de eerlijk-
heid en de waardigheid van de leden van de Orde van apothekers.

De bestreden  beslissing  is  naar  recht  verantwoord  door  die  overwegingen, 
waaruit blijkt dat de raad van beroep de omstandigheden van de zaak heeft gea-
nalyseerd en een concreet onderzoek heeft gewijd aan de indruk die bij het cliën-
teel van de eiseres kon worden gewekt door de feiten die haar worden verweten.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11 december 2009 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advoca-
ten: mrs. Mahieu en De Bruyn.

Nr. 742

3° KAMER - 14 december 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — TE VOEGEN STUKKEN 
- NUMMERING EN PARAFERING - AAN HET STUK GEHECHT DOCUMENT - ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
MIDDEL

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - AARD VAN VOORWERP EN OORZAAK VAN DE RECHTSVORDERING - GEVOLG

1º De grond van niet-ontvankelijkheid die door verweerder wordt opgeworpen en inhoudt 
dat  eiser  zijn  middel  laat  steunen op een stuk dat  niet  regelmatig aan het Hof  werd 
voorgelegd nu het niet werd genummerd, noch geparafeerd door een advocaat bij het  
Hof, dient verworpen te worden wanneer de stukken die bij het verzoekschrift van eiser  
zijn  gevoegd  tot  staving  van  zijn  middel  door  de  advocaat  bij  het  Hof  die  dat 
verzoekschrift  heeft  ondertekend,  zijn  genummerd  en  geparafeerd  op  een  aan  die  
stukken gehecht document dat er een geheel mede uitmaakt1. (Art. 1098, Ger.W.)

2º De artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek houden niet in dat wanneer  
het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet  

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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identiek zijn aan die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, de rechter  
een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere 
gewijsde2. (Artt. 23 tot en met 27, Ger.W.)

(R.S.Z. T. DEN BERG bvba)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd :

1. Het onderzoek van het enig middel verplicht het Hof kennis te nemen van de inhoud 
van het  arrest  van  20  december  2002  van het  arbeidshof  te  Antwerpen,  waarvan het 
bestreden arrest de inhoud niet weergeeft. Eiser voegt een afschrift van dit arrest bij zijn 
voorziening.

2.  Verweerster  werpt  voorafgaandelijk  op  dat  Uw  Hof  geen  acht  kan  slaan  op  dit 
bijgevoegd stuk, omdat dit in strijd met het bepaalde in artikel 1098 Ger.W. niet door de 
advocaat bij het Hof werd genummerd, noch geparafeerd en het afschrift bovendien niet 
voor eensluidend werd verklaard door de griffier van het Arbeidshof.

Artikel 1098 Ger.W. bepaalt dat het verzoekschrift en de memories een lijst bevatten van 
de erbij gevoegde stukken, door de advocaat bij het Hof genummerd en geparafeerd.

Uit het Verslag van de Senaatscommissie voor de justitie3 blijkt dat dit artikel beoogt de 
waarborg te verhogen om vergissingen te voorkomen die zich kunnen voordoen bij het in-
dienen van de stukken die bij verzoekschriften en memories dienen gevoegd te worden. 
Ten einde het toezicht gemakkelijker te maken zullen die stukken door de advocaat bij het 
Hof van Cassatie moeten genummerd en geparafeerd worden.

De commissie was van mening dat een verzuim van nummering of parafering vanwege de 
advocaat zou kunnen goedgemaakt worden door de nummering en parafering door de 
griffier overeenkomstig artikel 1099 Ger.W. alsook door het ontvangstbewijs dat door de 
griffier  overhandigd  wordt.  Slechts  indien geen  enkele  nummering of  parafering doet 
blijken dat een stuk tijdig werd neergelegd, zal dat stuk uit de procedure moeten geweerd 
worden.

De huidige voorziening bevat in fine een genummerde en ondertekende inventaris van de 
bijgevoegde  stukken,  terwijl  ieder  bijgevoegd  stuk  opnieuw benoemd  en  genummerd 
werd en, weliswaar op een aangehecht briefje, ondertekend door de advocaat bij het Hof.

Aldus is niet alleen voldaan aan de letter, maar ook aan de geest van artikel 1098 Ger.W. 
zodat de grond van niet ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden.

3.  Bovendien  werd  het  bedoelde  stuk,  anders  dan  verweerder  aanvoert,  wel  voor 
eensluidend verklaard door de griffier van het arbeidshof zodat ook deze grond van niet 
ontvankelijkheid moet verworpen worden.

2 Ibid.
3 Parl. St. Senaat, 1951-1952, 323.
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4. Voorts voert verweerster met betrekking tot het eerste onderdeel ten onrechte aan dat 
de kritiek van eiser in verband met de miskenning van het gezag van gewijsde nieuw is. 
Eiser voerde immers reeds in zijn appelconclusie deze kritiek aan.  De grond van niet 
ontvankelijkheid van het eerste onderdeel kan niet aangenomen worden.

5. Het onderdeel zelf voert een schending aan van het gezag van gewijsde van het arrest 
van 20 december 2002 van het arbeidshof te Antwerpen.

Artikel  23 Ger.W. bepaalt  dat  het  gezag van het  rechterlijk  gewijsde zich niet  verder 
uitstrekt dan tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt 
dat de gevorderde zaak dezelfde is; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de 
vordering  tussen  dezelfde  partijen  bestaat  en  door  hen  en  tegen  hen  in  dezelfde 
hoedanigheid gedaan is.

Uw Hof neemt in haar rechtspraak aan, en in dit verband kan o.a. verwezen worden naar 
een recent arrest van 4 december 20084 dat “uit de omstandigheid dat het voorwerp en de 
oorzaak van een definitief beslechte rechtsvordering niet dezelfde zijn als die van een la-
tere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, niet noodzakelijkerwijs volgt dat die over-
eenstemming ontbreekt voor elke aanspraak of betwisting die een partij in het ene of het 
andere  geding  aanvoert,  noch,  bijgevolg,  dat  de  rechter  een  aanspraak kan  aannemen 
waarvan de grondslag onverenigbaar is met wat vroeger is beslist. Het gezag van het rech-
terlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter over een geschilpunt heeft beslist, en tot wat, 
om reden van het geschil dat voor hem is gebracht en waarover partijen tegenspraak heb-
ben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn beslissing 
uitmaakt” 

De rechtsfiguur van het gezag van gewijsde strekt er bijgevolg toe onverenigbaarheden of 
tegenstrijdigheden tussen gerechtelijke beslissingen, die tussen dezelfde partijen zijn gere-
zen, te vermijden; dit impliceert dat telkenmale wanneer in een eerste geding tussen partij-
en een geschilpunt werd beslecht dat opnieuw, maar ditmaal in het kader van de berech-
ting van een tweede vordering door één van de partijen ter discussie wordt gesteld, de 
tweede rechter gehouden is de hieraan gegeven oplossing te respecteren. Dat het voor-
werp en/of de oorzaak van de tweede eis niet volkomen identiek zijn met de reeds be-
slechte vordering, is hierbij niet steeds relevant omdat de in de eerste uitspraak beslechte 
geschilpunten niet altijd beperkt zijn tot degene die vervat waren in de eerste vordering.5 

De  appelrechters  stellen  vast  dat  de  vordering  van  eiser  tot  het  betalen  van 
socialezekerheidsbijdragen door verweerster gesteund is op een onderzoeksverslag van 14 
januari 1999 van de inspectie waaruit het arbeidshof bij voormeld arrest van 20 december 
2002  de  conclusie  trok  dat  de  hele  samenwerking  tussen  verweerster  en  de  aldaar 
werkzame personen onder het werknemersstatuut viel.

In voormeld arrest oordeelde het arbeidshof inderdaad dat de medewerkers onder gezag 
van verweerster gewerkt hebben. Dit was de noodzakelijke grondslag van de beslissing 
van  het  arbeidshof  dat  de  vordering  van  eiser  tot  het  betalen  van 
socialezekerheidsbijdragen als werknemers gegrond was en verweerster deze bijdragen 

4 Cass. 4 dec. 2008, AR C.07.0412.F, AC, nr. 698.
5 P. TAELMAN, “Het gezag van het rechterlijk gewijsde – een begrippenstudie”, Kluwer, 65-66.
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verschuldigd was.

Uit  de  stukken waarop mag acht geslaan worden blijkt  dat  het geding gevoerd wordt 
tussen dezelfde partijen en de vordering van de RSZ thans betrekking heeft op dezelfde 
personen maar op andere kwartalen die zich evenwel in dezelfde periode situeren.

De  appelrechters  kunnen  niet,  zonder  schending  van  het  gezag  van  gewijsde  van 
voormeld arrest, thans op basis van dezelfde gegevens vermeld in het inspectieverslag 
aannemen dat het statuut van zelfstandige niet kan uitgesloten worden en eiser er niet in 
slaagt het werkgeversgezag te bewijzen.

Het eerste onderdeel is gegrond.

Conclusie: VERNIETIGING

ARREST

(AR S.08.0145.N)

I. RECHTSPELGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 oktober 2006 gewezen 

door het arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Enig middel
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is, omdat het arrest 

van het arbeidshof te Antwerpen van 20 december 2002, waarop de eiser zijn 
middel laat steunen, niet regelmatig aan het Hof is voorgelegd, daar het betref-
fende stuk niet werd genummerd noch geparafeerd door een advocaat bij het Hof 
en het gevoegde stuk bovendien geen door de griffier voor eensluidend verklaard 
afschrift van dat arrest is.

2. De stukken die bij het verzoekschrift van de eiser zijn gevoegd tot staving 
van zijn middel zijn door de advocaat bij het Hof die dat verzoekschrift heeft on-
dertekend, genummerd en geparafeerd op een aan die stukken gehecht document 
dat er een geheel mede uitmaakt. Het stuk gevoegd bij het verzoekschrift als bij-
lage 1 betreft een door de griffier bij het arbeidshof te Antwerpen voor eenslui-
dend verklaard afschrift van het arrest van 20 december 2002 van dit arbeidshof. 
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De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden verworpen.
Ontvankelijkheid van het eerste onderdeel
3. De verweerster werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is, omdat de 

kritiek in verband met de miskenning van het gezag van gewijsde van het arrest 
van het arbeidshof te Antwerpen van 20 december 2002 nieuw is.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser in 
zijn appelconclusie aangevoerd heeft dat het arbeidshof te Antwerpen in een ar-
rest van 20 december 2002 geoordeeld heeft dat de beweerd zelfstandige werk-
nemers onderhevig waren aan het stelsel van sociale zekerheid voor werknemers 
en dat de arbeidsrechtbank in haar vonnis van 21 maart 2005, waartegen de eiser 
beroep heeft aangetekend, het gezag van gewijsde van het voornoemde arrest 
miskend heeft door te oordelen dat de zelfstandige werknemers niet onderhevig 
zijn aan het stelsel van sociale zekerheid voor werknemers. 

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Eerste onderdeel
5. De artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek houden niet in 

dat wanneer het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover defi-
nitief is beslist, niet identiek zijn aan die van een latere rechtsvordering tussen 
dezelfde partijen, de rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag 
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde. 

6. Het arrest van 20 december 2002 van het arbeidshof te Antwerpen heeft uit-
spraak gedaan over de vordering van de eiser tegen de verweerster tot betaling 
van socialezekerheidsbijdragen, verschuldigd voor alle medewerkers van de ver-
weerster voor het tweede kwartaal van 1995, het eerste en vierde kwartaal van 
1998 en het eerste kwartaal van 1999.

Het arrest oordeelde op basis van de elementen die door de inspectie in het on-
derzoeksverslag van 14 januari 1999 waren aangereikt, dat de medewerkers on-
der het gezag van de verweerster gewerkt hebben zodat de verweerster socialeze-
kerheidsbijdragen voor werknemers verschuldigd is.

7. Het bestreden arrest doet uitspraak over de vordering van de eiser tegen de 
verweerster tot betaling van socialezekerheidsbijdragen verschuldigd voor alle 
medewerkers van de verweerster voor het eerste kwartaal van 1995 tot en met 
het  derde  kwartaal  van  1998,  met  uitzondering van  het  tweede  kwartaal  van 
1995.

Na erop te hebben gewezen dat het arbeidshof in het arrest van 20 december 
2002 uit de elementen opgesomd in het onderzoeksverslag van 14 januari 1999 
tot de conclusie is gekomen dat de samenwerking van de verweerster met haar 
medewerkers onder  de vlag van het  werknemersstatuut  diende te  worden ge-
bracht, oordeelt het bestreden arrest dat de elementen die de inspectie aanreikt in 
dat onderzoeksverslag niet van aard zijn om het statuut van zelfstandige uit te 
sluiten, zodat de eiser er niet in slaagt om het bestaan van werkgeversgezag te 
bewijzen.

Door aldus te oordelen miskent het bestreden arrest het gezag van gewijsde 
van het arrest van 20 december 2002.
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Het onderdeel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

14 december 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Geinger.

Nr. 743

2° KAMER - 15 december 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.1 - 
DOUANESCHULD - MEDEDELING - RECHTSGELDIGHEID - VOORWAARDE

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221.3 - 
DOUANESCHULD - BOEKING - MEDEDELING - TERMIJN - MEDEDELING NA HET VERSTRIJKEN VAN DE 
TERMIJN - VOORWAARDE - DRAAGWIJDTE

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 217 - 
DOUANESCHULD - BOEKING - WIJZE

1º Artikel 221, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992  
tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat  
de douaneautoriteiten het te betalen bedrag aan in- of uitvoerrechten enkel rechtsgeldig  
op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar kunnen meedelen wanneer zij het  
bedrag van die rechten tevoren hebben geboekt1. 

2º Artikel 221, lid 3, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992  
tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat  
de douaneautoriteiten na het verstrijken van de termijn van drie jaar te rekenen vanaf de  
datum waarop de douaneschuld is ontstaan, rechtsgeldig tot mededeling van het bedrag  
van de wettelijk verschuldigde rechten aan de schuldenaar kunnen overgaan wanneer zij  
ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag 
van die rechten vast te stellen, ook wanneer die schuldenaar de betrokken handeling niet  
heeft gepleegd2.

3º Artikel 217 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot  
vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat de 
lidstaten  kunnen  bepalen  dat  het  uit  een  douaneschuld  voortvloeiende  bedrag  aan 

1 H.v.J.,  16 juli  2009,  C-124/08 en C-125/08,  Jur.  H.V.J.  2009,  I,  ...;  Cass.,  26 feb.  2008,  AR 
P.06.1518.N, AC, 2008, nr. 129; Cass., 8 dec. 2009, AR P.07.0747.N, AC, 2009, nr.723. 
2 H.v.J.,  16 juli  2009,  C-124/08 en C-125/08,  Jur.  H.V.J.  2009,  I,  ...;  Cass.,  26 feb.  2008,  AR 
P.06.1518.N, AC, 2008, nr. 129. 
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rechten  wordt  geboekt  door  de  opneming  van  dit  bedrag  in  het  door  de  bevoegde  
douaneautoriteiten  opgemaakte proces-verbaal  van bevinding  van een inbreuk  op de 
toepasselijke douanewetgeving3. 

(S. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(AR P.06.1518.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 25 oktober 2006. 
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

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

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

aan. 
De eiseres V voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan, door haar genummerd als eerste, vierde en vijfde middel.
Het Hof heeft bij tussenarrest van 26 februari 2008 het cassatieberoep van de 

eiser III verworpen, de overige cassatieberoepen reeds voor een deel verworpen 
en alvorens verder uitspraak te doen over de beslissingen betreffende de vorde-
ringen van de verweerder tegen de eisers I.1 , IV en V tot betaling van ontdoken 
invoerrechten, invoerheffingen en nalatigheidinterest en tegen de eiseres I.2 als 
burgerlijk aansprakelijke voor de eiser I.1 en tegen de eiseres II als burgerlijke 
aansprakelijk voor de eiser IV, iedere nadere uitspraak aangehouden totdat het 
Hof van Justitie bij prejudiciële beslissing over bepaalde vragen uitspraak heeft 
gedaan, en de kosten aangehouden. 
De tweede kamer van het Hof van Justitie heeft daarop geantwoord bij arrest van 
16 juli 2009 in de gevoegde zaken C-124/08 en C-125/08.

Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II.BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Tweede middel van de eisers I.1 en I.2
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 221.1, 221.3 CDW, zo-

als  van kracht vóór de wijziging door artikel  1 van de verordening (EG) nr. 

3 H.v.J., 16 juli 2009, C-126/08, Jur. H.V.J. 2009, I, ...; Zie: Cass., 5 juni 2007, AR P.06.1404.N, AC, 
2007, nr. 304; Cass.,  26 feb. 2008, AR P.07.1543.N,  AC,  2008, nr.  130; Cass., 8 dec. 2009, AR 
P.07.0747.N, AC, 2009, nr.723. 



Nr. 743 - 15.12.09 HOF VAN CASSATIE 3023 

2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot 
wijziging van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van 
het communautair douanewetboek, en 221.4 CDW en 149 Grondwet: de appel-
rechters oordelen dat het niet of laattijdig inboeken van de douaneschuld geen in-
vloed heeft op het recht van de douaneautoriteiten om tot navordering over te 
gaan zonder na te gaan of door de autoriteiten een mededeling is gedaan in over-
eenstemming met artikel 221.1 CDW.

2. Het Hof van Justitie heeft bij arrest van 16 juli 2009 in de gevoegde zaken 
nr. C-124/08 en nr. C-125/08 (Snauwaert e.a.) onder meer in antwoord op de 
door dit Hof in deze zaak gestelde prejudiciële vragen voor recht verklaard:

“1) Artikel 221, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus 
worden uitgelegd dat de douaneautoriteiten het te betalen bedrag aan in- of uit-
voerrechten enkel rechtsgeldig op een daartoe geëigende wijze aan de schulde-
naar kunnen meedelen, wanneer zij het bedrag van die rechten tevoren hebben 
geboekt.”

2) Artikel 221, lid 3, van verordening nr. 2913/92 moet aldus worden uitgelegd 
dat de douaneautoriteiten na het verstrijken van de termijn van drie jaar te reke-
nen vanaf de datum waarop de douaneschuld is ontstaan, rechtsgeldig tot mede-
deling van het bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten aan de schuldenaar 
kunnen overgaan wanneer zij ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare hande-
ling niet in staat waren het juiste bedrag van die rechten vast te stellen, ook wan-
neer die schuldenaar de betrokken handeling niet heeft gepleegd.” 

Anderzijds heeft het Hof van Justitie bij arrest van 16 juli 2009 in de zaak nr. 
C-126/08 (Distillerie Smeets Hasselt e.a.) in antwoord op een door dit Hof in een 
andere zaak gestelde prejudiciële vraag voor recht verklaard:

“Artikel 217 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 
1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden 
uitgelegd dat de lidstaten kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld voort-
vloeiende bedrag aan rechten wordt geboekt door de opneming van dit bedrag in 
het door de bevoegde douaneautoriteiten opgemaakte proces-verbaal van bevin-
ding van een inbreuk op de toepasselijke douanewetgeving.”

3. Het bestreden arrest overweegt (p. 132 en 133): 
“Het [hof van beroep] is van oordeel dat de door de communautaire regelgever 

voorgeschreven  verplichtingen  met  betrekking  tot  de  (in)boeking,  technische 
voorschriften zijn die in het raam van de hiermee beoogde begrotingsdiscipline 
worden opgelegd aan de lidstaten en hun douaneautoriteiten en die zich situeren 
op het vlak van de verhouding tussen de Europese Unie en haar lidstaten en niet 
van invloed zijn op de relaties tussen de lidstaten en hun rechtsonderhorigen/be-
lastingplichtigen (...)  nu ze in  wezen beogen te  verzekeren dat  de technische 
voorschriften voor de boeking van in- en uitvoerrechten door de bevoegde auto-
riteiten snel en op eenvormige wijze zullen toegepast worden. De desbetreffende 
voorschriften kaderen aldus in het raam van de financiële verhoudingen tussen 
de Europese Unie en haar lidstaten en kunnen, bij miskenning ervan, enkel lei-
den tot de verschuldigdheid in het kader van de ter beschikkingstelling van de ei-
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gen middelen van de Gemeenschappen.” 
Hiermede schendt het de artikelen 217.1 en 221.1 CDW.
4. Het Hof vermag niet zelf in feite te beoordelen of de in deze zaken opgestel-

de processen-verbaal een boeking van de douaneschuld inhielden. 
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door de 

verweerder tegen de eisers I.1 , IV en V ingestelde burgerlijke rechtsvordering 
tot betaling van ontdoken invoerrechten, invoerheffingen en nalatigheidinterest 
en tegen de eiseres I.2 als civielrechtelijk aansprakelijke voor de eiseres I.1 en te-
gen de eiseres II als civielrechtelijk aansprakelijke voor de eiser IV, ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken invoerrechten, invoerhef-
fingen en nalatigheidsinterest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Laat de kosten van de cassatieberoepen van de eisers I, II, IV en V ten laste 
van de Staat, hierin begrepen de kosten van de prejudiciële rechtspleging voor 
het Hof van Justitie

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

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timper-
man, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. Verbist, De Bruyn, Th. Goegebeur, Brugge, 
Maes en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 744

2° KAMER - 15 december 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET OP DE DOUANE EN ACCIJNZEN - ARTIKEL 
257, §1 - DRAAGWIJDTE - WIJZE VAN NALEVING

2º MISDRIJF — DEELNEMING - STRAFBARE DEELNEMING - ONTHOUDING - TOEPASSING

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 217 - 
DOUANESCHULD - BOEKING - WIJZE

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET OP DE DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN - 
FRAUDES - OVERTREDINGEN - VASTSTELLING - BOEKING VAN DE DOUANESCHULD - WIJZE

1º  Artikel  257,  §1,  AWDA  legt  de  titularis  of  de  cessionaris  van  een  douane-  of  
accijnsdocument,  waarvan  de  aanzuivering  of  de  wederoverlegging  ten  kantore  van 
uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting op erop toe te zien en ervoor in te  
staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging daarvan regelmatig wordt verricht; de 
wijze  van  naleving  van  deze  wettelijke  verplichting  is  mede  afhankelijk  van  de 
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verplichtingen voortvloeiende uit het concrete douane- of accijnsdocument. 

2º  Een onthouding  kan strafbare  deelneming  zoals  bepaald  bij  artikel  66  Strafwetboek 
uitmaken onder meer wanneer op de betrokkene een positieve rechtsplicht rust om een 
bepaalde handeling te doen verrichten of te voorkomen en diens onthouding opzettelijk is  
en hierdoor het plegen van het strafbare feit bevorderd wordt1.

3º Artikel 217 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot  
vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden uitgelegd dat de 
lidstaten  kunnen  bepalen  dat  het  uit  een  douaneschuld  voortvloeiende  bedrag  aan 
rechten  wordt  geboekt  door  de  opneming  van  dit  bedrag  in  het  door  de  bevoegde  
douaneautoriteiten  opgemaakte  proces-verbaal  van bevinding van een inbreuk op de 
toepasselijke douanewetgeving2.

4º  De artikelen 267 en 268 A.W.D.A. houden in dat wanneer de misdrijven, fraudes of  
overtredingen  van  de  wet  worden  geconstateerd  bij  processen-verbaal  van  daartoe 
bevoegde  personen,  deze  processen-verbaal  onder  meer  ook  het  bedrag  van  de  
ontdoken rechten vaststellen3.

(D. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën e.a.)

ARREST

(AR P.07.1543.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 26 september 2007.
De eiseres I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser III voert geen middel aan.
Het Hof heeft bij tussenarrest van 26 februari 2008, enerzijds, het tweede en 

derde onderdeel van het tweede middel van de eiseres I verworpen, anderzijds, 
iedere nadere uitspraak aangehouden totdat het Hof van Justitie bij prejudiciële 
beslissing over bepaalde vragen uitspraak heeft gedaan en eveneens de kosten 
aangehouden. 

De tweede kamer van het Hof van Justitie heeft daarop geantwoord bij arrest 
van 16 juli 2009 in de zaak C-126/08.

Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste middel van de eiseres I
Eerste onderdeel

1 Zie: Cass., 17 dec. 2008, AR P.08.1233.F, AC, 2008, nr. 737. 
2 H.v.J., 16 juli 2009, C-126/08, Jur. H.V.J. 2009, I.; Zie: Cass., 5 juni 2007, AR P.06.1404.N, AC, 
2007, nr.  304; Cass., 26 feb. 2008, AR P.07.1543.N,  AC,  2008, nr. 130; Cass.,  8 dec.  2009, AR 
P.07.0747.N, AC, 2009, nr.723. 
3 Ibid.
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1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 257, §1, AWDA en de artike-
len 66 en 67 Strafwetboek: het bestreden arrest stelt geenszins vast dat de eiseres 
wetens en willens heeft meegewerkt aan de haar ten laste gelegde feiten; het be-
streden arrest verantwoordt derhalve zijn beslissing dat de eiseres schuldig is aan 
mededaderschap van de overtreding van artikel 257, §1, AWDA, niet naar recht.

2. Artikel 257, §1, AWDA legt de titularis of de cessionaris van een douane- 
of accijnsdocument waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore 
van uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting op erop toe te zien 
en ervoor in te staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging daarvan regel-
matig wordt verricht.

De wijze van naleving van deze wettelijke verplichting is mede afhankelijk 
van de verplichtingen voortvloeiende uit het  concrete douane- of accijnsdocu-
ment. 

3. Een onthouding kan strafbare deelneming, zoals bepaald bij artikel 66 Straf-
wetboek, uitmaken onder meer wanneer op de betrokkene een positieve rechts-
plicht rust om een bepaalde handeling te doen verrichten of te voorkomen en 
diens onthouding opzettelijk is en hierdoor het plegen van het strafbare feit be-
vorderd wordt.

4. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt – in het kort –  dat de 
appelrechters van oordeel zijn dat: 

- de eiseres als aangever erop diende toe te zien en erover te waken dat de ver-
edelingsproducten effectief uit het douanegebied van de Europese Unie werden 
uitgevoerd;

- dat zij als professioneel moest weten dat de desbetreffende goederen fraude-
gevoelig zijn;

- dat zij, terwijl ze mede-verantwoordelijk bleef voor de aanzuivering, niet een 
degelijk en afdoend toezicht heeft uitgeoefend of laten uitoefenen, zodat zij door 
de goederen in die omstandigheden aan een derde toe te vertrouwen misdrijfbe-
vorderend heeft gehandeld tot de onttrekking van de goederen aan de douanere-
geling. 

Met deze overwegingen verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing naar 
recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Tweede middel van de eiseres I
Eerste onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 217.1, 221.1, 221.3, zo-

als van kracht voor de wijziging door artikel 1 van de verordening nr. 2700/2000 
van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2000, en 221.4 CDW 
en artikel 4.1 en 4.2 van de verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad van 24 
juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van 
de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor 
een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten 



Nr. 744 - 15.12.09 HOF VAN CASSATIE 3027 

voortvloeide: de artikelen 217.1 en 221.1 CDW vereisen een boeking van de 
douaneschuld, die noodzakelijk moet zijn voorafgegaan aan de mededeling aan 
de schuldenaar van het bedrag van de rechten bij invoer of de rechten bij uitvoer, 
zodat de appelrechters niet vermochten het overeenkomstig de AWDA door de 
douaneambtenaren opgestelde proces-verbaal van vaststelling als boekhouding 
en evenmin als een drager die als zodanig dienst doet, in de zin van artikel 217.1 
CDW, te beschouwen. 

10.  In verband met dit onderdeel heeft het Hof van Justitie bij arrest van 16 
juli 2009, nr. C-126/08, in antwoord op de door dit Hof in deze zaak gestelde 
prejudiciële vraag voor recht verklaard:

“Artikel 217 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 
1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, moet aldus worden 
uitgelegd dat de lidstaten kunnen bepalen dat het uit een douaneschuld voort-
vloeiende bedrag aan rechten wordt geboekt door de opneming van dit bedrag in 
het door de bevoegde douaneautoriteiten opgemaakte proces-verbaal van bevin-
ding van een inbreuk op de toepasselijke douanewetgeving.”

11. Artikel 267 AWDA bepaalt: “Wanneer de misdrijven, fraudes of overtre-
dingen van de wet worden geconstateerd bij processen-verbaal, zullen deze ak-
ten dadelijk, of zo spoedig mogelijk worden opgemaakt, door ten minste twee 
daartoe bevoegde personen, waarvan de ene moet zijn aangesteld of van com-
missie voorzien vanwege de administratie der douane en accijnzen.”

Artikel 268 AWDA bepaalt: “Het proces-verbaal zal moeten behelzen een be-
knopt en nauwkeurig verhaal der bevinding en van de oorzaak der bekeuring,  
met aanduiding van personen, beroep, dag en plaats, en met inachtneming van  
het voorgeschrevene bij artikel 176, in de bijzondere gevallen aldaar vermeld.”

Deze wetsbepalingen houden in dat wanneer de misdrijven, fraudes of overtre-
dingen van de wet worden geconstateerd bij processen-verbaal van daartoe be-
voegde personen, deze processen-verbaal onder meer ook het bedrag van de ont-
doken rechten vaststellen.

Het onderdeel faalt naar recht.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres I in de kosten van haar cassatieberoep, hierin begrepen 

de kosten van de prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie.
Veroordeelt de eisers II en III in de kosten van hun respectieve cassatieberoe-

pen.

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timper-
man, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en De Bruyn.
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Nr. 745

2° KAMER - 15 december 2009

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - TOEKENNING - VOORWAARDE

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BURGERLIJKE PARTIJ - PROCEDURE VOOR DE RAADKAMER - GEEN 
VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - UITSLUITEND HOGER 
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VEROORDELING IN HOGER BEROEP TOT HET BETALEN VAN 
EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VOOR DE RECHTSPLEGING VOOR DE RAADKAMER - VERZWARING 
VAN DE TOESTAND - WETTIGHEID

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
BURGERLIJKE PARTIJ - PROCEDURE VOOR DE RAADKAMER - GEEN VEROORDELING TOT HET 
BETALEN VAN EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - UITSLUITEND HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - VEROORDELING IN HOGER BEROEP TOT HET BETALEN VAN EEN 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VOOR DE RECHTSPLEGING VOOR DE RAADKAMER - VERZWARING VAN 
DE TOESTAND - WETTIGHEID

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BURGERLIJKE PARTIJ - 
PROCEDURE VOOR DE RAADKAMER - GEEN VEROORDELING TOT HET BETALEN VAN EEN 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - UITSLUITEND HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - 
VEROORDELING IN HOGER BEROEP TOT HET BETALEN VAN EEN RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VOOR 
DE RECHTSPLEGING VOOR DE RAADKAMER - VERZWARING VAN DE TOESTAND - WETTIGHEID

5º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - PARTIJ DIE EEN AFWIJKING VRAAGT VAN HET BASISBEDRAG - GEEN 
SPECIFIEK VERWEER - MOTIVERINGSPLICHT VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - PARTIJ DIE EEN AFWIJKING VRAAGT VAN HET 
BASISBEDRAG - GEEN SPECIFIEK VERWEER - MOTIVERINGSPLICHT VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

1º Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsplegingsvergoeding  
een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in  
het gelijk gestelde partij;  enkel de partijen die tijdens een aanleg de bijstand van een  
advocaat genoten of erdoor vertegenwoordigd werden, kunnen aanspraak maken op de 
voor die aanleg in die bepaling bedoelde rechtsplegingsvergoeding. 

2º, 3° en 4° De in artikel 135, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalde mogelijkheid voor  
de  burgerlijke  partij  om  hoger  beroep  in  te  stellen  tegen  de  beschikking  van  de 
raadkamer laat niet toe dat uitsluitend op haar eigen hoger beroep haar toestand wordt  
verzwaard; dit is het geval wanneer de burgerlijke partij, die door de beschikking van de 
raadkamer  niet  tot  betaling  van  enige  rechtsplegingsvergoeding  werd  veroordeeld,  
uitsluitend op haar eigen hoger beroep, door de appelrechters veroordeeld wordt tot het  
betalen van een rechtsplegingsvergoeding aan de inverdenkinggestelde voor wat betreft  
de rechtspleging voor de raadkamer1. 

5º  en  6°  Wanneer  een partij  een  afwijking  van  het  basisbedrag  van de op  te  leggen  
rechtsplegingsvergoeding  vraagt  zonder  daarover  een  specifiek  verweer  te  voeren,  
miskent  de  rechter  de  motiveringsplicht  niet  door  zonder  opgave  van  redenen  het 

1 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4de ed. 2007, p. 1262, nr. 2934. 
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basisbedrag op te leggen. 

(V. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0850.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel 
1. Het middel voert schending aan van artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek: de 

kamer van inbeschuldigingstelling mocht geen rechtsplegingsvergoeding zowel 
voor de rechtspleging voor de raadkamer als voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling toekennen aan de vierde en de vijfde verweerder die in eerste aanleg niet 
verschenen en evenmin vertegenwoordigd werden.

2. Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsplegings-
vergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de 
advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Enkel de partijen die tijdens een aanleg de bijstand van een advocaat genoten 
of erdoor vertegenwoordigd werden, kunnen aanspraak maken op de voor die 
aanleg in die bepaling bedoelde rechtsplegingsvergoeding. 

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, in het bijzonder de be-
roepen beschikking van de raadkamer, blijkt dat de vierde en vijfde verweerder 
niet ter rechtszitting van de raadkamer verschenen, noch door een raadsman ver-
tegenwoordigd werden.

Het bestreden arrest dat aan de vierde en vijfde verweerder een rechtsplegings-
vergoeding toekent voor de rechtspleging voor de raadkamer, schendt voormelde 
wetsbepaling.

Het middel is in zoverre gegrond.
Derde middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 135 Wetboek van Strafvorde-

ring: door ook een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen aan de inverdenking-
gestelden voor de rechtspleging in eerste aanleg, hervormt de kamer van inbe-
schuldigingstelling de beschikking van de raadkamer zonder dat de eiser of de 
verweerders die beschikking wat de gerechtskosten betreft hadden aangevochten; 
aldus werd het voorwerp van het hoger beroep ambtshalve uitgebreid.

5. In zoverre het middel gericht is tegen de beslissing de eiser te veroordelen 
tot  betaling  van  een  rechtsplegingsvergoeding  voor  de  rechtspleging  voor  de 
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raadkamer aan de vierde en vijfde verweerder, kan het, gelet op het antwoord op 
het tweede middel, niet tot ruimere cassatie leiden.

6.  Overeenkomstig artikel  135, §1 Wetboek van Strafvordering kunnen het 
openbaar ministerie en de burgerlijke partij hoger beroep instellen tegen alle be-
schikkingen van de raadkamer.

De in dat wetsartikel bepaalde mogelijkheid voor de burgerlijke partij om ho-
ger beroep in te stellen tegen de beschikking van de raadkamer laat echter niet 
toe dat uitsluitend op haar eigen hoger beroep haar toestand wordt verzwaard.

7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, in het bijzonder de be-
roepen beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Ant-
werpen van 29 oktober 2008, blijkt dat de eiser niet tot betaling van enige rechts-
plegingsvergoeding werd veroordeeld. Tegen deze beschikking werd uitsluitend 
door de eiser hoger beroep ingesteld.

De appelrechters die de eiser ook veroordelen tot het betalen aan de eerste, 
tweede en derde verweerder van het bedrag van 1.200 euro als rechtsplegings-
vergoeding wat betreft de rechtspleging voor de raadkamer, schenden aldus arti-
kel 135 Wetboek van Strafvordering.

Het middel is in zoverre gegrond.
Vierde middel
8. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de appelrechters 

beantwoorden eisers verweer niet dat de rechtsplegingsvergoeding moest worden 
verminderd  tot  een  minimumvergoeding  en  dat  de  rechtsplegingsvergoeding 
voor de procedure in eerste aanleg niet retroactief kon worden toegekend, alles-
zins niet voor de vierde en de vijfde verweerder die niet werden vertegenwoor-
digd door een raadsman. 

9. In zoverre het middel betrekking heeft op de rechtsplegingsvergoeding, toe-
gekend aan de verweerders voor de rechtspleging in eerste aanleg, kan het niet 
tot ruimere cassatie leiden. 

10. Wanneer een partij een afwijking van het basisbedrag van de op te leggen 
rechtsplegingsvergoeding vraagt zonder daarover een specifiek verweer te voe-
ren, miskent de rechter de motiveringsplicht niet door zonder opgave van rede-
nen het basisbedrag op te leggen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
11.  In  zoverre  het  middel  betrekking heeft  op de rechtsplegingsvergoeding 

voor de rechtspleging in hoger beroep stelt de kamer van inbeschuldigingstelling 
vast dat de vierde en vijfde verweerder wel werden vertegenwoordigd door een 
raadsman.

In zoverre beantwoordt het arrest eisers verweer dat de vierde en vijfde ver-
weerder geen "raadsman hebben gelast". 

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Overige grieven
12. De overige middelen kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling 

aan alle verweerders van het bedrag van 1.200 euro als rechtsplegingsvergoeding 
wat betreft de rechtspleging voor de raadkamer.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt alle verweerders elk tot één vijfde van de kosten van het cassatie-

beroep en veroordeelt de eiser tot de overige kosten.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. R. Vermeiren, Antwerpen.

Nr. 746

2° KAMER - 15 december 2009

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - UITSPRAAK MET 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 235BIS SV. - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - UITSPRAAK MET 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 61SEXIES SV. - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - UITSPRAAK MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 61SEXIES SV. - 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° De kamer van inbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing van  
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid van het haar 
voorgelegde  strafonderzoek  en  van  de  ermee  gepaard  gaande  strafvordering  
onderzoekt,  dit  is  wanneer  zij  uitspraak  doet  over  onregelmatigheden,  verzuimen  of  
nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, van voormeld wetboek of met betrekking tot de  
verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de  
strafvordering; daaruit volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak  
doet  over  het  hoger  beroep  tegen  de  beschikking  van de onderzoeksrechter  die  de  
vervreemding van een in beslag genomen vermogensbestanddeel beveelt, zij uitspraak  
doet  met  toepassing  van  artikel  6lsexies  maar  niet  van  artikel  235bis  Wetboek  van  
Strafvordering, zodat dergelijk arrest geen eindbeslissing is en geen uitspraak doet in 
een  der  gevallen  bedoeld  in  artikel  416,  tweede  lid  van  hetzelfde  wetboek  en  het  
cassatieberoep niet ontvankelijk is1. 

(K.)

1 Zie Cass., 11 mei 1999, AR P.99.0489.N, AC, 1999, nr. 278; Cass., 16 dec. 2003, AR P.03.1298.N, 
AC, 2003, nr. 652. 
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ARREST

(AR P.09.1167.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 juli 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee grieven aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De kamer van inbeschuldigingstelling doet enkel uitspraak met toepassing 

van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering wanneer zij de regelmatigheid 
van het haar voorgelegde strafonderzoek en van de ermee gepaard gaande straf-
vordering onderzoekt, dit is wanneer zij uitspraak doet over onregelmatigheden, 
verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, van voormeld wetboek 
of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-ont-
vankelijkheid of van verval van de strafvordering. Daaruit volgt dat wanneer de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het hoger beroep tegen de 
beschikking van de onderzoeksrechter die de vervreemding van een in beslag ge-
nomen vermogensbestanddeel beveelt, zij uitspraak doet met toepassing van arti-
kel 6lsexies maar niet van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.

2. Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep tegen de beschikking van de 
onderzoeksrechter die de vervreemding van een in beslag genomen bestanddeel 
met toepassing van artikel 61sexies Wetboek van Strafvordering beveelt.

Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak in een der 
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid van hetzelfde wetboek.

Het cassatieberoep is in zoverre niet ontvankelijk.
Eerste grief
3. De grief die de beslissing van het arrest met betrekking tot de vervreemding 

van het in beslag genomen vermogensbestanddeel aanvecht, houdt geen verband 
met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en behoeft bijgevolg geen ant-
woord.

Tweede grief
4. Het middel voert een motiveringsgebrek aan: het arrest beantwoordt eisers 

conclusie niet betreffende de regelmatigheid van de uitgevoerde observatie.
5. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de eiser geconcludeerd dat 

het gerechtelijk onderzoek gewag maakt van observaties en dat deze niet werden 
uitgevoerd conform artikel 47sexies Wetboek van Strafvordering, hetgeen gevol-
gen kan hebben voor wat betreft de bewijslevering van het eventuele misdrijf.

Aldus heeft de eiser de kamer van inbeschuldigingstelling gevraagd toepassing 
te maken van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, teneinde de regelma-
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tigheid van de onderzoekshandeling observatie te onderzoeken.
6. Het arrest doet geen uitspraak over deze in conclusie aangevoerde onregel-

matigheid. Aldus beantwoordt het eisers verweer niet.
De grief is gegrond.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet over eisers 

verzoek met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering de regel-
matigheid van de onderzoekshandeling observatie te onderzoeken.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft der kosten en laat de overige kosten ten laste 

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

van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Houbrechts, Tongeren.

Nr. 747

2° KAMER - 15 december 2009

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN - HOGER BEROEP TEGEN EEN 
VERSTEKVONNIS - AANVANG

De termijn van 15 dagen om hoger beroep in te stellen tegen een verstekvonnis vangt aan  
vanaf de betekening van het vonnis, ongeacht of de betekening aan de persoon dan wel  
aan zijn woonplaats is geschied; de termijn van hoger beroep tegen een verstekvonnis  
valt samen met de gewone verzettermijn en niet met de buitengewone verzettermijn1.  
(Artt. 172, 174 en 203, §1, Sv.)

(D.)

ARREST

(AR P.09.1201.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Gent van 30 juni 2009.

1 Cass., 16 sept. 1975, AC, 1976, nr. 77; Cass., 3 okt. 1979, AC, 1979-80, nr. 140; Cass., 3 mei 1988, 
AR 1563, AC, 1987-88, nr. 537; Cass., 18 feb. 1998, AR P.97.1360.F, AC, 1998, nr. 98.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een grief aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Grief
1. De grief preciseert niet welke bepalingen de appelrechters hebben geschon-

den. Hij voert wel aan dat de appelrechters onterecht zijn hoger beroep tegen het 
bestreden verstekvonnis onontvankelijk verklaren omdat de buitengewone ter-
mijn van verzet nog niet was verstreken.

2. De termijn van 15 dagen om hoger beroep in te stellen tegen een verstek-
vonnis vangt aan vanaf de betekening van het vonnis, ongeacht of de betekening 
aan de persoon dan wel aan zijn woonplaats is geschied. De termijn van hoger 
beroep tegen een verstekvonnis valt samen met de gewone verzettermijn en niet 
met de buitengewone verzettermijn.

De grief die van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. G. Stevenaert, Oudenaarde.

Nr. 748

2° KAMER - 15 december 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221, EERSTE 
LID - DOUANESCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN HET COMMUNAUTAIR 
DOUANEWETBOEK - INVORDERING AANGEVAT NA DE INWERKINGTREDING VAN HET COMMUNAUTAIR 
DOUANEWETBOEK - AARD VAN DEZE BEPALING - GEVOLG - TOEPASSING IN DE TIJD

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - 
ARTIKEL 221, EERSTE LID - DOUANESCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN HET 
COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - INVORDERING AANGEVAT NA DE INWERKINGTREDING VAN HET 
COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - AARD VAN DEZE BEPALING - GEVOLG

1º en 2° Artikel 221.1 C.D.W., dat bepaalt dat het bedrag van de rechten onmiddellijk na de  
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boeking  op  een  daartoe  geëigende  wijze  aan  de  schuldenaar  dient  te  worden  
medegedeeld,  is  een procedureregel  die  van toepassing  is  op de  na 1  januari  1994 
aangevatte invordering van een douaneschuld die vóór deze datum is ontstaan1.

(D. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST

(AR P.09.1253.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 25 juni 2009, op verwijzing gewezen ingevol-
ge het arrest van het Hof van 26 februari 2008, P.07.1021.N-P.07.1303.N

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De Compagnie Dens Ocean nv (verder CDO), waarvan de eiser de vereffenaar 

is, werd aanvankelijk als civielrechtelijk aansprakelijke partij gedagvaard op ver-
zoek van de Belgische Staat, douane en accijnzen in twee zaken, zaak I met noti-
tienummer BG 79.99.394-98 en zaak II met notitienummer BG 79.99.396-98. 

Het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 7 november 2005 
verklaart de vordering van de Belgische Staat in de beide zaken ongegrond en 
veroordeelt hem in de kosten.

Van dit vonnis zijn de Belgische Staat en het openbaar ministerie op 15 no-
vember 2005 in hoger beroep gekomen. 

Het tussenarrest van het hof van beroep te Gent van 18 mei 2006 vernietigt het 
bestreden vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge en evoceert trekt de 
zaak. Het stelt vast dat de strafvordering vervallen is door verjaring en heropent 
het debat alvorens recht te doen over de burgerlijke rechtsvorderingen. 

Het eindarrest van het hof van beroep te Gent van 24 mei 2007 bevestigt het 
bestreden vonnis in alle beslissingen op burgerrechtelijk gebied. Het stelt vast 
dat de burgerlijke rechtsvorderingen tot betaling van de verschuldigde rechten in 
de beide zaken niet toelaatbaar zijn. 

De Belgische Staat stelt cassatieberoep in tegen de arresten van het hof van be-
roep te Gent van 18 mei 2006 en 24 mei 2007.

Het arrest van het Hof van 26 februari 2008 verwerpt het cassatieberoep tegen 
het tussenarrest van 18 mei 2006 en vernietigt het eindarrest van 24 mei 2007. 
Het verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Het thans bestreden arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 25 juni 
2009:

- verklaart in zaak I de vordering van de vervolgende partij tot betaling van de 

1 H.V.J., 23 feb. 2006, Belgische Staat t/Molenbergnatie, nr. C-201/04, P.B. 3 juni 2006, C 131/11; 
H.V.J., Beschikking van 9 juli 2008, Gerlach & Co, nr. C-477/07, P.B. 6 dec. 2008, C 313/11. 
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rechten ongegrond;
- verklaart in zaak II de vordering van de Belgische Staat gegrond;
- veroordeelt W. O. en R. T. solidair tot betaling aan de Belgische Staat van 

5.100,68 euro, zijnde de ontdoken invoerrechten, vermeerderd met de nalatig-
heidintrest vanaf 18 oktober 1995 en van 646,51euro, zijnde de ontdoken varia-
bele rechten vermeerderd met de nalatigheidintrest vanaf dezelfde datum;

- verklaart CDO civielrechtelijk aansprakelijk voor de invoerrechten, variabele 
rechten en nalatigheidintresten en kosten ten laste van W. O..

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 2, 3 en 5 van de veror-

dening (EEG) nr. 1854/89 van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de boeking 
en de betalingsvoorwaarden voor uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen 
bedragen aan rechten bij in- of uitvoer, en de artikelen 2, 3 en 5 van de verorde-
ning (EEG) nr. 1697/79 van de Raad van 14 juli 1979 inzake navordering van de 
rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingplichtige zijn opgeëist 
voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de ver-
plichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide: artikel 221.1 van de 
verordening nr. 2913/92 van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communau-
tair douanewetboek (hierna: CDW) houdt in dat de douaneschuld dient te worden 
geboekt alvorens zij kan worden ingevorderd; vermeld artikel 221.1 CDW is een 
regel van procedure; hieruit volgt dat zelfs onder de toepassing van de vóór het 
CDW geldende bepalingen, dient te worden nagegaan of de navordering over-
eenkomstig artikel 3 van de verordening nr. 1697/79, is voorafgegaan door een 
boeking van de douaneschuld overeenkomstig de toen geldende regelen; de ap-
pelrechters oordelen aldus onterecht dat zij onder het op het geding toepasselijk 
artikel 3 van de verordening nr. 1697/79 niet gehouden zijn om na te gaan of na-
vordering van de verschuldigde rechten al dan niet werd voorafgegaan door een 
rechtsgeldige boeking van dit bedrag aan rechten; de omstandigheid dat, zoals de 
appelrechters oordelen, de niet-naleving van de boekingstermijn niet leidt tot het 
verval van het recht op navordering verhindert niet, ook niet onder de oude wet-
geving, dat een boeking wel degelijk dient te gebeuren alvorens tot navordering 
kan worden overgegaan.

2. Artikel 2 van verordening nr. 1697/79 bepaalt:
"1. Wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat het gehele of gedeeltelij-

ke bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is 
voor een goed dat is aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplich-
ting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, niet van de belastingschul-
dige is opgeëist, leiden zij een procedure in tot navordering van de niet-geheven 
rechten. 

Deze procedure kan echter niet meer worden ingeleid na een termijn van drie 
jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste 
bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag 
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waarop de douaneschuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan."
Krachtens artikel 3 van die verordening, is de in artikel 2 vastgestelde termijn 

niet van toepassing wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat zij ingevol-
ge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag 
van de wettelijk verschuldigde rechten bij invoer of bij uitvoer ter zake van het 
betrokken goed vast te stellen. In dat geval geschiedt de navordering door de be-
voegde autoriteiten overeenkomstig de op dit gebied in de lidstaten geldende be-
palingen. 

Artikel 221.1 CDW bepaalt dat het bedrag van de rechten onmiddellijk na de 
boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar dient te worden me-
degedeeld. 

3. Volgens het arrest van het Hof van Justitie van 23 februari 2006, C-201/04, 
(Molenbergnatie), bevat artikel 221.1 CDW een loutere procedureregel. Het Hof 
van Justitie oordeelt dat alleen de procedureregels van de artikelen 217 tot en 
met 232 CDW van toepassing zijn op de na 1 januari 1994 aangevatte invorde-
ring van een douaneschuld die vóór deze datum is ontstaan.

Volgens de beschikking van het Hof van Justitie van 9 juli 2008, C-477/07 
(Gerlach) dient artikel 221.1 CDW aldus te worden uitgelegd dat de mededeling 
van het bedrag aan in te vorderen rechten dient te worden voorafgegaan door de 
boeking van dit bedrag door de douaneautoriteiten van de lidstaat, en dat dit be-
drag, wanneer het niet rechtmatig werd meegedeeld conform genoemde bepa-
ling, door deze autoriteiten niet kan worden ingevorderd. De douaneautoriteiten 
van de lidstaat kunnen dit bedrag evenwel opnieuw meedelen met inachtneming 
van de in genoemde bepaling gestelde voorwaarden, alsook van de verjaringsre-
gels die golden op het tijdstip waarop de douaneschuld is ontstaan.

4. De appelrechters stellen vast betreffende zaak II dat de douaneschulden zijn 
ontstaan in 1992 en dat de vordering tot het betalen van deze schulden werd in-
gesteld na 1 januari 1994. 

Artikel 221.1 CDW is, gelet op de aangehaalde rechtspraak van het Hof van 
Justitie, derhalve te dezen van toepassing. 

5. De appelrechters passen de verjaringsregel toe van artikel 3 van verordening 
nr. 1697/79. 

Zij konden daarbij niet naar rechte oordelen dat het irrelevant is of de medede-
ling van het bedrag aan rechten aan de schuldenaar al dan niet rechtsgeldig is ge-
schied met een rechtsgeldige boeking van het bedrag aan rechten vóór de mede-
deling.

Het onderdeel is gegrond.
(...) 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat Compagnie Dens 

Ocean nv civielrechtelijk aansprakelijk is voor de invoerrechten, variabele rech-
ten, nalatigheidintrest en kosten waartoe W. O. is veroordeeld.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslae-
ger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en De Bruyn.

Nr. 749

2° KAMER - 15 december 2009

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - MOTIVERING VAN DE STRAFMAAT - MEERDERE BEKLAAGDEN - DRAAGWIJDTE 
VAN DE MOTIVERINGSPLICHT - GRENZEN

2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - MEERDERE 
BEKLAAGDEN - MEDEDADERS - ZELFDE STRAFMAAT - MOTIVERING

1º en 2° De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet,  
op een wijze die beknopt mag zijn maar nauwkeurig moet zijn, de redenen van zijn keuze  
voor de strafmaat die hij in verhouding acht tot de zwaarte van de bewezen verklaarde 
misdrijven  en  de individuele  strafwaardigheid  van  elke  beklaagde,  zonder  dat  hij  de  
redenen dient op te geven waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot een gelijke 
straf veroordeelt1. (Art. 195, tweede lid, Sv.)

(R.)

ARREST

(AR P.09.1447.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

vakantiekamer, van 14 augustus 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 56 Strafwetboek en artikel 

1 Cass., 7 nov. 2007, AR P.07.0993.F, AC., 2007, nr. 532.
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149 Grondwet: de appelrechters laten na de redenen aan te geven waarom aan de 
beide beklaagden een identieke bestraffing wordt opgelegd alhoewel de medebe-
klaagde van de eiser zich ook in staat van wettelijke herhaling bevindt, wat niet 
het geval is voor de eiser. 

8. De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de 
wet, op een wijze die beknopt mag zijn maar nauwkeurig moet zijn, de redenen 
van zijn keuze voor de strafmaat die hij in verhouding acht tot de zwaarte van de 
bewezen verklaarde misdrijven en de individuele strafwaardigheid van elke be-
klaagde, zonder dat hij de redenen dient op te geven waarom hij de medebe-
klaagden al dan niet tot een gelijke straf veroordeelt.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
9. Voor het overige komt het onderdeel op tegen het onaantastbare oordeel van 

de feitenrechter.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. K. Van de Sijpe, Dendermonde.

Nr. 750

2° KAMER - 15 december 2009

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
MACHTIGING TOT OBSERVATIE - VERSCHIL TUSSEN DATUM VAN OPSTELLEN VAN SCHRIFTELIJKE 
MACHTIGING EN AANVANGSDATUM VAN PERIODE VAN UITVOERING VAN OBSERVATIE - WETTIGHEID

Uit artikel 47sexies, §3, 5°, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de machtiging tot  
observatie schriftelijk is en dat zij de periode vermeldt tijdens dewelke de observatie kan 
worden uitgevoerd en die niet langer mag zijn dan één maand te rekenen vanaf de datum 
van de machtiging, en artikel 47sexies, §5 van hetzelfde wetboek, dat bepaalt  dat in  
spoedeisende gevallen de machtiging tot observatie mondeling kan worden verstrekt en 
deze machtiging daarna zo spoedig mogelijk moet worden bevestigd in de vorm bepaald  
in het eerste lid, volgt dat het ogenblik van het opstellen van de schriftelijke machtiging  
enerzijds en de aanvang van de periode van de machtiging anderzijds niet noodzakelijk  
dezelfde moeten zijn; de onderzoeksrechter of, in voorkomend geval, de procureur des  
Konings kan de periode tijdens dewelke de observatie mag worden uitgevoerd ook laten  
ingaan op een andere datum zonder dat de duur van de periode evenwel één maand kan  
overschrijden. 

(B.)
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ARREST

(AR P.09.1569.N)

I. RECHSTPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 47sexies, §3, 5°, en 56bis 

Wetboek van Strafvordering: een machtiging tot observatie dient de periode van 
toegelaten  uitvoering  te  bepalen;  deze  periode  mag  niet  langer  zijn  dan  één 
maand, te rekenen van de datum van de machtiging; degene die een machtiging 
uitschrijft, kan niet verder dan één maand vooruit kijken om de subsidiariteit en 
de proportionaliteit af te wegen.

2. In zoverre het middel artikel 56bis Wetboek van Strafvordering als geschon-
den aanwijst zonder nauwkeurig aan te geven hoe en waardoor de bestreden be-
slissing die bepaling schendt, is het niet ontvankelijk.

3. Artikel 47sexies, §3, 5°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de machti-
ging tot observatie schriftelijk is en dat zij de periode vermeldt tijdens welke de 
observatie kan worden uitgevoerd. Deze periode mag niet langer zijn dan één 
maand te rekenen van de datum van de machtiging.

Artikel 47sexies, §5, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat in spoedeisende 
gevallen  de  machtiging  tot  observatie  mondeling  kan  worden  verstrekt.  De 
machtiging moet daarna zo spoedig mogelijk worden bevestigd in de vorm be-
paald in het eerste lid.

4. Uit deze bepalingen volgt dat het ogenblik van het opstellen van de schrifte-
lijke machtiging enerzijds en de aanvang van de periode van de machtiging an-
derzijds  niet  noodzakelijk  dezelfde  moeten  zijn.  De  onderzoeksrechter  of  in 
voorkomend geval de procureur des Konings kan de periode tijdens dewelke de 
observatie mag worden uitgevoerd, ook laten ingaan op een andere datum zonder 
dat de duur van de periode evenwel één maand kan overschrijden.

In zoverre het  middel van een andere rechtsopvatting uitgaat  faalt het  naar 
recht.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- de onderzoeksrechter op 16 juli 2003 een schriftelijke machtiging tot obser-

vatie heeft verleend;
- deze machtiging uitdrukkelijk bepaalt dat de observatie wordt bevolen voor 

de periode van één maand vanaf 15 augustus 2003;
- de observatie een aanvang heeft genomen op 15 augustus 2003 en binnen de 
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wettelijke periode van één maand werd uitgevoerd;
- de onderzoeksrechter "op datum van de inhoudelijke machtiging, namelijk de 

aanvangsdatum van de observatie",  van oordeel was dat  de voorwaarden van 
subsidiariteit en proportionaliteit nog aanwezig waren.

Zij oordelen verder dat uit de elementen van het strafdossier niet kan worden 
vastgesteld dat tussen de datum van de beschikking tot machtiging en de datum 
van de aanvang van de observatie er zich gewijzigde omstandigheden hebben 
voorgedaan.

6. Op grond van deze vaststellingen en redenen hebben de appelrechters wettig 
kunnen oordelen dat de observatie regelmatig is.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 751

2° KAMER - 15 december 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
BEVELSCHRIFT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT BEVESTIGING VAN HET BESTAAN VAN EEN 
MACHTIGING TOT OBSERVATIE - PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING VAN DE OBSERVATIE - 
VERPLICHTE VERMELDINGEN - DATUM VAN DE MACHTIGING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - BEPERKING - 
VOORWAARDE

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - BEPERKING - VOORWAARDE

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3 E.V.R.M. - 
BEPERKING - VOORWAARDE

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - ARTIKEL 
235TER SV. - ARTIKEL 6.3 E.V.R.M. - RECHT VAN VERDEDIGING - VERZOENBAARHEID

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
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ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - 
ARTIKEL 235TER SV. - VERZOENBAARHEID

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3 E.V.R.M. - 
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - ARTIKEL 235TER SV. - VERZOENBAARHEID

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - DRAAGWIJDTE

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - CONTROLE AAN 
DE HAND VAN HET STRAFDOSSIER EN VAN HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - 
ARTIKEL 6.3 E.V.R.M. - RECHT VAN VERDEDIGING - VERZOENBAARHEID

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET STRAFDOSSIER EN VAN 
HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - VERZOENBAARHEID

11º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - CONTROLE AAN DE HAND VAN HET STRAFDOSSIER EN VAN 
HET VERTROUWELIJK DOSSIER - ARTIKEL 235TER SV. - ARTIKEL 6.3 E.V.R.M. - 
VERZOENBAARHEID

12º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ARREST - CASSATIEBEROEP - ZAAK WAARIN 
INVERDENKINGGESTELDEN VAN HUN VRIJHEID ZIJN BEROOFD - VERPLICHTING VOOR HET HOF - 
GRENZEN

13º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ARREST - CASSATIEBEROEP - ZAAK WAARIN 
INVERDENKINGGESTELDEN VAN HUN VRIJHEID ZIJN BEROOFD - VERPLICHTING VOOR HET HOF - 
GRENZEN

1º  Noch  artikel  56bis,  zesde  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  met  betrekking  tot  het 
bevelschrift  van  de  onderzoeksrechter  tot  bevestiging  van  het  bestaan  van  een 
machtiging  tot  observatie,  noch  artikel  47septies,  §2,  derde  lid,  Wetboek  van 
Strafvordering dat met verwijzing naar artikel 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° en 5° van hetzelfde  
wetboek,  de  verplichte  vermeldingen  van  het  proces-verbaal  van  uitvoering  van  de  
observatie  opsomt,  vereisen  dat  de  datum  van  de  machtiging  tot  observatie  in  het 
bevelschrift of in het proces-verbaal van uitvoering moet worden vermeld. 

2º, 3° en 4° Artikel 6 E.V.R.M. verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging en  
het recht op een eerlijk proces in bepaalde gevallen te regelen en te beperken; dergelijke 
beperking kan verantwoord zijn indien zij evenredig is met het belang van de te bereiken 
doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde vormen van zware criminaliteit te bestrijden 
of  de  veiligheid  en  de  afscherming  van  de  identiteit  van  de  informant  en  van  de  
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politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de observatie te vrijwaren1. 

5º , 6° en 7° Het recht van verdediging houdt niet noodzakelijk in dat de verdediging zelf in 
staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot observatie en van de  
uitgevoerde  machtiging  te  controleren;  in  dergelijk  geval  kan  het  volstaan  dat  een 
onafhankelijke  en  onpartijdige  rechter  op  grond van  de  hem regelmatig  overgelegde  
stukken en bekende feiten oordeelt dat de observatie is geschied met naleving van de  
wettelijke voorschriften2.

8º Op welke datum de machtiging tot observatie werd verleend en of deze voorafgaand aan  
de uitgevoerde observatie werd verleend, zoals vereist door de wet, maakt het voorwerp 
uit  van de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig artikel  
235ter Wetboek van Strafvordering3. 

9º, 10° en 11° Het onderzoek van de regelmatigheid van de observatie aan de hand van  
het strafdossier en het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling  
waarborgt volkomen de eerbiediging van het recht van verdediging4.  

12º en 13° Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering  
de  regelmatigheid  van  de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie 
controleert en er in de zaak inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd, is de  
zaak spoedeisend omdat de aangehoudenen overeenkomstig artikel 5.3 E.V.R.M. recht  
hebben op een spoedige behandeling van hun zaak, zodat er geen reden is dat het Hof  
een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof5.  (Art. 26, §3, Bijzondere 
Wet Arbitragehof)

(S.)

ARREST

(AR P.09.1681.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 235ter Wetboek van Strafvorde-

ring, artikel 6 EVRM en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het 

1 Cass., 23 aug. 2005, AR P.05.0805.N,  AC, 2005, nr. 399 met concl. adv.-gen. Vandermeersch; 
Cass., 25 sept. 2007, AR P.07.0677.N, AC, 2007, nr. 433. 
2 Cass., 24 jan. 2006, AR P.06.0082.N, AC, 2006, nr. 52; Cass., 25 sept. 2007, AR P.07.0677.N, AC, 
2007, nr. 433. 
3 Zie Cass., 10 maart 2009, AR P.09.0061.N, AC, 2009, nr.188. 
4 Zie Arbitragehof, arrest nr. 202/2004 van 21 dec. 2004, B.28 en B.29; Cass., 24 jan. 2006, AR 
P.06.0082.N, AC, 2006, nr. 52. 
5 Cass., 21 april 2009, AR P.09.0396.N, AC, 2009, nr.266.
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recht van verdediging in samenhang met artikel 12 Grondwet, artikel 26, §3, Bij-
zondere Wet Arbitragehof en voor zoveel als nodig de artikelen 10, 11 en 149 
Grondwet: het bestreden arrest oordeelt onterecht dat het schriftelijk bevel waar-
in de onderzoeksrechter overeenkomstig artikel 56bis Wetboek van Strafvorde-
ring het bestaan bevestigt van de door hem verleende machtiging tot het uitvoe-
ren  van  een  observatie,  de  datum van  deze  machtiging  niet  moet  vermelden 
evenmin als de omstandigheid dat deze machtiging voorafgaand aan bedoeld be-
vel werd verleend; zodoende wordt het voor de inverdenkinggestelde of de be-
klaagde onmogelijk na te gaan of de machtiging voorafgaand aan de observatie 
werd gegeven; in het kader van de procedure op tegenspraak is er nochtans geen 
enkele objectieve reden om hem die controlemogelijkheid te ontzeggen; de om-
standigheid dat enkel een onafhankelijke en onpartijdige rechter die controle uit-
voert op basis van stukken die enkel die rechter te zien krijgt, zonder dat de ver-
dediging noch het Hof van Cassatie die controle kunnen toetsen, miskent het 
recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces.

2. Noch artikel 56bis, zesde lid, Wetboek van Strafvordering met betrekking 
tot het bevelschrift van de onderzoeksrechter tot bevestiging van het bestaan van 
een machtiging tot observatie, noch artikel 47septies, §2, derde lid, Wetboek van 
Strafvordering dat met verwijzing naar artikel 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° en 5°, Wet-
boek van Strafvordering de verplichte vermeldingen van het proces-verbaal van 
uitvoering van observatie opsomt, vereisen dat de datum van de machtiging tot 
observatie in het bevelschrift of in het proces-verbaal van uitvoering moet wor-
den vermeld.

3. Artikel 6 EVRM verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging 
en het recht op eerlijk proces in bepaalde gevallen te regelen en te beperken.

Dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien zij evenredig is met het be-
lang van de te bereiken rechtmatige doelstellingen, zoals de noodzaak bepaalde 
vormen van zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid en de afscherming 
van de identiteit van de informant en van de politieambtenaren die belast zijn 
met de uitvoering van de observatie te vrijwaren.

4. Hieruit volgt dat het recht van verdediging niet noodzakelijk inhoudt dat de 
verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machti-
ging tot observatie en van de uitgevoerde machtiging te controleren. In dergelijk 
geval kan het volstaan dat een onafhankelijke en onpartijdige rechter op grond 
van de hem regelmatig overgelegde stukken en bekende feiten oordeelt dat de 
observatie is geschied mits naleving van de wettelijke voorschriften. 

5.  Op welke datum de machtiging tot  observatie werd verleend en of deze 
voorafgaand aan de uitgevoerde observatie werd verleend zoals vereist door de 
wet, maakt het voorwerp uit van de controle door de kamer van inbeschuldiging-
stelling overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering. Het onder-
zoek van de regelmatigheid van de observatie aan de hand van het strafdossier en 
het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling waarborgt 
volkomen de eerbiediging van het recht van verdediging.

Het middel faalt naar recht.
Prejudiciële vragen
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6. De eiser voert aan dat artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering de ar-
tikelen 10 en 11 Grondwet schendt doordat het Hof van Cassatie bij een cassatie-
beroep tegen een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling op grond 
van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering geen inzage krijgt van alle gege-
vens die aan de kamer van inbeschuldigingstelling werden voorgelegd, meer be-
paald de gegevens van het vertrouwelijk dossier, terwijl dit wel het geval is bij 
een cassatieberoep met betrekking tot zuivering van nietigheden (artikel 235bis 
Wetboek van Strafvordering).

Artikel  235ter,  §6,  Wetboek  van  Strafvordering  zou  daarenboven artikel  6 
EVRM in samenhang gelezen met artikel 12 Grondwet schenden omdat de om-
standigheid dat alleen de kamer van inbeschuldigingstelling en niet het Hof van 
Cassatie het vertrouwelijke dossier mag inzien, een onvoldoende daadwerkelijke 
compenserende waarborg zou betekenen voor de inverdenkinggestelde aan wie 
die vertrouwelijke informatie wordt ontzegd. 

De eiser verzoekt daarover twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk 
Hof te stellen.

Voorts verzoekt de eiser een derde prejudiciële vraag te stellen over de onge-
lijke behandeling van de inverdenkinggestelde die, anders dan vóór de inwer-
kingtreding van de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporings-
methoden en andere onderzoeksmethoden, niet meer aan de hand van het open 
dossier kan nagaan of de bijzondere opsporingsmethode voorafgaand werd ge-
machtigd.

7. Zoals uit het hierboven gegeven antwoord op het middel blijkt, bestaat er 
geen ernstige twijfel over de verenigbaarheid van artikel 235ter, §6, Wetboek 
van Strafvordering met voormelde Grondwetsbepalingen. 

8.  Het bestreden arrest  vermeldt  dat  andere inverdenkinggestelden van hun 
vrijheid zijn beroofd. De zaak is spoedeisend omdat er aangehoudenen zijn die 
overeenkomstig artikel 5.3 EVRM recht hebben op een spoedige behandeling 
van hun zaak.

Er is dan ook geen reden de prejudiciële vragen te stellen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

15 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.
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Nr. 752

2° KAMER - 16 december 2009

1º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - WAALS GEWEST - HOUDER VAN AFVALSTOFFEN - BEGRIP

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - VROEGERE BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET 
OVER EEN AAN DE BEKLAAGDE TEN LASTE GELEGD MISDRIJF

3º STRAFVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - GEZAG VAN GEWIJSDE - VROEGERE BESLISSING 
DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER EEN AAN DE BEKLAAGDE TEN LASTE GELEGD MISDRIJF

1º Naar luid van artikel 2, 21°, decreet Waalse Gewest van 27 juni 1996 betreffende de  
afvalstoffen, moet iedereen die afvalstoffen in bezit heeft of er een wettelijke controle op  
uitoefent, beschouwd worden als iemand die houder ervan is; hij die daadwerkelijk de 
controle over de afvalstoffen heeft, eventueel louter omdat hij houder is van een recht op  
de site waar deze zijn opgeslagen, dient als houder te worden beschouwd. 

2º en 3° Het gezag van gewijsde in strafzaken strekt zich uit tot wat de rechter ten gronde  
over het voorwerp van de strafvordering heeft  beslist;  de vervolgingen die tegen een  
beklaagde zijn ingesteld kunnen niet onontvankelijk worden verklaard op grond van het  
door hem aangevoerde vroegere vonnis dat geen uitspraak doet over een hem ten laste  
gelegd misdrijf1. 

(D. T.  PAPETERIES CATALA nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0627.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Bergen, correctionele kamer, van 4 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring
Eerste middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 6 van het Ver-

drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den en 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rech-
ten, zonder dat het daarbij aangeeft op welke wijze het arrest deze bepalingen 
schendt, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

In zoverre het middel het openbaar ministerie verwijt dat het hem in één be-

1 H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT,  Droit de la procédure pénale, Brussel, Die 
Keure, 2008, p. 284-285. 
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paald dossier en niet in het andere vervolgt, houdt het geen verband met de be-
streden beslissing en is het niet ontvankelijk.

De eiser heeft aangevoerd dat hij niet kon worden schuldig verklaard aan mis-
drijven als een ander proces heeft aangetoond dat hij het slachtoffer ervan was. 
Hij heeft aldus geen exceptie van het gezag van gewijsde opgeworpen. Uit zijn 
bewering blijkt immers niet dat hij zich erover heeft beklaagd dat hij tweemaal 
voor hetzelfde feit wordt vervolgd.

De appelrechters dienden bijgevolg niet te antwoorden op het in het middel 
aangehaalde uittreksel uit de conclusie.

Het gezag van gewijsde in strafzaken strekt zich uit tot wat de rechter ten 
gronde over het voorwerp van de strafvordering heeft beslist. In strijd met wat de 
eiser aanvoert konden de tegen hem ingestelde vervolgingen niet onontvankelijk 
worden verklaard op grond van het door hem aangevoerde vroegere vonnis, ver-
mits dat geen uitspraak doet over een hem ten laste gelegd misdrijf.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert de schending aan van de artikelen 2, 21°, en 7, §2, van het 

decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, in 
zoverre het oordeelt dat de eiser houder is van de afvalstoffen waarover het ge-
schil loopt.

Het verwijt de appelrechters dat zij hebben beslist, zonder het onderscheid te 
eerbiedigen dat wordt gemaakt in de Europese richtlijn 75/442/EEG die aan de 
oorsprong van het voormelde decreet ligt.

Deze richtlijn vertrouwt de nationale wetgever evenwel de zorg toe om het 
stelsel van aansprakelijkheid inzake afvalstoffen nader uit te werken in het intern 
recht.

Naar luid van artikel 2, 21°, van het decreet, moet iedereen die afvalstoffen in 
bezit heeft of er een wettelijke controle op uitoefent, beschouwd worden als ie-
mand die houder ervan is.

Het arrest wijst aan de hand van de parlementaire voorbereiding erop dat er 
grond is om als houder te beschouwen, hij die daadwerkelijk de controle over de 
afvalstoffen heeft, eventueel louter omdat hij houder is van een recht op de site 
waar deze zijn opgeslagen.

Volgens de appelrechters heeft de eiser toegestaan dat zijn loods gebruikt werd 
door een medebeklaagde, hoewel hij wist dat laatstgenoemde daar banden ging 
opslaan "zonder zich af te vragen of daarvoor een vergunning bestaat".

Met deze overwegingen beslist het arrest naar recht dat de eiser met kennis van 
zaken aan de misdrijven heeft meegewerkt, op één van de wijzen die in artikel 66 
Strafwetboek zijn bepaald.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

16 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. J. Dieu, Bergen, C. van Basselaere, Brussel en T'Kint.

Nr. 753

2° KAMER - 16 december 2009

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - TERMIJNEN

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE 
PARTIJ - NIET-ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERNIETIGING 
VAN DE BESLISSING DIE HET HOGER BEROEP TEN ONRECHTE ONTVANKELIJK VERKLAART - 
VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING

3º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - NIET-
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
DIE HET HOGER BEROEP TEN ONRECHTE ONTVANKELIJK VERKLAART - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - LAATTIJDIG HOGER BEROEP - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING 
DIE HET HOGER BEROEP TEN ONRECHTE ONTVANKELIJK VERKLAART - VERNIETIGING ZONDER 
VERWIJZING

5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELING BIJ VERSTEK - GEEN BUITENGEWONE TERMIJN - GELIJKHEID 
EN NON-DISCRIMINATIE

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - HOGER 
BEROEP - STRAFZAKEN - TERMIJN - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK - GEEN BUITENGEWONE TERMIJN - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE

7º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - HOGER 
BEROEP - STRAFZAKEN - TERMIJN - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELING BIJ 
VERSTEK - GEEN BUITENGEWONE TERMIJN - GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE

1º Krachtens artikel 205, Strafvordering, beschikt het openbaar ministerie bij de rechtbank 
die van het hoger beroep kennis moet nemen, over een termijn van vijfentwintig dagen te 
rekenen vanaf de uitspraak van het vonnis om zijn beroep te betekenen; deze bepaling 
ontneemt  de  procureur  des  Konings  het  recht  niet  om  hoger  beroep  in  te  stellen  
overeenkomstig art. 203 van het voormelde wetboek, met een verklaring op de griffie,  
binnen vijftien dagen na de dag van de uitspraak van het vonnis of na de dag van de 
betekening ervan, naargelang het op tegenspraak of bij verstek werd gewezen. 
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2º, 3° en 4° De vernietiging van het vonnis dat niet naar recht het hoger beroep van het  
openbaar ministerie ontvankelijk verklaart en de kosten ervan ten laste van de beklaagde  
legt, wordt zonder verwijzing uitgesproken1. 

5º, 6° en 7° Artikel 203, §1, Strafvordering, schendt de artikelen 10 en 11, Gerechtelijk  
Wetboek niet, in zoverre het geen buitengewone termijn van hoger beroep ten voordele 
van de veroordeelde beklaagde invoert2. 

(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1153.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Luik, van 26 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op het hoger be-

roep van de procureur des Konings
Eerste middel
Krachtens artikel 205 Wetboek van Strafvordering beschikt het openbaar mi-

nisterie bij de rechtbank die van het beroep kennis moet nemen, over een termijn 
van vijfentwintig dagen te rekenen vanaf de uitspraak van het vonnis om zijn be-
roep te betekenen.

Deze bepaling ontneemt de procureur des Konings het recht niet om hoger be-
roep in te stellen overeenkomstig artikel 203 van het voormelde wetboek, met 
een verklaring van hoger beroep op de griffie, binnen vijftien dagen na de dag 
van de uitspraak van het vonnis of na de dag van de betekening ervan, naarge-
lang het op tegenspraak of bij verstek werd gewezen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het beroepen vonnis, dat het ver-
zet van de eiser ongedaan had verklaard, op 20 mei 2008 werd gewezen en op 27 
juni 2008 aan zijn woonplaats werd betekend.

De procureur des Konings heeft hoger beroep ingesteld tegen dat vonnis, ener-
zijds met een verklaring van 5 december 2008 op de griffie van de politierecht-
bank, met andere woorden buiten de termijn die bij artikel 203 is bepaald en, an-
derzijds, met twee akten die op 23 december 2008 en 20 maart 2009 aan de eiser 
zijn betekend, met andere woorden buiten de termijn als bij artikel 205 bepaald.

Het vonnis beslist bijgevolg niet naar recht om het hoger beroep van het open-
baar ministerie ontvankelijk te verklaren en de kosten ervan ten laste van de eiser 

1 Cass., 24 jan. 1990, AR 7870, AC, 1989-1990, nr. 324; Cass., 22 nov. 1994, AR P.94.0416.F, AC, 
1994, nr. 506. 
2 Arbitragehof, 9 jan. 2002, arrest nr. 9/2002.



3050 HOF VAN CASSATIE 16.12.09 - Nr. 753 

te leggen.
Het middel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op het hoger be-

roep van de eiser
Tweede middel
De eiser vraagt het Grondwettelijk Hof een prejudiële vraag te stellen over de 

discriminatie die kan voortvloeien uit het feit dat de bij verstek veroordeelde be-
klaagde over een buitengewone termijn beschikt om verzet aan te tekenen, ter-
wijl voor het hoger beroep geen dergelijke termijn bestaat.

Het Grondwettelijk Hof heeft reeds over een identieke vraag uitspraak gedaan. 
Het arrest nr. 9/2002 van 9 januari 2002 zegt voor recht dat artikel 203, §1, Wet-
boek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in 
zoverre het geen buitengewone appeltermijn ten voordele van de veroordeelde 
beklaagde invoert.

Overeenkomstig artikel  26,  §2, 2°,  Bijzondere Wet Arbitragehof is  er geen 
grond om in te gaan op het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre het het hoger beroep 

van de eiser niet ontvankelijk verklaart, hem de kosten van zijn hoger beroep ten 
laste legt en zegt dat er geen grond is om een prejudiciële vraag te stellen.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat 

de andere helft ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

16 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Ch. Bodson, Luik.

Nr. 754

2° KAMER - 16 december 2009

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - GETUIGE - HOREN OP DE RECHTSZITTING - 
EEDAFLEGGING - VERPLICHTING - ALS GEWONE INLICHTING HOREN - GEVOLG

2º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - HOREN VAN DE DESKUNDIGE OP DE 
RECHTSZITTING - EEDAFLEGGING - VERPLICHTING - ALS GEWONE INLICHTING HOREN - GEVOLG
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1º en 2° De omschrijving van een op de rechtszitting afgenomen verklaring als een gewone  
inlichting, maakt het niet mogelijk een getuige of een deskundige die de eed moeten  
afleggen, zonder eed te horen1. 

(D.D. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1157.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

correctionele kamer, van 25 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 16 december 2009 heeft afdelingsvoorzitter Jean de 

Codt verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch ge-
concludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring
Middel
De eiser zet uiteen dat de correctionele rechtbank op de rechtszitting van 14 

oktober 2008 een deskundige heeft gehoord zonder dat ze hem de eed heeft doen 
afleggen, en preciseert dat hij alleen voor een gewone inlichting werd gehoord.

Hij voert aan dat het beroepen vonnis de gehoorde persoon als deskundige om-
schrijft en verwijst naar de bijzonderheden die deze op de rechtszitting heeft ver-
strekt. Hij leidt daaruit af dat het vonnis de hoedanigheid heeft gewijzigd waarin 
de comparant werd gehoord, zodat het verzuim om de eed af te leggen de nietig-
heid met zich meebrengt van de verklaring en van het vonnis dat daarop is ge-
grond.

Het middel verwijt het bestreden arrest dat het deze nietigheid als gedekt be-
schouwt. Volgens het middel is dat niet het geval vermits de eiser de nietigheid 
niet kon opwerpen alvorens, bij de lezing van het vonnis, de hoedanigheid te ont-
dekken die de rechtbank aan de afgenomen verklaring heeft gegeven.

Het middel berust op de bewering dat een rechtbank of een hof de getuigen en 
deskundigen kunnen vrijstellen van hun verplichting om de eed af te leggen, op 
de dubbele voorwaarde dat de verklaring anders omschreven wordt zoals hierbo-
ven gezegd en er vervolgens niet naar verwezen wordt in de motivering van de 
beslissing. 

Dit is een verkeerd uitgangspunt.
De omschrijving van een op de rechtszitting afgenomen verklaring als een ge-

wone inlichting, sluit uit dat een getuige of een deskundige die de eed moeten af-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.754. 
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leggen, zonder eed worden gehoord.
De eiser is verschenen op de rechtszitting waarop de onwettigheid zich heeft 

voorgedaan die hij in zijn memorie beschrijft. Volgens de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, heeft hij deze niet aangeklaagd op het ogenblik dat hij 
deze zich zag voordoen, en evenmin op de rechtszitting van 21 oktober 2008 
waarop hij een conclusie heeft neergelegd en waar de rechtbank de zaak in be-
raad heeft genomen.

Het verzuim dat het middel verwijt, is geen nietigheid die de eiser alleen maar 
heeft kunnen vaststellen bij de lezing van de beslissing van de eerste rechter.

Wanneer het arrest beslist dat het beroepen vonnis de voormelde nietigheid 
dekt, schendt het bijgevolg de wettelijke bepalingen niet en miskent het evenmin 
de in het middel bedoelde algemene rechtsbeginselen, doch maakt het een juiste 
toepassing van artikel 407, derde lid, Wetboek van Strafvordering.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht  is tegen de beslissingen die, op de 

door  de  verweerders  ingestelde  burgerlijke  rechtsvorderingen,  uitspraak  doen 
over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
2. de omvang van de schade
Het arrest kent provisionele schadevergoeding toe, houdt de beslissing over de 

overige punten aan en verwijst de zaak voor verdere behandeling naar de eerste 
rechter.

Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering en houden geen verband met de gevallen 
die in het tweede lid van dat artikel zijn bedoeld.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. P. Philippart, Luik.

Nr. 755
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2° KAMER - 16 december 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE VERVOLGDE PERSOON VAN 
DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - DRAAGWIJDTE

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE 
VERVOLGDE PERSOON VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - DRAAGWIJDTE

3º HELING - WITWASSEN - VERVOLGING WEGENS WITWASSEN - OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE 
VERVOLGDE PERSOON VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - DRAAGWIJDTE - BASISMISDRIJF IN 
HET BUITENLAND GEPLEEGD - IDENTIFICATIE

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE VERVOLGDE PERSOON VAN 
DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - DRAAGWIJDTE - MISDRIJF VAN WITWASSEN - BASISMISDRIJF 
IN HET BUITENLAND GEPLEEGD - IDENTIFICATIE

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE 
VERVOLGDE PERSOON VAN DE HEM TEN LASTE GELEGDE FEITEN - DRAAGWIJDTE - MISDRIJF VAN 
WITWASSEN - BASISMISDRIJF IN HET BUITENLAND GEPLEEGD - IDENTIFICATIE

1º en 2° Of de persoon tegen wie een vervolging wordt ingesteld, op de hoogte is gesteld  
van de hem ten laste gelegde feiten, kan niet alleen uit de beschikking tot verwijzing of uit  
de dagvaarding blijken, dergelijke informatie kan ook worden verstrekt door middel van 
de stukken uit het strafdossier of elk ander, regelmatig aan de beoordeling van de rechter  
voorgelegd gegeven, waarover de beklaagde zijn recht van verdediging vrij heeft kunnen 
uitoefenen voor de feitenrechters1. (Art. 6.3, a, Verdrag Rechten van de Mens)

3º, 4° en 5° Het misdrijf witwassen wordt voldoende duidelijk omschreven wanneer de akte  
die  de  zaak  bij  de  rechter  aanhangig  maakt,  de  datum en  de  plaats  van  de  feiten 
vermeldt,  in  de  bewoordingen  van de wet  is  omschreven en aldus  vermeldt  dat  het  
voorwerp van het witwassen een onrechtmatige oorsprong heeft; ook als het basismisdrijf  
in het buitenland werd gepleegd, vereist die nauwkeurigheid niet dat de misdaad of het  
wanbedrijf  wordt  geïdentificeerd  waarmee de vermogensvoordelen  werden verkregen,  
mits  de  rechter,  op  grond  van  de  feitelijke  gegevens,  elke  wettelijke  herkomst  of  
oorsprong kan uitsluiten2. 

(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1166.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen, 

correctionele kamer, van 18 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 30 november 2009 een 

conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 16 december 2009 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric 

Close verslag uitgebracht  en heeft  de voormelde advocaat-generaal  geconclu-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.755. 
2 Ibid.
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deerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt alsook de 
algemene rechtsbeginselen betreffende de eerbiediging van het recht van verde-
diging, het vermoeden van onschuld en de bewijslast in strafzaken, doordat het 
de eiser schuldig verklaart aan witwassen, ofschoon de bewoordingen van beide 
telastleggingen niet aangeven waarin de feiten van omzetting, overdracht, ver-
berging of  verdoezeling,  welke met  de  in  aanmerking  genomen kwalificaties 
overeenkomen, precies bestaan.

Volgens de eiser hebben de appelrechters verkeerdelijk beslist dat hem op hel-
dere wijze kennis werd gegeven van de voor de telastleggingen kenmerkende fei-
ten, terwijl, vermits het basismisdrijf in het buitenland werd gepleegd, zij noch 
de onrechtmatige oorsprong vermeldden van het voorwerp van het witwassen, 
noch de handeling waarmee dat zich voltrokken had.

Een ieder  tegen wie een vervolging wordt ingesteld moet voldoende op de 
hoogte worden gesteld van de hem ten laste gelegde feiten. Noch artikel 6.3, a, 
van het Verdrag, noch de voormelde algemene rechtsbeginselen vereisen dat die 
informatie alleen uit de beschikking tot verwijzing of uit de dagvaarding blijkt. 
Dergelijke informatie kan ook worden verstrekt door middel van de stukken uit 
het strafdossier of elk ander, regelmatig aan de beoordeling van de rechter voor-
gelegd gegeven,  waarover  de  beklaagde zijn  recht  van verdediging vrij  heeft 
kunnen uitoefenen voor de feitenrechters.

Het misdrijf witwassen wordt duidelijk genoeg omschreven wanneer de akte 
die de zaak bij de rechter aanhangig maakt, de datum en de plaats van de feiten 
vermeldt, in de bewoordingen van de wet is omschreven en aldus vermeldt dat 
het voorwerp van het witwassen een onrechtmatige oorsprong heeft.

Ook als het basismisdrijf in het buitenland werd gepleegd, vereist die nauw-
keurigheid niet dat de misdaad of het wanbedrijf waarmee de vermogensvoorde-
len werden verkregen wordt geïdentificeerd, mits de rechter, op grond van de fei-
telijke gegevens, elke wettelijke herkomst of oorsprong kan uitsluiten.

De beschikking tot verwijzing en de dagvaarding hebben te dezen de telastleg-
gingen in de bewoordingen van de wet omschreven, de plaatsen en data van de 
feiten vermeld en de bedragen gepreciseerd die, enerzijds, zijn omgezet of over-
gedragen, en anderzijds, zijn verborgen of verdoezeld. De appelrechters hebben 
er eveneens op gewezen dat de eiser ter voorbereiding van zijn verweer inzage 
had gekregen van het strafdossier en van het verslag van de Cel voor financiële 
informatieverwerking.

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
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Het is niet tegenstrijdig om te oordelen, enerzijds, dat de eiser in algemene be-
woordingen, zoals het middel toegeeft, de onrechtmatige oorsprong van de gel-
den niet betwist en, anderzijds, dat hij die oorsprong alleen voor één bepaalde 
storting betwist, op grond van een foutieve gevolgtrekking.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
Met overneming van de redenen van de eerste rechters stelt het arrest vast dat 

de basismisdrijven waarop het witwassen is gegrond, bestonden in belastingfrau-
de, misbruik van vennootschapsgoederen en misdrijven van sociaal strafrecht.

Betreffende de berekening van het vermogensvoordeel dat het voorwerp uit-
maakt van het misdrijf, bedoeld in artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek (te-
lastlegging I), voegt het met eigen redenen daaraan toe dat de uit de basismisdrij-
ven gehaalde brutowinst uit bedragen bestaat die "volledig of hoofdzakelijk uit 
misdrijven tegen de Franse belastingwetten" verkregen zijn.

Uit deze vermeldingen die niet door de in het middel aangevoerde dubbelzin-
nigheid zijn aangetast, blijkt dat de appelrechters niet het omzetcijfer als vermo-
gensvoordeel uit het basismisdrijf van de niet-aangegeven economische activi-
teit, in aanmerking hebben willen nemen, maar het belastingvoordeel dat dit mis-
drijf heeft opgeleverd.

Het middel dat op een verkeerde lezing van het arrest berust mist feitelijke 
grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de  h.  Close,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vander-
meersch, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. De Baets.

Nr. 756

2° KAMER - 16 december 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - 
CASSATIEBEROEP - VORM - VERKLARING ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT

2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - CASSATIEBEROEP - 
VORM - VERKLARING ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT
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1º en 2° Zoals blijkt uit artikel 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, moet, wanneer de 
verklaring van cassatieberoep door de veroordeelde zelf is gedaan, het origineel van die 
verklaring,  opdat  dit  cassatieberoep  ontvankelijk  zou  zijn,  diezelfde  dag  door  een 
advocaat worden ondertekend1. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1694.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Brussel van 10 november 2009.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd die 

op de griffie van het Hof is ingekomen op 11 december 2009.
Op de rechtszitting van 16 december 2009, heeft afdelingsvoorzitter Frédéric 

Close verslag uitgebracht en heeft  de voormelde advocaat-generaal  geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Zoals blijkt uit artikel 97, §1, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006 betref-

fende de externe rechtspositie van de veroordeelden moet, wanneer de verklaring 
van cassatieberoep door de veroordeelde zelf is gedaan, het origineel van die ver-
klaring, opdat dit cassatieberoep ontvankelijk zou zijn, diezelfde dag door een 
advocaat worden ondertekend.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat dit substantiële vormvereiste 
in acht is genomen.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de  h.  Close,  afdelingsvoorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Vander-
meersch, advocaat-generaal  – Advocaat: mr. M. Donatangelo, Charleroi.

Nr. 757

1° KAMER - 17 december 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND - 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.756. 
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BEWIJSLAST

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - BEGRIP - VERLIES VAN EEN KANS - VERGOEDBAARHEID

1º en 2° Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de  
schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit verband 
veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich  
heeft voorgedaan1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

3º  De  rechter  kan  vergoeding  toekennen  voor  het  verlies  van  een  reële  kans  op  het  
verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien tussen de fout en  
het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat2.  (Artt. 1382 en 
1383, B.W.)

(VLAAMS GEWEST, Minister van Financien, Begroting en Ruimtelijke Ordening T. HOLCIBEL nv)

ARREST

(AR C.08.0145.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 november 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Diegene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout 

en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. 
Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ont-
staan, zoals ze zich heeft voorgedaan.

2. De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een reële kans op 
het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien tussen de 
fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster 
in ondergeschikte orde aanspraak maakte op vergoeding voor het verlies van de 
kans dat het terrein werd opgenomen in de ontginningszone van het gewestplan 
waardoor zij de kans heeft verloren om de exploitatiewinsten voor het terrein te 
winnen en/of om de waardevermindering geen doorgang te zien vinden.

1 Cass., 26 juni 2008, AR C.07.0272.N, AC, 2008, nr 406.
2 Cass., 5 juni 2008, AR C.07.0199.N, AC, 2008, nr 350.
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4. Het arrest stelt vast dat:
- de overheid fouten heeft begaan in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 

Wetboek zowel bij het vaststellen van het gewestplan bij koninklijk besluit van 1 
september 1980 waarbij de litigieuze percelen werden opgenomen in een zone 
waar elke vorm van grindexploitatie  verboden is,  als  bij  de weigering op 18 
maart 1982 van de vergunning aan de verweerster voor het ontginnen van grind 
op de litigieuze percelen;

- de schade bestaat in het verlies van de zeer reële kans, geraamd op tachtig 
procent, om de litigieuze percelen te laten opnemen in een ontginningszone in 
1980.

5. De appelrechters oordelen aldus dat er zonder de fout van de eiser een reële 
kans bestond dat het terrein van de verweerster werd opgenomen in de ontgin-
ningszone en laten geen twijfel bestaan over het oorzakelijk verband tussen de 
fout en de schade, te weten het verlies van deze kans en sluiten aldus uit dat deze 
schade zich ook zonder de fout van de eiser zou hebben voorgedaan.

6. Door op die gronden de vordering van de verweerster tot het betalen van 
schadevergoeding wegens het verlies van de kans dat haar terrein werd opgeno-
men in de ontginningzone van het gewestplan gegrond te verklaren en de schade 
te begroten op tachtig procent van het verschil tussen eensdeels de waarde van de 
percelen als agrarisch gebied en anderdeels als ontginningsgebied op het ogen-
blik van het uitvaardigen van het gewestplan, dit is op 1 september 1980, verant-
woorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 758

1° KAMER - 17 december 2009

1º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN 
VAN AANLEG - BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - PLANSCHADEVERGOEDING - VOORWAARDE

2º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN 
VAN AANLEG - BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - PLANSCHADEVERGOEDING - NORMALE 
BESTEMMING ALS BOUW- OF VERKAVELINGSGROND - BEGRIP

3º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN 
VAN AANLEG - BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - PLANSCHADEVERGOEDING - NORMALE 
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BESTEMMING ALS BOUW- OF VERKAVELINGSGROND - LIGGING LANGS EEN VOLDOENDE UITGERUSTE 
WEG - BEGRIP

4º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN 
VAN AANLEG - BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - PLANSCHADEVERGOEDING - OMVANG

1º Een bouw- of verkavelingsverbod dat voortvloeit uit een definitief vastgesteld plan kan  
recht geven op planschadevergoeding indien het goed dat erdoor getroffen wordt op de 
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan kan worden beschouwd als een te 
bebouwen of te verkavelen grond, ofwel op grond van de bestaande bestemming, ofwel  
op  grond  van  de  normale  bestemming  van  het  terrein.  (Art.  35,  eerste  lid,  Decr. 
betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij 
decr. 19 dec. 1998)

2º  Een  perceel  grond  heeft  de  normale  bestemming  van  respectievelijk  bouwgrond  of 
verkavelingsgrond indien het ligt aan een, gelet op de plaatselijke toestand, voldoende  
uitgeruste weg, gelegen is in de nabijheid van andere woningen en technisch geschikt is  
om bebouwd of verkaveld te worden1. (Art. 35, eerste lid, Decr. betreffende de ruimtelijke 
ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998)

3º Indien een verkavelbaar perceel wordt getroffen door een bouw- of verkavelingsverbod,  
dient voor de planschadevergoeding slechts te worden onderzocht of het perceel gelegen  
is aan een bestaande en gelet op de plaatselijke toestand voldoende uitgeruste weg,  
zonder  dat  tevens  moet  worden  nagegaan  of  de  onderscheiden  kavels  aan  een 
bestaande  uitgeruste  weg  zouden  grenzen.  (Art.  35,  eerste  en  tiende  lid,  5°,  Decr. 
betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij 
decr. 19 dec. 1998)

4º  Het  recht  op  planschadevergoeding  wegens  niet  langer  verkavelbare  grond  is  niet  
beperkt  tot  het  deel  van  het  perceel  grond  dat  zich  situeert  binnen  de  gebruikelijke  
bouwdiepte;  de  eigenaar  van  een  verkavelbare  grond  heeft  niet  alleen  recht  op 
planschadevergoeding  voor  de  kavels  die  zouden  grenzen  aan  een  bestaande  en  
voldoende uitgeruste weg, maar er moet ook rekening worden gehouden met alle kavels  
die binnen de verkaveling hadden kunnen gerealiseerd worden. (Art. 35, eerste en tiende 
lid, 5°, Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals 
gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998)

(VLAAMS GEWEST, MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING T. D.)

ARREST

(AR C.08.0153.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 

1 Zie Cass., 19 sept. 2002, AR C.01.0302.F, AC, 2002, nr 462.
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1. Krachtens het te dezen toepasselijk artikel 35, eerste lid, van het decreet van 
het Vlaams Parlement van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, 
is schadevergoeding al naar het geval verschuldigd door het Vlaamse Gewest, de 
vereniging van gemeenten of de gemeente, wanneer het bouw- of verkavelings-
verbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft gekregen, een einde maakt 
aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag vooraf-
gaand aan de inwerkingtreding.

Krachtens artikel 35, tweede lid, van het voornoemde decreet dient de waarde-
vermindering die voor schadeloosstelling in  aanmerking komt,  te  worden ge-
raamd als het verschil tussen, eensdeels, de waarde van het goed op het ogenblik 
van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag van het ontstaan van het recht op 
schadevergoeding en verhoogd met de lasten en kosten, voor de inwerkingtre-
ding van het plan en, anderdeels, de waarde van het goed op het ogenblik van het 
ontstaan van het recht op schadevergoeding na de inwerkingtreding van het plan; 
enkel de waardevermindering voortvloeiend uit dat plan kan in aanmerking wor-
den genomen.

Krachtens artikel 35, derde lid, van dit decreet ontstaat het recht op schadever-
goeding ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- 
of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouw-
kundig attest.

Luidens artikel 35, in fine, sub 5, van dit decreet is er geen vergoeding ver-
schuldigd, in het geval van een verbod om een stuk grond gelegen aan een weg 
die, gelet op de plaatselijke toestand, onvoldoende is uitgerust, te verkavelen of 
te bebouwen.

2. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat een bouw- of verkavelings-
verbod voortvloeiend uit een definitief vastgesteld plan recht kan geven op plan-
schadevergoeding indien het goed dat erdoor wordt getroffen op de dag vooraf-
gaand aan de inwerkingtreding van het plan kan worden beschouwd als een te 
bebouwen of te verkavelen grond, ofwel op grond van de bestaande bestemming, 
ofwel op grond van de normale bestemming van het terrein. 

Een perceel  grond heeft  de normale bestemming van respectievelijk  bouw-
grond of verkavelingsgrond indien het ligt aan een, gelet op de plaatselijke toe-
stand, voldoende uitgeruste weg, gelegen is in de nabijheid van andere woningen 
en technisch geschikt is om bebouwd of verkaveld te worden.

3. Hieruit volgt dat indien een verkavelbaar perceel wordt getroffen door een 
bouw- en  verkavelingsverbod,  voor  de  planschadevergoeding  slechts  dient  te 
worden onderzocht of het perceel gelegen is aan een bestaande en gelet op de 
plaatselijke toestand voldoende uitgeruste weg, zonder dat tevens moet worden 
nagegaan of de onderscheiden kavels aan een bestaande uitgeruste weg zouden 
grenzen.

4. Anders dan het middel aanvoert, beperken die wetsbepalingen het recht op 
planschadevergoeding wegens niet langer verkavelbare grond niet tot het deel 
van het perceel grond dat zich situeert binnen de gebruikelijke bouwdiepte maar 
heeft de eigenaar van een verkavelbare grond niet alleen recht op planschadever-
goeding voor de kavels die zouden grenzen aan een bestaande en voldoende uit-



Nr. 758 - 17.12.09 HOF VAN CASSATIE 3061 

geruste weg, maar moet ook rekening worden gehouden met alle kavels die bin-
nen de verkaveling hadden kunnen gerealiseerd worden.

In zoverre het  middel  uitgaat  van een andere rechtsopvatting faalt  het  naar 
recht. 

5. Het middel voert tevens aan dat die uitlegging van de voornoemde decretale 
bepaling een met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet strijdige ongelijkheid 
zou creëren tussen de eigenaars van een enkel, niet verkavelbaar perceel en de 
eigenaars van meerdere percelen die een verkavelbaar geheel vormen, nu de eer-
ste van planschadevergoeding zouden zijn uitgesloten omdat hun grond, de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan van aanleg, niet gelegen is aan 
een voldoende uitgeruste weg, terwijl de tweede voor eenzelfde niet aan een uit-
geruste weg gelegen perceel, maar deel uitmakend van een verkavelbaar geheel, 
via mogelijkheid van verkaveling met aanleg van een nieuwe weg, wel recht op 
planschadevergoeding zouden hebben.

De appelrechters stellen vast dat de twee percelen van de verweerster, die het 
verkavelbare (zeshoekig) stuk grond vormen, elk aan een weg lagen die voldoen-
de was uitgerust. 

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de verweerster eigenaar is van een per-
ceel grond, dat deel uitmaakt van een verkavelbaar geheel maar zelf niet grenst 
aan een voldoende uitgeruste weg, mist het feitelijke grondslag.

Er bestaat derhalve geen aanleiding tot het stellen van een prejudiciële vraag 
aan het Grondwettelijk Hof.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 759

1° KAMER - 17 december 2009

1º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN 
VAN AANLEG - BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - PLANSCHADEVERGOEDING - VOORWAARDE - 
OMVANG

2º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN 
VAN AANLEG - BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - PLANSCHADEVERGOEDING - NORMALE 
BESTEMMING ALS BOUW- OF VERKAVELINGSGROND - BEGRIP

3º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - PLAN 
VAN AANLEG - BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - PLANSCHADEVERGOEDING - NORMALE 
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BESTEMMING ALS BOUW- OF VERKAVELINGSGROND - LIGGING LANGS EEN VOLDOENDE UITGERUSTE 
WEG - BEGRIP

1º Een bouw- of verkavelingsverbod dat voortvloeit uit een definitief vastgesteld plan kan  
recht geven op planschadevergoeding indien het goed dat erdoor getroffen wordt op de 
dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van het plan kan worden beschouwd als een te 
bebouwen of te verkavelen grond, ofwel op grond van de bestaande bestemming, ofwel  
op  grond  van  de  normale  bestemming  van  het  terrein;  het  recht  op 
planschadevergoeding is niet beperkt tot het deel van het perceel grond dat zich situeert  
binnen de gebruikelijke bouwdiepte.  (Art.  37,  eerste lid,  Wet  Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw)

2º  Een  perceel  grond  heeft  de  normale  bestemming  van  respectievelijk  bouwgrond  of 
verkavelingsgrond indien het ligt aan een, gelet op de plaatselijke toestand, voldoende  
uitgeruste weg, gelegen is in de nabijheid van andere woningen en technisch geschikt is  
om bebouwd of verkaveld te worden1. (Art. 37, eerste lid en tiende lid, 5°, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw)

3º Het criterium van de ligging langs een voldoende uitgeruste weg houdt niet in dat het  
perceel als dusdanig over zijn volledige breedte rechtstreeks moet palen aan deze weg;  
de ligging langs een voldoende uitgeruste weg wijst  op de noodzaak van een goede 
toegankelijkheid  van  het  perceel  vanaf  die  weg,  zodat  het  daartoe  volstaat  dat  het  
perceel  voldoende en ontsloten toegankelijk  is  via een voldoende verbinding met  die  
weg. (Art. 37, eerste lid en tiende lid, 5°, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

(VLAAMS GEWEST, Minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening T. F.)

ARREST

(AR C.08.0551.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 januari 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 37, eerste lid en tiende lid, 5°, van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962;
- artikel 35, eerste lid en tiende lid, 5°, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd de-

creet betreffende de ruimtelijke ordening, gehandhaafd bij artikel 171 van het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, wijst hemt er-

van af en veroordeelt hem tot de gerechtskosten van het hoger beroep. Het bevestigt aldus 
de beslissing a quo van 15 maart 2005 van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, 
waarbij  de  eiser  werd  veroordeeld  tot  betaling  aan  verweerster  van  een  bedrag  van 
2.526.822 frank of 62.638,28 euro, meer gerechtelijke intresten vanaf de dagvaarding aan 
de wettelijke intrestvoet, meer de gerechtskosten, op volgende gronden:

"III. Relevante feitelijke gegevens

1 Zie Cass., 19 sept. 2002, AR C.01.0302.F, AC, 2002, nr 462.
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8. Wijlen de heer Willemaers was eigenaar van vier percelen waarvoor (de verweerster) 
thans een planschadevergoeding vordert:

- een perceel te Linter-Wommersom, aan de Melkwezerstraat (...);
- een perceel te Tienen-Hakendover, aan de Eliksemstraat (,..);
- een perceel te Tienen-Hakendover, aan de Van Audenhovestraat (...);
- een perceel te Tienen-Oorbeek, aan de Oorbeeksesteenweg (...).
9. Bij het ontwerp gewestplan Tienen-Landen (MB van 14 november 1974) en het defi-

nitief gewestplan Tienen-Landen, goedgekeurd bij KB van 24 maart 1978, werden deze 
percelen gerangschikt in agrarisch gebied (de twee percelen te Tienen-Hakendover), res-
pectievelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (de andere twee percelen).

10. De aangestelde gerechtsdeskundige onderzocht de vier percelen aan de hand van de 
drie criteria om als bouwgrond in aanmerking genomen te kunnen worden, met name:

- het perceel moet bouwfysisch in orde zijn. Niveau van het terrein, vochtigheidsgraad, 
bodemgeschiktheid, enz. laten het bebouwen van de eigendom toe;

- het perceel moet liggen aan een volledige uitgeruste weg. Als volledige uitrusting 
wordt aangenomen: degelijke wegverharding, riolering met mogelijkheid van aansluiting 
van de betrokken percelen, elektriciteit en, zo mogelijk, waterleiding;

- het perceel moet liggen nabij een bebouwde kom en er deel van uitmaken (verslag p. 
15).

11. Volgens de deskundige voldoen de percelen aan deze criteria. Hij schatte dan ook 
het verschil tussen de restwaarde van de percelen in 1988 en de geactualiseerde verwer-
vingswaarde op 3.158.528 frank, bedrag waarvan al dan niet een percentage van 20 pct. 
dient afgetrokken te worden (aandeel van de waardevermindering dat door de eigenaar 
wettelijk gedoogd dient te worden).

IV. Bespreking
12. Beide partijen erkennen dat de normale bestemming van een bouwgrond dient be-

paald te worden aan de hand van de drie cumulatieve criteria die de gerechtsdeskundige in 
aanmerking heeft  genomen (randnummer 10) en die de rechtspraak (Cass. 24 februari 
1995, Arr. Cass. 1995, 213, RW 1995-96, 269) aanvaardt.

13. (De eiser) betwist echter:
- dat het perceel gelegen te Linter-Wommersom aan de Melkwezerstraat gelegen is aan 

een voldoende uitgeruste weg;
- dat de drie andere percelen gelegen zijn in de nabijheid van andere woningen.
14. Het perceel gelegen te Linter-Wommersom aan de Melkwezerstraat, gekadastreerd 

sectie C, nr. 493/D, thans gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, heeft 
een oppervlakte (na verkaveling en gedeeltelijke verkoop) van 34 aren, 9 centiaren.

De deskundige beschreef het perceel als volgt:
'Het te schatten eigendom is gelegen aan de Melkwezerstraat op 140 meter van de hoek 

met de Broekstraat. Het te schatten perceel is achtergelegen aan bebouwde percelen waar-
van het vroeger deel mee uitmaakte.

De voorliggende percelen werden van het oorspronkelijke perceel afgesplitst na verka-
veling. Het perceel wordt ontsloten via een toegangsweg van 3m50.

Het te schatten eigendom is een perceel met rechthoekige configuratie met smalle toe-
gangsweg rechts van de woningen. Het perceel is gelegen op hetzelfde niveau als de voor-
liggende straat.

Algemene afmetingen:
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Gevelbreedte aan de straat: 3m50
Diepte toegangsweg. 65m.
Perceelsoppervlakte: 34a09ca.
Breedte perceel: 42m.
Perceelsdiepte: 80m.
De voorliggende straat is ter hoogte van het te schatten perceel een tweevaksbetonbaan. 

Links en rechts van deze baan ligt een verhard voetpad.
Besluit: Het te schatten perceel is gelegen aan een tweevaksbetonbaan met een breedte 

van 3m50. De straat is voorzien van alle nutsleidingen. Het perceel is gelegen tussen en 
tegenoverliggende woningen. Het perceel is technisch bebouwbaar'.

'Het te schatten perceel is een achtergelegen perceel, deel uitmakend van de woonkern 
en het centrum van Wommersom (kerk op 150m).

De deskundige ontkent niet dat het perceel een achtergelegen perceel is, bereikbaar via 
een toegangsweg van 3m50.

Het achtergelegen zijn van een perceel verhindert de bebouwbaarheid niet. Recent wor-
den nog steeds vergunningen afgeleverd door de diensten stedenbouw voor bebouwing op 
een achtergelegen lot.

Verkavelingsvergunningen worden nog afgeleverd wanneer de stedenbouwkundige toe-
stand dit toelaat en er een voldoende toegangsweg is. De bestaande 3m50 is voldoende 
vermits vaak slechts verkavelingen goedgekeurd worden waarbij een toegangsweg van 
3m ingericht wordt.

Er wordt vastgesteld dat deze percelen vaak het meest gegeerd zijn op de vastgoed-
markt (gezien) hun rustig karakter en rustige ligging ver van de straat verwijderd.

Daarenboven bevestigt de inbreiding van de percelen de geest van het structuurplan 
Vlaanderen waarin getracht wordt om zo rationeel mogelijk in te gaan met gronden gele-
gen in woonkernen. Er wordt getracht om de perceelsoppervlakten zo te verkleinen dat 15 
woningen per hectare kunnen weerhouden worden'(...).

15. Het kan bijgevolg aanvaard worden dat het litigieuze perceel verbonden is met de 
openbare weg, en zulks op een breedte van 3,50 meter. De openbare weg (betonbaan be-
staande uit twee rijvakken + een verhard voetpad aan weerszijden) zelf is zonder twijfel 
voldoende uitgerust. Ten onrechte laat (de eiser) gelden dat het strookje van 3,50 meter 
van het perceel op zich geen voldoende uitgeruste weg is: wat immers van belang is, is of 
het perceel zelf verbonden is met een voldoende uitgeruste weg, wat hier gelet op de be-
schrijving van het perceel door de deskundige het geval is. Ten andere oordeelt het (hof 
van beroep) dat een verbinding met de openbare weg op een breedte van 3,50 meter te de-
zen rekening houdend met de concrete situatie van het perceel voldoende is.

De deskundige heeft bijgevolg uit zijn vaststellingen kunnen besluiten dat het goed de 
normale bestemming van bouwgrond had.

De percelen vervullen dan ook de cumulatieve voorwaarden opdat hun normale be-
stemming als bouwgrond wordt erkend de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van 
het gewestplan wordt erkend' (arrest pp. 3-7).

Grieven
1. Naar luid van artikel 37, eerste lid, van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962, en het 

gelijkluidend voorschrift van artikel 35, eerste lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördi-
neerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, is schadevergoeding al naar het geval 
verschuldigd door het Rijk, de vereniging van gemeenten of de gemeente, "wanneer het 
bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, 
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een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan".

Artikel 37, tiende lid, 5°, van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962, en het gelijklui-
dend voorschrift van artikel 35, tiende lid, 5°, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd 
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, bepaalt dat geen vergoeding verschuldigd is 
in het geval van "(een) verbod om een stuk grond gelegen aan een weg die, gelet op de 
plaatselijke toestand, onvoldoende is uitgerust, te verkavelen of te bebouwen".

Het begrip "normale bestemming" van het perceel in de zin van artikel 37, eerste lid, 
van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 en van artikel 35, eerste lid, van het op 22 ok-
tober 1966 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening, sluit in zich het be-
grip "bouwgrond", zodat planschadevergoeding slechts verschuldigd is in zoverre het stuk 
grond getroffen door het bouw- of verkavelingsverbod de normale bestemming bouw-
grond heeft, wat moet worden beoordeeld aan de hand van drie criteria, namelijk (1) de 
geschiktheid van de grond voor bebouwing, (2) de ligging langs een bestaande voldoende 
uitgeruste weg en (3) het feit dat hij paalt aan andere bouwgronden of gebouwen.

Achterliggende gronden, gelegen voorbij de gebruikelijke bouwdiepte (doorgaans 50 
meter vanaf de rooilijn), in "tweede linie" na de reeds bebouwde en wel over de volledige 
breedte aan de openbare weg grenzende gronden, komen niet voor planschadevergoeding 
in aanmerking, zodat enkel planschadevergoeding kan worden toegekend voor de "voor-
grond" tot aan de gebruikelijke bouwdiepte (50 meter van de rooilijn), en niet voor de 
"achtergrond".

De omstandigheid dat  de  "achtergrond" werd afgesplitst  van de (bebouwde)  "voor-
grond" door verkaveling, en via een private toegangsweg lopende langs de "voorgrond" 
ontsloten wordt naar de openbare weg, brengt niet met zich dat deze achtergrond voortaan 
wel gelegen is "langs een bestaande voldoende uitgeruste weg" en wel een grond met 
"normale bestemming bouwgrond" wordt.

Het feit van verbonden te zijn met de openbare weg door een particuliere weg behorend 
tot hetzelfde stuk grond, is niet wezenlijk verschillend van de toestand van elke achter-
grond die via de voorgrond met de openbare weg verbonden is. Of de grond nu in zijn 
volle breedte aan de openbare weg grenst, of slechts met een beperkte breedte die volledig 
als toegangsweg wordt ingenomen, verantwoordt geen onderscheid, en wijzigt niets aan 
het karakter van achterliggende grond gelegen voorbij de gebruikelijke bouwdiepte.

Indien de planschaderegeling zou worden toegepast op alle gronden waarvan het "te be-
bouwen deel" niet langs de openbare weg gelegen is ("achtergronden"), maar die niette-
min door een particuliere weg met de openbare weg verbonden zijn of kunnen verbonden 
worden, zou de planschaderegeling veel ruimer zijn dan door de wetgever beoogd. Zoals 
blijkt uit de voorbereidende werken van de planschaderegeling beoogde de wetgever pre-
cies te vermijden dat de "normale bestemming" van de grond "in ruime zin" zou worden 
uitgelegd, reden waarom het begrip "bouwgrond" zoals dit reeds gekend was in recht-
spraak en rechtsleer in het kader van de onteigeningsvergoeding, werd overgenomen.

2. Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de eigendom van 
verweerster aan de Melkwezerstraat te Linter-Wommersom

- een aan bebouwde percelen "achtergelegen perceel" is,
- vroeger deel uitmaakte van de voorliggende bebouwde percelen, doch hiervan werd 

afgesplitst na verkaveling,
- een smalle toegangsweg heeft, "rechts van de woningen" naar de openbare weg (de 

Melkwezerstraat, een voldoende uitgeruste weg), met een diepte van 65m en een breedte 
van 3,5 meter;

- een rechthoekige configuratie heeft met een breedte van 42 meter, een perceeldiepte 
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van 80 meter, en een oppervlakte van 34a, 9ca.
Het bestreden arrest oordeelt dat het perceel te Linter-Wommersom gelegen is aan "een 

volledig  uitgeruste  weg",  om reden  dat  het  via  de toegangsweg verbonden  is  met  de 
Melkwezerstraat,  en besluit  op grond hiervan dat het  de "normale bestemming bouw-
grond" heeft in de zin van artikel 37, eerste lid, van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 
en van artikel 35, eerste lid, van het op 22 oktober 1966 gecoördineerd decreet betreffende 
de ruimtelijke ordening.

Nu de aan bebouwde percelen achtergelegen gronden in de regel niet voor planschade-
vergoeding in aanmerking komen nu zij voorbij de gebruikelijke bouwdiepte gelegen zijn, 
en alleszins niet als gronden waarvan het te bebouwen deel gelegen is "langs" een vol-
doende uitgeruste weg kunnen worden beschouwd, kon het bestreden arrest, op grond van 
de vaststellingen die het bevat,  en waaruit niet blijkt dat de appelrechters met een ter 
plaatse gebruikelijke bouwdiepte rekening hebben gehouden, niet wettig besluiten dat het 
litigieuze  perceel  te  Linter-Wommersom,  "de  normale  bestemming  bouwgrond  had" 
(schending van artikel 37, eerste lid en tiende lid, 5°, van de Stedenbouwwet van 29 maart 
1962, en, voor zoveel als nodig, artikel 35, eerste lid en tiende lid, 5°, van het op 22 okto-
ber 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening), en kon het dienvol-
gens eiser niet wettig veroordelen tot betaling van planschadevergoeding voor dit perceel 
(schending van dezelfde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 37, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende or-

ganisatie  van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (hierna:  Steden-
bouwwet) is schadevergoeding al naar het geval door het Rijk, de vereniging van 
gemeenten of de gemeente verschuldigd, wanneer het bouw- of verkavelingsver-
bod volgend uit een plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt 
aan het gebruik waarvoor een goed dient of normaal bestemd is de dag vooraf-
gaand aan de inwerkingtreding.

Krachtens artikel 37, tiende lid, sub 5 van voornoemde wet is geen vergoeding 
verschuldigd in geval van verbod om een stuk grond gelegen aan een weg die, 
gelet op de plaatselijke toestand, onvoldoende is uitgerust, te verkavelen of te be-
bouwen.

2. Uit de samenhang van die bepalingen volgt dat een bouw- of verkavelings-
verbod voortvloeiend uit een definitief vastgesteld plan recht kan geven op plan-
schadevergoeding indien het goed dat erdoor wordt getroffen op de dag vooraf-
gaand aan de inwerkingtreding van het plan kan worden beschouwd als een te 
bebouwen of te verkavelen grond, ofwel op grond van de bestaande bestemming, 
ofwel op grond van de normale bestemming van het terrein. 

Een perceel  grond heeft  de normale bestemming van respectievelijk  bouw-
grond of verkavelingsgrond indien het ligt aan een, gelet op de plaatselijke toe-
stand, voldoende uitgeruste weg, gelegen is in de nabijheid van andere woningen 
en technisch geschikt is om bebouwd of verkaveld te worden.

3. Anders dan het middel aanvoert, beperkt artikel 37 van de Stedenbouwwet 
het recht op planschadevergoeding niet tot het deel van het perceel grond dat 
zich situeert binnen de gebruikelijke bouwdiepte. 

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
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4. Het criterium van de ligging langs een voldoende uitgeruste weg houdt niet 
in dat het perceel als dusdanig over zijn volledige breedte rechtstreeks moet pa-
len aan deze weg. De ligging langs een voldoende uitgeruste weg wijst op de 
noodzaak van een goede toegankelijkheid van het perceel vanaf die weg, zodat 
het daartoe volstaat dat het perceel voldoende ontsloten en toegankelijk is via 
een voldoende verbinding met die weg.

5.  Uit  de beschrijving van de deskundige,  die  door de appelrechters wordt 
overgenomen, blijkt dat: 

- het perceel met een oppervlakte van 34 are en 9 centiare de volgende afme-
tingen heeft: een breedte van 3,50 meter aan de straat, een toegangsweg met een 
diepte van 65 meter, een breedte van 42 meter en een perceelsdiepte van 80 me-
ter;

-  het perceel  een rechthoekige configuratie heeft met een toegangsweg, die 
deel uitmaakt van hetzelfde perceel. 

6. De appelrechters stellen vast dat het litigieuze perceel verbonden is met de 
openbare weg, en zulks over een breedte van 3,50 meter, en dat de openbare 
weg, een betonbaan bestaande uit twee rijstroken en een verhard voetpad aan 
weerszijden, zonder twijfel voldoende is uitgerust.

Zij oordelen dat van belang is of het perceel zelf verbonden is met een vol-
doende uitgeruste weg, "wat hier, gelet op de beschrijving van het perceel door 
de deskundige, het geval is" en dat een verbinding met de openbare weg op een 
breedte van 3,50 meter te dezen, rekening houdend met de concrete situatie van 
het perceel, voldoende is.

De appelrechters die op grond van deze vaststellingen oordelen dat het goed de 
normale bestemming van bouwgrond had, verantwoorden hun beslissing naar 
recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaat:  mr. Geinger.

Nr. 760

1° KAMER - 17 december 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND - 
BEWIJSLAST
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2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
OORZAAK - OORZAKELIJK VERBAND

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - BEGRIP - VERLIES VAN EEN KANS - VERGOEDBAARHEID

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - VERLIES 
VAN EEN KANS - WAARDE - OMVANG

1º en 2° Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de  
schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; dit verband 
veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich  
heeft voorgedaan1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

3º Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en 
het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat2.  (Artt. 1382 en 
1383, B.W.)

4º De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven  
van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te  
wijten is aan een fout; enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt 
voor vergoeding in aanmerking, welke waarde niet kan bestaan uit het volledige bedrag 
van het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(BELGISCHE STAAT, STAATSSECRETARIS VOOR MOBILITEIT T. BELMAGRI nv)

ARREST

(AR C.09.0190.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 2008, gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift zes middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout 

en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat. 
Dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ont-
staan, zoals ze zich heeft voorgedaan.

1 Cass., 26 juni 2008, AR C.07.0272.N, AC, 2008, nr 406.
2 Cass., 5 juni 2008, AR C.07.0199.N, AC, 2008, nr 350.
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2. Het verlies van een kans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen 
de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat.

De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het ver-
werven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van 
deze kans te wijten is aan een fout.

Enkel de economische waarde van de verloren gegane kans komt voor vergoe-
ding in aanmerking. Deze waarde kan niet bestaan uit het volledige bedrag van 
het uiteindelijk geleden nadeel of het verloren voordeel.

3. Bij het tussenarrest van 10 juni 1991 werd geoordeeld dat de vordering van 
de verweerster gedeeltelijk gegrond is omdat zij de kans verloren heeft op een 
gunstigere  stedenbouwkundige  bestemming  binnen  het  gewestplan,  meer  be-
paald om, binnen de op 1 september 1980 gestelde eisen van goede plaatselijk 
aanleg en behoorlijke ruimtelijke ordening, haar eigendom in de ontginningszone 
te zien indelen zoals voorgesteld in het ontwerp-gewestplan, althans met betrek-
king tot die gronden waarvoor er in het gewestplan inzake bestemmingen afwij-
kingen voorkomen ten overstaan van het ontwerp-gewestplan, zijnde enkel de 
Zone (lot) 1.

4. De appelrechters oordelen dat de kans op realisatie van een goede uitkomst 
100 pct. zeker was of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vaststond. 
Zij begroten de schade wegens het verlies van de kans op een gunstigere steden-
bouwkundige bestemming op het volledig bedrag, verschuldigd in geval mocht 
vaststaan dat, zonder de fout, de goede uitkomst zich effectief had gerealiseerd. 

Door de schade bij het verlies van een kans aldus te begroten, schenden de ap-
pelrechters artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest. 
Houdt de kosten aan en laat die beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over. 
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

17 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Jocqué –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandewal, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters en Verbist.

Nr. 761

1° KAMER - 17 december 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
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ARTIKEL 3 - TUCHTZAKEN - RECHTER - SANCTIE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - 
EVENREDIGHEID - TOETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TUCHTZAKEN - 
RECHTER - SANCTIE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - EVENREDIGHEID - VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS - ARTIKEL 3 - TOETSING DOOR HET HOF

3º ACCOUNTANT - BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN - KAMER 
VAN BEROEP - TUCHTZAKEN - SANCTIE - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 3 - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - EVENREDIGHEID - TOETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE

1º,  2°  en  3°  De (tucht)rechter  bepaalt  binnen de bij  de  wet  en  het  E.V.R.M.  gestelde  
perken, in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de  
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit  
de  vaststellingen  en  overwegingen  van  de  bestreden  beslissing  blijkt  dat  de  
Nederlandstalige kamer van beroep van het beroepsinstituut van erkende boekhouders  
en fiscalisten een kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende artikel 3  
E.V.R.M. heeft geschonden1. (Art. 3, Verdrag Rechten van de Mens)

(C. T. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN)

ARREST

(AR D.09.0004.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 25 februari 2009 gewe-

zen door de Nederlandstalige kamer van beroep van het beroepsinstituut van er-
kende boekhouders en fiscalisten.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de inbreuken 

die de eiser ten laste werden gelegd, werden opgenomen in de aangetekende op-
roepingsbrief van 17 juli 2008 en dat het in het middel bedoelde stuk 18 een brief 
betreft uitgaande van de raadsman van de eiser van 8 oktober 2008, waarbij een 
medisch attest van arbeidsonderbreking is gevoegd van 7 tot 24 oktober 2008 en 
een attest van vergoedbare farmaceutische verstrekkingen op 7 oktober 2008.

Voormelde brief beoogt een bijkomend uitstel door de Uitvoerende kamer van 
de behandeling op de zitting van 9 oktober 2008 en vermeldt dat:

- de eiser wegens medische redenen niet bekwaam is om te verschijnen;
- een medisch attest ter staving wordt bijgevoegd;
- verzocht wordt de zaak zo mogelijk op een tweetal maanden uit te stellen 

daar de gezondheidsproblemen van de eiser van ernstige cardiale aard zijn;

1 Cass., 5 sept. 2008, AR D.07.0016.N, AC, 2008, nr 453.
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- de eiser persoonlijk op de zitting aanwezig wenst te zijn en een sneller herstel 
dan twee maand onwaarschijnlijk is.

2. Anders dan waarvan het middel uitgaat, betreft dit stuk 18 enkel de redenen 
op grond waarvan de eiser een uitstel van behandeling beoogde op de zitting van 
9 oktober 2008, en voert geen verzachtende omstandigheden aan met betrekking 
tot de hem tenlastegelegde feiten voorafgaand aan 17 juli 2008.

In zoverre berust het  middel op een verkeerde lezing en mist het  feitelijke 
grondslag.

3. De rechter bepaalt binnen de bij de wet en het EVRM gestelde perken, in 
feite  en derhalve onaantastbaar  de sanctie  die  hij  in  verhouding acht  met  de 
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken. Het Hof vermag evenwel na te 
gaan of uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing blijkt 
dat de Nederlandstalige kamer van beroep van het beroepsinstituut van erkende 
boekhouders en fiscalisten een kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en 
zodoende artikel 3 EVRM heeft geschonden.

De bestreden beslissing grondt de tuchtsanctie van schrapping op de redenen 
dat:

- met betrekking tot de inbreuk die erin bestaat niet tijdig alle gevraagde in-
lichtingen over te maken aan de raad of de kamers en niet te reageren op brief-
wisseling van het Instituut, de eiser niet geantwoord heeft op de briefwisseling 
van het Instituut en de tenlastelegging op dit onderdeel gegrond is;

- de laattijdigheid van het betalen van de bijdragen weerhouden wordt;
- geen enkel stuk voorligt waaruit blijkt dat de eiser tevens verzekerd is voor 

het jaar 2008;
- er geen verslagen inzake permanente vorming zijn ingediend en er enkel voor 

het jaar 2006 een aantal aanwezigheidsattesten betreffende de gevolgde perma-
nente vorming worden neergelegd doch dat voor geen van de in de tenlasteleg-
ging vermelde jaren bewezen wordt dat voldaan werd aan de verplichting jaar-
lijks minstens 30 uren te volgen;

- de tenlastelegging gegrond is voor wat betreft het laattijdig indienen van de 
verslagen en voor het niet volgen van de permanente vorming in de jaren 2002 
tot en met 2005, 2007 en deels voor 2006;

- het niet beantwoorden van de briefwisseling van het Instituut inzake de over-
dracht van het dossier van Comm. V. Bali het Instituut en de kamer verhinderd 
hebben hun wettelijke taken uit te oefenen;

- het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een wettelijke en 
deontologische verplichting is zowel in het belang van het cliënteel als de boek-
houder zelf en dat tekortkomingen op dit vlak in het geheel niet aanvaardbaar 
zijn en moeten worden gesanctioneerd;

- de eiser ernstig is tekortgeschoten en uiteindelijk slechts tot betaling van de 
voor 2008 verschuldigde bedragen en tot het afsluiten van een beroepsaansprake-
lijkheidsverzekering is overgegaan na de veroordeling door de Nederlandstalige 
Uitvoerende Kamer;
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- de eiser met betrekking tot gelijkaardige tenlasteleggingen inzake het volgen 
van permanente vorming en het indienen van verslagen voor andere jaren al op 
21 januari 2002 door de kamer van beroep werd terecht gewezen en hiervoor ge-
sanctioneerd werd waarbij de kamer uitdrukkelijk stelde dat een schorsingsmaat-
regel zich opdringt teneinde de eiser op een blijvende manier te wijzen op het be-
lang van de deontologische verplichting;

- de eiser terzake werd gesanctioneerd met een schorsing van drie maanden;
- de eiser in een beschikking van 11 oktober 2005 van de kamer van beroep 

nogmaals werd gewezen op de verplichtingen inzake permanente vorming;
-  de kamer vaststelt  dat  deze sancties nauwelijks effect  teweeg hebben ge-

bracht bij de eiser en zijn houding ten aanzien van de verplichtingen inzake per-
manente vorming niet hebben gewijzigd;

- de feiten ernstig zijn, in het bijzonder gelet op het feit dat inzake permanente 
vorming er al een eerdere veroordeling is;

- de in de beroepen beslissing uitgesproken sanctie niet buiten verhouding tot 
de feiten en de persoon van de eiser staan.

Uit voormelde vaststellingen en overwegingen blijkt niet dat de sanctie van 
schrapping die werd opgelegd wegens voormelde inbreuken kennelijk onevenre-
dig is met de zwaarte van de inbreuken.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Wouters en Verbist.

Nr. 762

1° KAMER - 17 december 2009

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
GUNNING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN - BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING VAN DE 
INSCHRIJVERS - DRAAGWIJDTE

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - ARTIKEL 
11 - GUNNING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN - BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING VAN DE 
INSCHRIJVERS - DRAAGWIJDTE

1º  en 2° Het beginsel van de gelijke behandeling van de inschrijvers, dat mede gegrond is  
op het gelijkheidsbeginsel zoals dit voortvloeit uit de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,  
is inherent aan de reglementering betreffende de gunning van overheidsopdrachten en 
staat in het kader van een gunning ingevolge openbare aanbesteding een vrije invulling 
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van de opdracht door de inschrijvers in de weg1.  (Artt. 10 en 11, Gw. 1994; Art. 1, §1, 
eerste lid, Overheidsopdrachtenwet 1993)

(ALGEMENE ONDERNEMINGEN HIMPE nv T. N.M.B.S. HOLDING nv)

ARREST

(AR C.08.0514.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 april 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het tweede middel is gesteld als volgt:
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in samenhang met artikel 1, paragraaf 1, eerste 

lid, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Aangevochten beslissing
De appelrechter oordeelt dat de verplichting in het bestek voor de inschrijvers om bij 

hun offerte een document te voegen, waarin zij omschrijven welke veiligheidsmaatregelen 
zij hebben voorzien en welke kostprijs zij daaraan hebben verbonden, kan worden losge-
koppeld van het voorhanden zijn van een veiligheids- en gezondheidsplan. De appelrech-
ter vervolgt:

"Dit was voor alle inschrijvers mogelijk, nu de plaats van uitvoering en de beschrijving 
van de werken aan ieder van hen bekend was. Dergelijke eigen invulling van de veilig-
heidsmaatregelen leidt geenszins tot de onmogelijkheid van een objectieve vergelijking 
van de inschrijvingen: een welbepaald werk op een welbepaalde plaats vereist een aantal 
veiligheidsmaatregelen die elke aannemer moet voorzien en het niet opgeven van de in 
dergelijk geval normaal te verwachten veiligheidsmaatregelen kan zekerlijk wijzen op een 
gebrek aan inschatting van onveilige situaties, zodat het opdrachtgevend bestuur daaruit 
vermag te concluderen dat de veiligheid minder gewaarborgd is door de ene dan door de 
andere aannemer en zelfs onvoldoende gewaarborgd is."

Grieven
Essentieel bij de beoordeling van de offertes is dat de voor de effectieve mededinging 

vereiste gelijke behandeling van de verschillende inschrijvers wordt gerespecteerd. De ge-
lijke behandeling van de inschrijvers is de basis van de reglementering betreffende de 
overheidsopdrachten en raakt de openbare orde. Zij vloeit voort uit de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet en ligt vervat in artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 24 december 
1993.

De verplichting om inschrijvers gelijk te behandelen en bijgevolg de opdracht te gun-
nen na een effectieve mededinging, vereist dat de offertes van de inschrijvers getoetst en 
vergeleken kunnen worden op basis van een door de overheid duidelijk opgesteld lasten-

1 Zie Cass., 19 nov. 1970, AC, 1970, 256.
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boek met een gedetailleerde beschrijving van alle verplichtingen van de aannemer die de 
werken zal uitvoeren. Dit lastenboek is aldus de objectieve norm waaraan de offertes van 
de verschillende inschrijvers moeten worden getoetst en in het licht waarvan ze worden 
vergeleken. Zonder duidelijk lastenboek kunnen de offertes van de inschrijvers niet het-
zelfde  project  beogen  en  kunnen  zij  niet  ernstig  met  elkaar  worden  vergeleken  (D. 
D'Hooghe, De gunning van overheidscontracten en overheidsopdrachten, Administratieve 
Rechtsbibliotheek, Die Keure, 1997, 454).

Artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mo-
biele bouwplaatsen legt aan de overheid de specifieke verplichting op om een veiligheids- 
en gezondheidsplan te voegen bij het lastenboek. Op basis van dat plan dienen de inschrij-
vers een document op te stellen met concrete maatregelen ter uitvoering van dat plan.

Om de offertes van de inschrijvers, met inbegrip van het document, te kunnen vergelij-
ken, dient de aanbestedende overheid een veiligheids- en gezondheidsplan op te stellen en 
te voegen bij het bestek. Dat veiligheidsplan is de objectieve norm waaraan de documen-
ten van de inschrijvers dienen te worden getoetst en in het licht waarvan ze dienen te wor-
den vergeleken.

Bij ontstentenis van een dergelijk plan gevoegd bij het bestek, is er geen objectieve 
norm waaraan de documenten van de inschrijvers kunnen worden getoetst en is er geen 
vergelijking mogelijk op basis van objectieve criteria. Als gevolg is het niet mogelijk na 
te gaan of de inschrijvers gelijk worden behandeld en of de opdracht wordt gegund na een 
eerlijk beroep op de mededinging.

De appelrechter oordeelt dat "de verplichting voor de inschrijvers om bij hun offerte 
een document toe te voegen waarin zij omschrijven welke veilgheidsmaatregelen zij heb-
ben voorzien en welke kostprijs zij daaraan hebben verbonden, wel degelijk losgekoppeld 
kan worden van het voorhanden zijn van een veilgheids-  en gezondheidsplan" en dat 
"Dergelijke eigen invulling van de veiligheidsmaatregelen (...) geenszins leidt tot de on-
mogelijkheid van een objectieve vergelijking van de inschrijvingen", terwijl het konink-
lijk besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen de aanbe-
stedende  overheid  verplicht  een  veiligheidsplan  te  voegen  bij  het  bestek.  Zodoende 
schendt het hof van beroep het gelijkheidsbeginsel voorzien in de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet en de regel vervat in artikel 1, paragraaf 1, eerste lid van de wet van 24 de-
cember 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten volgens dewelke overheidsopdrachten voor de 
aanneming van werken slechts gegund worden na een beroep op de mededinging,  en 
waaraan het gelijkheidsbeginsel ten grondslag ligt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede middel
Niet-ontvankelijkheid van het middel 
1. De verweerder voert aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is doordat de 

grief geen verband houdt met het gelijkheidsbeginsel, dat neergelegd is in de ar-
tikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang met artikel 1, §1, eerste lid, van 
de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 

2. Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel is niet 
te onderscheiden van het onderzoek van het middel zelf.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 
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Middel zelf
3. Krachtens artikel 1, §1, eerste lid, van de voormelde wet van 24 december 

1993, worden de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten in naam van de aanbestedende overheden bedoeld in artikel 4 gegund 
na mededinging en op een forfaitaire grondslag, volgens de wijzen bepaald in ti-
tel III van dit boek, doch onder voorbehoud van wat in §2 van dit artikel en in ar-
tikel 2 voorzien is. 

4. Het beginsel van de gelijke behandeling van de inschrijvers, dat mede ge-
grond is op het gelijkheidsbeginsel zoals dit voortvloeit uit de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, is inherent aan de reglementering betreffende de gunning van 
overheidsopdrachten en staat in het kader van een gunning ingevolge openbare 
aanbesteding een vrije invulling van de opdracht door de inschrijvers in de weg. 

5.  De appelrechters stellen vast  dat krachtens de bepalingen van het  op de 
openbare aanbesteding toepasselijk bestek, de inschrijvers gehouden waren bij 
hun offerte een document toe te voegen waarin zijn omschreven welke veilig-
heidsmaatregelen zij hadden voorzien en welke kostprijs zij hieraan hadden ver-
bonden. De inschrijvers werden er hierbij ook op gewezen dat deze prijsopgave 
geen extra kostenpost mocht vormen en dat de prijs verbonden aan de veilig-
heidsmaatregelen reeds begrepen diende te zijn in de prijzen van de verschillen-
de posten. 

6. De appelrechters oordelen dat deze aan de inschrijvers opgelegde verplich-
ting kon worden losgekoppeld van het voorhanden zijn van een veiligheids- en 
gezondheidsplan en dat de eigen invulling van de veiligheidsmaatregelen door de 
inschrijvers geenszins leidde tot de onmogelijkheid van een objectieve vergelij-
king van de inschrijvingen. 

7. Door aldus te oordelen in het kader van een aanbestedingsprocedure, schen-
den de appelrechters de in het middel aangevoerde bepalingen. 

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest. 
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

17 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Verbist en Maes.



3076 HOF VAN CASSATIE Nr. 763 - 18.12.09 

Nr. 763

1° KAMER - 18 december 2009

1º MILIEURECHT - VORDERINGSRECHT - KENNELIJKE INBREUK - VASTSTELLING DOOR DE 
RECHTER - VOORWAARDEN

2º GERECHTSKOSTEN — ALGEMEEN - KOSTEN - OMSLAG - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER

1º Om het bestaan van een kennelijke inbreuk in de zin van art. 1, eerste lid, W. 12 jan.  
1993 betreffende  een vorderingsrecht  inzake bescherming van het  leefmilieu  vast  te  
stellen,  moet  de  rechter  onderzoeken  of  de  schending  van  de  wettelijke  bepalingen  
betreffende de bescherming van het leefmilieu met voldoende zekerheid is aangetoond  
en moet hij rekening houden met de gevolgen van die schending voor het leefmilieu1.  
(Art. 1, eerste lid, Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming 
van het leefmilieu)

2º  Uit  artikel  1017,  eerste  en  vierde  lid,  Ger.  W.,  volgt  dat,  wanneer  de  partijen  
onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk worden gesteld, de rechter de  
kosten kan maar niet hoeft om te slaan2. (Art. 1017, Ger.W.)

(A. T. GEMEENTE  OUDERGEM)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0334.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 26 april 2007 en 18 april 

2008 zijn gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in het cassatieverzoekschrift een middel aan.
Een eensluidend verklaard afschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende een 

vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, stelt de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg het bestaan vast van een zelfs onder het strafrecht 
vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige dreiging vormt 
voor een inbreuk op één of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, 
verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu.

Om het bestaan van een kennelijke inbreuk in de zin van die bepaling vast te 
stellen, moet de rechter onderzoeken of de schending van de wettelijke bepalin-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.763. 
2 Ibid.



Nr. 763 - 18.12.09 HOF VAN CASSATIE 3077 

gen betreffende de bescherming van het leefmilieu met voldoende zekerheid is 
aangetoond en moet hij  rekening houden met de gevolgen van die schending 
voor het leefmilieu.

Het arrest beslist, met aanneming van de redenen van de eerste rechter, "dat uit 
de voorgelegde foto's, de adviezen van de Overlegcommissie en van de gemach-
tigde ambtenaar en de beslissingen tot weigering van de gevraagde vergunnin-
gen, te dezen blijkt dat de verrichte werkzaamheden de esthetische waarde van 
het gehele pand aantasten, in zoverre de verbouwingen niet passen binnen 'de ar-
chitecturale waarde van de gevel, die beschermd moet worden' en van het pand 
uit 1911, dat 'kenmerkend is voor de Brusselse architectuur'", en "dat (de eiser) 
bijgevolg, met het oog op de eerbiediging van de milieunormen en gelet op de 
noodzaak om een eind te maken aan de aldus vastgestelde aantasting van het 
leefmilieu, bevolen moet worden om de voorgevel in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen en de ongeoorloofde bijgebouwen aan de achterkant en overkappingen 
af te breken".

Door die overwegingen, waaruit blijkt dat de appelrechters rekening hebben 
gehouden met de gevolgen die de door hen vastgestelde schending van de wets-
bepalingen betreffende de bescherming van het leefmilieu voor dat leefmilieu 
hebben gehad, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing om die schen-
ding als een kennelijke schending aan te nemen.

Tweede onderdeel
Artikel 1017, eerste en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 

elk eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, de in het ongelijk gestel-
de partij, zelfs ambtshalve, in de kosten verwijst, onverminderd de overeenkomst 
tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt, en dat de kosten kunnen worden 
omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de partijen 
onderscheidenlijk omtrent  enig geschilpunt in het  ongelijk  zijn  gesteld,  hetzij 
over echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn,  broeders en zusters of 
aanverwanten in dezelfde graad

Hieruit volgt dat, wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschil-
punt in het ongelijk worden gesteld, de rechter de kosten kan, maar niet hoeft om 
te slaan.

Het arrest van 18 april 2008, dat beslist om de kosten niet om te slaan, op 
grond dat "het hoger beroep weliswaar zeer gedeeltelijk gegrond is (...), maar de 
appelkosten ten laste van (de eiser) moeten worden gelegd, aangezien de stelling 
van (de verweerster) op haast alle geschilpunten bevestigd wordt", schendt voor-
meld artikel 1017, eerste tot vierde lid, niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 764

1° KAMER - 18 december 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - AANGIFTE - VERMELDING DIE OP HET AANGIFTEFORMULIER MOET 
WORDEN AANGEBRACHT - WEZENLIJK BESTANDDEEL - BEGRIP

De vermelding "nihil", die de belastingplichtige volgens K.B. 6 maart 2002 tot vastlegging  
van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het 
aanslagjaar 2002, bij gebrek aan een rekening in het buitenland moet aanbrengen in de  
rubriek die bestemd is voor de aangifte van het bestaan van dergelijke rekeningen, vormt  
geen essentieel bestanddeel van de aangifte, waarvan de niet-vermelding de toepassing  
van art. 354, eerste lid, W.I.B. 1992, zou verantwoorden1. (Art. 354, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Min. v.  Fin. T. K.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0029.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 159 en, voor zover nodig, 108 van de gecoördineerde Grondwet van 17 

februari 1994;
- artikel 305, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (afgekort 

WIB 92);
- artikel 307 WIB 92, zoals het van toepassing was voor het aanslagjaar 2002, inzonder-

heid paragraaf 1, tweede lid, (zoals ingevoegd door artikel 39 van het koninklijk besluit 
van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatregelen, met toepassing van de arti-
kelen 2, §1, en 3, §1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de 
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Mo-
netaire Unie (goedgekeurd door artikel 2, 1°, van de wet van 13 juni 1997 tot bekrachti-
ging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de 
Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering 
van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels) en gewijzigd bij artikel 53 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervor-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.764. 
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ming van de personenbelasting), en paragraaf 2;
- de artikelen 353, eerste lid, (zoals het volgt uit de wijziging door artikel 18 van de wet 

van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen), 359 en, voor zover 
nodig, 354, WIB 92 (zoals volgt uit de wijziging door artikel 19 van de wet van 15 maart 
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen), zoals zij van toepassing zijn voor 
het aanslagjaar 2002;

- artikel 1 en de bijlage bij het koninklijk besluit van 6 maart 2002 tot vastlegging van 
het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslag-
jaar 2002 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraag-
de gegevens bij middel van computerafdrukken te verstrekken.

Aangevochten beslissing
Het arrest stelt het volgende vast :
"(de verweerder) heeft zijn aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2002, 

met betrekking tot zijn inkomsten van 2001, binnen de wettelijke termijn ingediend;
de aanslag werd niet vóór 30 juni volgend op het aanslagjaar ingekohierd; (...);
op 3 oktober 2003 werd hem een aanslag van ambtswege ter kennis gebracht waarin de 

aangegeven bedragen waren opgenomen, op grond dat hij de vermelding 'nihil' niet heeft 
aangebracht in de rubriek betreffende het bestaan van rekeningen in het buitenland (en) op 
24 november 2003 werd jegens hem een aanslag met artikelnummer 310581 op de rol van 
de gemeente Luik ingekohierd op grond van de aangegeven bedragen; (...);

artikel 307 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij ar-
tikel 39 van het koninklijk besluit van 20 december 1996, bepaalt het volgende : 'De jaar-
lijkse aangifte in de personenbelasting moet het bestaan vermelden van rekeningen van 
elke aard waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan, 
overeenkomstig artikel 126, tweede lid, de inkomsten bij die van de ouders worden ge-
voegd, op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk, titularis zijn geweest bij een 
in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het land of de lan-
den waar die rekeningen geopend zijn geweest. Het formulier van aangifte in de personen-
belasting bevat de daartoe voorziene rubrieken';

in het verslag aan de Koning wordt die bepaling als volgt becommentarieerd : 'Ander-
zijds blijkt het noodzakelijk tot een betere kennis te komen van de inkomsten waarop de 
roerende voorheffing zou moeten geheven worden en die aan de bestaande controleme-
chanismen ontsnappen. In die zin worden de artikelen 307 en 315 van het WIB 92 aange-
vuld teneinde een wettelijke basis te voorzien inzake aangifte, onderzoek en controle. Met 
het oog op een systematische inzameling van de inlichtingen, moet in het aangifteformu-
lier in de personenbelasting het bestaan worden vermeld van rekeningen in het buitenland 
waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot en de kinderen waarvan de inkomsten bij 
die van de ouders worden gevoegd titularis zijn geweest, evenals het land of de landen 
waar ze geopend zijn geweest. De inlassing van deze verplichting in het wetboek zal toe-
laten het geheel van de beschikkingen inzake vestiging van de belasting toe te passen en 
meer in het bijzonder de maatregelen inzake de vragen om inlichtingen, de aanslag van 
ambtswege en de strafrechtelijke sancties'",

en beslist dan het volgende:
"die bepaling verplicht elke belastingplichtige om aangifte te doen van alle rekeningen 

in het buitenland waarvan hijzelf, zijn echtgenoot en de kinderen wier inkomsten bij de 
zijne worden gevoegd, titularis zijn;

zij legt daarentegen geen enkele verplichting op aan de belastingplichtigen die geen ti-
tularis van rekeningen in het buitenland zijn;
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hoewel de aangifte dus 'het bestaan moet vermelden' van rekeningen in het buitenland, 
wordt nergens bepaald dat zij de vermelding moet bevatten dat dergelijke rekeningen niet 
bestaan;

het besluit van 6 maart 2002 tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifte-
formulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002, dat de belastingplichtigen, 
die  geen  titularis  van  rekeningen  in  het  buitenland  zijn,  verplicht  om de  vermelding 
"nihil" op hun aangifteformulier aan te brengen, voegt iets toe aan het bepaalde in artikel 
307 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en is hiermee dus strijdig;

overeenkomstig het bepaalde in artikel 159 van de Grondwet, bestaat er bijgevolg geen 
grond om de bepalingen van het besluit van 6 maart 2002 tot vastlegging van het model 
van deel 1 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 
toe te passen, in zoverre het de belastingplichtige die geen titularis is van een rekening in 
het buitenland, verplicht om 'in beide kolommen de vermelding "nihil" aan te brengen in-
dien geen enkel gezinslid tijdens die periode titularis was van zulke rekening'",

en beslist "dat de aangifte van (de verweerder) dus regelmatig is, ook al bevat ze de 
vermelding 'nihil' niet" en dat, bijgevolg, "de litigieuze aanslag, die gegrond is op een re-
gelmatige aangifte, vastgesteld is buiten de termijn bepaald in de artikelen 353 en 359 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en dus nietig verklaard moet worden".

Grieven
Krachtens de artikelen 305, eerste lid, en 307, §1, eerste lid, en §2, van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen 1992, zijn de aan de personenbelasting onderworpen belas-
tingplichtigen gehouden elk jaar aan de administratie der directe belastingen een aangifte 
over te leggen, die gedaan is op een formulier waarvan het model door de Koning wordt 
vastgesteld en dat moet worden ingevuld overeenkomstig de daarin voorkomende aandui-
dingen.

Artikel 307, §1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, be-
paalt inzonderheid dat "de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting het bestaan moet 
vermelden van rekeningen van elke aard waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, 
alsmede de kinderen waarvan, overeenkomstig artikel 126, §4, de inkomsten bij die van 
de ouders worden gevoegd, op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk, titularis 
zijn geweest bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en 
het land of de landen waar die rekeningen geopend zijn geweest. Het formulier van aan-
gifte in de personenbelasting bevat de daartoe voorziene rubrieken".

De Koning heeft hiervoor in het model van het aangifteformulier voor het aanslagjaar 
2002, dat als bijlage bij het koninklijk besluit van 6 maart 2002 is gevoegd, de volgende 
rubriek opgenomen: "Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hierbij dat : (...) de hierna-
volgende gezinsleden in 2001 op enig ogenblik titularis zijn geweest van één of meer re-
keningen bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling (in 
beide kolommen de vermelding "nihil" aanbrengen indien geen enkel gezinslid tijdens die 
periode titularis was van zulke rekening):

Naam van de titularis van de rekening, land waar de rekening geopend was...".
Krachtens de bevoegdheden die artikel 108 van de gecoördineerde Grondwet toekent 

aan de Koning om de wetten ten uitvoer te leggen en die hij heeft uitgeoefend om de 
voormelde rubriek vast te leggen, moet de Koning uit het beginsel van de wet en de alge-
mene opzet ervan de gevolgen die hieruit op natuurlijke wijze voortvloeien overeenkom-
stig de geest die aan het ontwerp van de wet ten grondslag ligt en de doeleinden van de 
wetgever afleiden.

Te dezen volgt uit de tekst van artikel 307, §1, tweede lid, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992, dat de wetgever de belastingplichtige uitdrukkelijk heeft willen 
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verplichten om van zijn rekeningen in het buitenland aangifte te doen op de wijze die be-
paald is in het door de Koning vastgelegde formulier, met dien verstande dat indien de 
wetgever meent dat de belastingplichtige een bepaalde inlichting in zijn aangifte moet 
verstrekken,  hij  naar  alle  waarschijnlijkheid  bedoelt  dat  die  inlichting  ondubbelzinnig 
moet worden verstrekt.

De geest van die bepaling, zoals die kan worden afgeleid uit het verslag aan de Koning 
voorafgaand het koninklijk besluit van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maat-
regelen, met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, §1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België 
aan de Europese Economische en Monetaire Unie, leert ons het volgende : " Artikel 3, §1, 
bepaalt :

"§1. De Koning kan maatregelen nemen om 2°) de belastingen, (...) boeten en andere 
ontvangsten aan te passen, op te heffen, te wijzigen of te vervangen en inzonderheid (...) 
de procedure, met uitsluiting van de rechtsprekende procedures; 3°) alle vormen van onei-
genlijk gebruik en misbruik te bestrijden en een correcte inning van de ontvangsten en een 
efficiënte controle van de ontvangsten en de uitgaven te waarborgen. (...).Het verscherpen 
van de controle op de roerende inkomsten. (...) het blijkt noodzakelijk tot een betere ken-
nis te komen van de inkomsten waarop de roerende voorheffing zou moeten geheven wor-
den en die aan de bestaande controlemechanismen ontsnappen. In die zin worden de arti-
kelen 307 en 315 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 aangevuld teneinde 
een wettelijke basis te voorzien inzake aangifte, onderzoek en controle. Met het oog op 
een systematische inzameling van de inlichtingen, moet in het aangifteformulier in de per-
sonenbelasting het bestaan worden vermeld van rekeningen in het buitenland waarvan de 
belastingplichtige, zijn echtgenoot en de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de 
ouders worden gevoegd titularis zijn geweest, evenals het land of de landen waar ze geo-
pend zijn geweest. De inlassing van deze verplichting in het wetboek zal toelaten het ge-
heel van de beschikkingen inzake vestiging van de belasting toe te passen en meer in het 
bijzonder de maatregelen inzake de vragen om inlichtingen, de aanslag van ambtswege en 
de strafrechtelijke sancties". Het logische gevolg hiervan is dat er rekening moet worden 
gehouden met het belang van het verzuim van een dergelijke vormvereiste, aangezien dit 
verzuim zou kunnen leiden tot de aanslag van ambtswege en de toepassing van strafrech-
telijke sancties. 

Zo volgt uit de letter en de geest van artikel 307, §1, tweede lid, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992, dat het de wil van de wetgever is dat elke belastingplichti-
ge duidelijk en ondubbelzinnige aangifte doet van het bestaan van rekeningen in het bui-
tenland en dat het mogelijke verzuim van dat vormvereiste, in beginsel, de aanslag van 
ambtswege en de toepassing van strafrechtelijke sancties kan verantwoorden, zodat het 
aangifteformulier de belastingplichtige terecht verzoekt om de litigieuze rubriek niet al-
leen ondubbelzinnig, maar tevens met de vereiste nauwkeurigheid in te vullen, door, in 
voorkomend geval, de vermelding "nihil" uitdrukkelijk aan te brengen in de rubrieken die 
betrekking hebben op het bestaan van een rekening in het buitenland.

Door de verplichting op te leggen om de vermelding "nihil" aan te brengen in de rubrie-
ken van de aangifte die betrekking hebben op het bestaan van rekeningen in het buiten-
land wanneer geen enkel gezinslid titularis was van een rekening in het buitenland in de 
loop van het jaar 2001, heeft de Koning niets toegevoegd aan het bepaalde in artikel 307 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, maar heeft hij zich ertoe beperkt de 
belastingplichtige te verplichten om met de nodige nauwkeurigheid en ondubbelzinnig-
heid aangifte te doen van het bestaan van rekeningen in het buitenland, overeenkomstig de 
letter en de geest van artikel 307.

Hieruit volgt dat de rubrieken in het bij het koninklijk besluit van 6 maart 2002 gevoeg-
de aangifteformulier, die dienen om "het bestaan te vermelden van rekeningen van elke 
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aard (...) in het buitenland en het land of de landen waar die rekeningen geopend zijn", 
overeenkomen met het bepaalde in artikel 307, §1, tweede lid, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 en dat het arrest, bijgevolg, onwettig weigert om die bepalingen 
toe te passen (schending van de artikelen 159 van de gecoördineerde Grondwet, 307, §1, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 1 en van de bijlage bij het konink-
lijk besluit van 6 maart 2002, in zoverre het model van het aangifteformulier de verplich-
ting oplegt om "in beide kolommen de vermelding 'nihil' aan te brengen indien geen enkel 
gezinslid  tijdens die  periode  titularis  was  van zulke rekening",  en,  voor  zover  nodig, 
schending van artikel 108 van de gecoördineerde Grondwet).

Hieruit volgt ook dat het formulier van aangifte in de personenbelasting, dat de ver-
weerder ondertekend heeft zonder enige vermelding aan te brengen in de rubriek waarin 
hetzij de naam van de titularis van een rekening in het buitenland en het land waar die re-
kening is geopend, hetzij de vermelding 'nihil' moet worden ingevuld, niet regelmatig is, 
omdat dit formulier niet is ingevuld overeenkomstig de aanwijzingen van het formulier, 
zoals vereist in artikel 307, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, en 
dat de gewone aanslagtermijn, zoals bepaald in de artikelen 353 en 359 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, voor de vaststelling van "de belasting met betrekking 
tot de inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van 
een aangifteformulier dat voldoet aan de vormvereisten van de artikelen 307 tot 311", te 
dezen dus niet van toepassing is, maar dat de eiser, overigens, over de aanslagtermijn be-
schikt, bedoeld in artikel 354, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, die langer is dan die bepaald in de artikelen 353 en 359, zodat het arrest, dat beslist 
dat de litigieuze aanslag nietig verklaard moet worden omdat zij werd vastgesteld buiten 
de termijn bepaald in de artikelen 353 en 359 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 307, §2, 
353 en 359 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en, voor zover nodig, 
schending van artikel 354 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 354, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992, mag de belasting of de aanvullende belasting bij niet-aangifte, bij laattijdi-
ge overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan 
de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens 
vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet 
aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311 van dat 
wetboek, in afwijking van artikel 359, worden gevestigd gedurende drie jaar van-
af 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de 
belasting is verschuldigd.

Niet-aangifte, in de zin van die bepaling, is het volslagen gebrek aan overleg-
ging van het voor het betrokken aanslagjaar voorgeschreven aangifteformulier of 
de overlegging van een formulier dat niet de essentiële bestanddelen van de aan-
gifte bevat.

De vermelding "nihil", die de belastingplichtige volgens het koninklijk besluit 
van 6 maart 2002 tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangiftefor-
mulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002, bij gebrek aan een 
rekening in het buitenland moet aanbrengen in de rubriek die bestemd is voor de 
aangifte van het bestaan van dergelijke rekeningen, vormt geen essentieel be-
standdeel  van de  aangifte,  waarvan de  niet-vermelding de  toepassing  van  de 
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voormelde bepaling zou verantwoorden.
Het middel, dat het tegendeel veronderstelt, faalt naar recht.
In zoverre het middel aan het arrest verwijt dat het voormeld koninklijk besluit 

strijdig verklaart met artikel 307 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, kan het bijgevolg, al was het gegrond, niet leiden tot cassatie en is, bij ge-
brek aan belang, niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. F. Delobbe, Luik.

Nr. 765

1° KAMER - 18 december 2009

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN GOED BESTUUR - RECHT OP 
RECHTSZEKERHEID - WETTELIJKHEIDSBEGINSEL - BELASTINGADMINISTRATIE - VERPLICHTING - 
GEVOLG

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - DOOR 
AANSCHRIJVINGEN VAN DE ADMINISTRATIE GEWEKTE SCHIJN - OVERTUIGING VAN DE 
BELASTINGSPLICHTIGE - TOEPASSING VAN DE WET

1º  De  beginselen  van  goed  bestuur,  die  het  recht  op  rechtszekerheid  omvatten,  zijn  
bindend voor de belastingadministratie; zij moet de wet toepassen en het staat haar niet  
vrij om afstand te doen van de verplichting om de wettelijk verschuldigde belasting vast te  
stellen1. (Beginsel van behoorlijk bestuur; Wettelijkheidsbeginsel)

2º Het recht op rechtszekerheid impliceert niet dat de belastingplichtige de toepassing van  
een  met  de  wet  strijdige  regeling  kan  eisen  door  zich  te  beroepen  op  de  door  de  
aanschrijvingen van de administratie  gewekte  schijn,  daar die  schijn  bij  hem niet  de  
gewettigde overtuiging heeft kunnen wekken dat de administratie afzag van de strikte 
toepassing van de wet2. (Beginsel van behoorlijk bestuur; Wettelijkheidsbeginsel)

(BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin. T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0056.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.765.
2 Ibid.
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Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 45, §2, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waar-

de, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 107 van de wet van 27 
december 2005;

- de artikelen 37, 107, 108, 159 en 170 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van goed bestuur;
- algemeen rechtsbeginsel van de rechtszekerheid;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen beslissing, en met name ook 

geen rechtsnorm, mag toepassen die een hogere bepaling schendt.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, verklaart het hoger beroep van de verweerder 

gegrond, wijst het toe en verklaart bijgevolg het dwangbevel nr. CTRI 197.0611.17310 
LRM nietig dat op 18 juni 1997 is uitgevaardigd door mevrouw de ontvanger van het ont-
vangkantoor van de belasting over de toegevoegde waarde te Bergen en dat op 19 juni 
1997 is geviseerd en uitvoerbaar verklaard, zegt voor recht dat het door de verweerder 
aangekochte voertuig Chrysler Voyager Crew Cab een lichte vrachtwagen is waarvoor de 
beperking van de belastingaftrek, bedoeld in artikel 45, §2, eerste lid, van het Wetboek 
van de belasting over de toegevoegde waarde, niet geldt, veroordeelt de eiser om aan de 
verweerder alle uit dien hoofde onverschuldigd ontvangen belastingen in hoofdsom en in-
teresten, terug te betalen, wat neerkomt op een bedrag van 3.249,78 euro, vermeerderd 
met de gerechtelijke interest aan de wettelijke rentevoet vanaf 20 oktober 1998, tot de al-
gehele betaling, en veroordeelt hem in de kosten van de verweerder, begroot op een be-
drag van 1.027,01 euro, om de volgende redenen :

"Door de evolutie op het vlak van de conceptie en de inrichting van motorvoertuigen 
was een herziening nodig van de regels die het mogelijk maakten een onderscheid te ma-
ken tussen personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen enerzijds, en lichte 
vrachtwagens anderzijds. Nieuwe criteria werden derhalve uitgewerkt in de administratie-
ve aanschrijving nr.  10 van 11 september  1987 inzake belasting over de toegevoegde 
waarde. In de aanhef van die circulaire worden die criteria van toepassing verklaard op de 
belasting over de toegevoegde waarde, de inschrijvingstaks, de verkeersbelasting en op de 
aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen van het Ministerie van Verkeerswezen 
- Bestuur van het Vervoer (goedkeuring van de voertuigtypes en inschrijving). Die nieuwe 
criteria zijn zowel van toepassing op de voertuigen die slechts één aandrijvend wielstel 
hebben als op deze die uitgerust zijn met twee aandrijvende wielstellen :

'1. Uiteenzetting van de nieuwe criteria.
A. Algemeen principe.
5. De nieuwe criteria beogen in feite een betere omschrijving van het begrip "lichte 

vrachtwagen".
6. Onder deze term wordt voortaan verstaan "elke auto met een hoogste toegelaten ge-

wicht van niet meer dan 3.500 kg, gebouwd of definitief omgevormd voor het vervoer van 
goederen en essentieel voor dit doel bestemd". Onder voorbehoud van de bijzondere bij-
komende voorwaarden hierna bepaald onder nr. 10, kan een voertuig slechts aan deze om-
schrijving beantwoorden wanneer op zijn minst de volgende voorwaarden vervuld zijn:
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1° het voertuig is uitgerust met ten hoogste één rij (zetels) vooraan of één zitbank voor-
aan;

2° het voertuig heeft een niet wegneembare vlakke laadvloer voor goederen, één geheel 
vormend met het voertuig door middel van laswerk, rivetten, bouten met afbrekende kop 
of een ander procédé met gelijkwaardig resultaat en met een lengte die in principe niet 
kleiner mag zijn dan de helft van de wielbasis;

3° de mogelijkheid tot het plaatsen van zetels en veiligheidsgordels in de laadruimte is 
onbestaande, hetgeen inhoudt dat op het laadvlak geen verankerings-, aanhechtings- of 
bevestigingspunten voor zetels, zitbanken en veiligheidsgordels aanwezig zijn (...).

10. In afwijking van de regel dat het voertuig met slechts één rij zetels vooraan of één 
zitbank vooraan mag uitgerust zijn, wordt aanvaard, voor zover welteverstaan de verschil-
lende voorwaarden uiteengezet onder nr. 6 hierboven (met uitzondering van deze vermeld 
onder 1° en 4° van het eerste lid van dit nr. 6) zijn vervuld, dat de voertuigen met zoge-
naamde "dubbele cabine" kunnen worden aangemerkt als lichte vrachtwagen wanneer ze 
aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

1° de bestuurdersruimte bestaat van bij de bouw of assemblage in een stevige en afge-
sloten constructie, volledig onafhankelijk van de ruimte bestemd voor de goederen;

2° deze constructie mag uitgerust zijn met slechts twee rijen zetels of met twee zitban-
ken, geplaatst in de rijrichting (...)'.

De aanschrijving nr. 25 van 11 december 1990 inzake belasting over de toegevoegde 
waarde verduidelijkt met name wat onder het begrip 'lichte vrachtwagen' en 'voertuig met 
dubbele cabine' wordt verstaan: (...)

'Bijzonder geval van de voertuigen met dubbele cabine
3. Het nummer 10 van de aanschrijving van 11 september 1987, nr. 10, wordt vervan-

gen door de volgende tekst:
"Voertuigen met dubbele cabine
10. In afwijking van de regel dat het voertuig met slechts één rij zetels vooraan of een 

zitbank vooraan mag uitgerust zijn, wordt aanvaard, voor zover welteverstaan de verschil-
lende voorwaarden uiteengezet onder nr. 6 hierboven (met uitzondering van deze vermeld 
onder 1 ° en 4° van het eerste lid van dit nr. 6) zijn vervuld, dat de voertuigen met zoge-
naamde "dubbele cabine" kunnen worden aangemerkt als lichte vrachtwagen wanneer ze 
aan de volgende bijkomende voorwaarden voldoen:

1° de bestuurdersruimte bestaat in een stevige en afgesloten constructie, volledig ge-
scheiden van de ruimte bestemd voor de goederen; deze passagiersruimte mag oorspron-
kelijk zo gebouwd zijn (type: 'pick-up') ofwel door verbouwing afgeleid zijn van een ge-
sloten bestelwagen, met uitsluiting van elke verbouwing van een personenauto of een auto 
voor dubbel gebruik tot een 'dubbele cabine'. Zo het voertuig afgeleid is van een 'gesloten 
bestelwagen', moet een wand, niet wegneembaar gemaakt door lassen of door een ander 
gelijkwaardig procédé (met uitsluiting van een bevestiging met schroeven) de goederen-
ruimte volledig van de passagiersruimte scheiden, zonder mogelijkheid tot doorgang van 
de ene naar de andere ruimte;

2° de passagiersruimte moet twee rijen zetels omvatten. De achterste zetels van de 'dub-
bele cabine' mogen naar voor gerichte of zijdelings geplaatste zetels of zitbanken zijn. In 
ieder geval mag deze passagiersruimte maximaal 6 zitplaatsen bevatten, de zitplaats van 
de bestuurder niet inbegrepen;

3° de goederenruimte mag in de zijwanden niet met ruiten uitgerust zijn; indien er rui-
ten aanwezig zijn, moeten zij afgedicht worden. Hierbij zijn zelfklevende films of verf 
uitgesloten (...)'.
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Zoals de federale ombudsman terecht heeft beklemtoond (...), is de verschillende uitleg-
ging door het Ministerie van Financiën en door het Ministerie van Verkeerswezen die aan 
de basis ligt van de volledige aftrek van de BTW te wijten aan een gebrek aan samenwer-
king. Het is niet zonder belang om op dit punt uittreksels uit deze naar recht (...) perfect 
gemotiveerde brief aan te halen: '(...) de administratie van de belasting over de toegevoeg-
de waarde is niet gebonden door de omschrijving die het Ministerie van Verkeerswezen 
aan het voertuig geeft. Bijgevolg is de mogelijkheid voor de administratie om zodoende af 
te wijken van de door andere departementen uitgevaardigde regels, strijdig met de rechts-
zekerheid en schendt zij het gewettigd vertrouwen van de burger (...)'".

en voegt hieraan het volgende toe:
"De algemene beginselen van goed bestuur die (aldus) zowel voor de diensten van het 

Ministerie van Verkeerswezen als voor die van het Ministerie van Financiën bindend zijn, 
omvatten het recht op rechtszekerheid, dat ook het vertrouwensbeginsel wordt genoemd 
en dat onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders 
kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel (...). De openbare diensten moeten 
dus in beginsel de gerechtvaardigde verwachtingen inlossen die zij bij de burger hebben 
gewekt. Het vertrouwensbeginsel verplicht de administratie daarenboven om door haar 
gedrag geen schijn op te wekken waardoor de belastingplichtige in dwaling zou kunnen 
worden gebracht, alsook te vermijden dat de gerechtvaardigde verwachtingen van de be-
lastingplichtige niet zouden worden ingevuld (...). Blijkens de leer van de arresten van het 
Hof van Cassatie van 3 en 14 juni 2002 is het wettelijkheidsbeginsel niet van toepassing 
op de feitenkwesties en het vertrouwensbeginsel niet op rechtskwesties (...). Het staat vast 
dat er nieuwe criteria ter differentiatie van personenauto's, auto's voor gemengd gebruik 
en minibussen, enerzijds, en lichte vrachtwagens, anderzijds, zijn ingevoerd door de ad-
ministratieve aanschrijving nr. 10 van 11 september 1987, en dat deze op bepaalde punten 
zijn verduidelijkt door de aanschrijving nr. 25 van 11 december 1990. De eerste aanschrij-
ving verklaart die onderscheidingscriteria in haar aanhef van toepassing op de belasting 
over de toegevoegde waarde, de inschrijvingstaks, de verkeersbelasting en op de aangele-
genheden die onder de bevoegdheid vallen van het Ministerie van Verkeerswezen, Be-
stuur van Vervoer (goedkeuring van de voertuigtypes en inschrijving).

De toepassing van die differentiatiecriteria betreft een feitenkwestie. Het staat vast dat 
de vermelding 'lichte vrachtwagen' voorkwam op het eenvormigheidsattest van de con-
structeur en op het inschrijvingsbewijs dat op 18 februari 1997, met referentie 95/1324, 
voor de nummerplaat (...)  is  uitgereikt  door de Dienst Inschrijving Voertuigen (hierna 
DIV) van het Ministerie van Verkeerswezen. In die omstandigheden en ongeacht de latere 
dwalingen  van  de  verschillende  administraties  van  de  twee  verschillende  ministeries, 
heeft (de eiser) de beginselen van rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen miskend toen 
hij, door middel van een regularisatie, het recht op 100 pct. aftrek van de door de (ver-
weerder) bij  de aankoop van een voertuig betaalde belasting in het gedrang heeft  ge-
bracht".

Grieven
Artikel 45, §2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals 

het te dezen van toepassing is, dus vóór de wijziging ervan door de wet van 27 december 
2005, bepaalde:

"Ten aanzien van de levering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van au-
tomobielen voor personenvervoer, daaronder begrepen de voertuigen die zowel voor per-
sonenvervoer als voor goederenvervoer kunnen dienen, en ten aanzien van goederen en 
diensten met betrekking tot die voertuigen, mag de aftrek in geen geval hoger zijn dan 50 
pct. van de betaalde belasting.

Deze bepaling is evenwel niet van toepassing :
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a) op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd door een belas-
tingplichtige die een specifieke economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop 
of de verhuur van automobielen;

b) op voertuigen bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor bezoldigd personen-
vervoer;

c) op nieuwe voertuigen in de zin van artikel 8bis, §2, 2°, andere dan deze bedoeld on-
der a en b, die het voorwerp uitmaken van een op grond van artikel 39bis vrijgestelde le-
vering. In dit geval wordt de aftrek slechts uitgeoefend binnen de grenzen of ten belope 
van het bedrag van de belasting dat op deze levering opeisbaar zou zijn indien ze niet vrij-
gesteld zou zijn op grond van genoemd artikel 39bis".

Die bepaling is zonder onderscheid van toepassing op alle motorvoertuigen, zelfs als zij 
door de belastingplichtige uitsluitend worden gebruikt voor beroepsdoeleinden, met uit-
sluiting van de in het tweede lid bedoelde gevallen.

De belastingwetgever heeft  de aftrekbaarheid van de belasting over de toegevoegde 
waarde op motorvoertuigen stelselmatig op een zeer restrictieve wijze toegepast om be-
drog en misbruik in die aangelegenheid te bestrijden. Alleen de voertuigen die strikt geno-
men bedrijfsvoertuigen zijn, d.w.z. die uitsluitend dienen voor het goederenvervoer of het 
bezoldigd personenvervoer of de verhuur, vallen niet onder de beperkingen bepaald in ar-
tikel 45, §2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. Zodra een 
voertuig zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer kan dienen, moet de wet-
telijke beperking van de aftrekbaarheid van de belasting over de toegevoegde waarde tot 
50 pct. worden toegepast, aangezien noch artikel 45, §2, van het Wetboek van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, noch enige andere wettelijke bepaling, destijds de cate-
gorieën van voertuigen heeft omschreven waarop die beperkte aftrekbaarheid van toepas-
sing was en evenmin heeft bepaald dat deze omschrijving reglementair of administratief 
mocht gebeuren.

Aldus moet het begrip voertuigen "die zowel voor personenvervoer als voor goederen-
vervoer kunnen dienen" in zijn gebruikelijke maar noodzakelijkerwijs alomvattende bete-
kenis worden begrepen, zoals de wetgever dat heeft gewild. De administratie is immers 
niet bevoegd om aan het begrip "lichte vrachtwagen" een ruimere betekenis te geven, ook 
al zouden andere ministeries dit aanvaarden.

(...)
Tweede onderdeel
Hoewel de algemene beginselen van goed bestuur, rechtszekerheid en gewettigd ver-

trouwen, die bindend zijn voor de administratie van financiën, het recht op rechtszeker-
heid omvatten, dat onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij 
niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags- en beleidsregel, een beginsel krach-
tens hetwelk de openbare diensten de gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen 
die zij bij de burger hebben gewekt, kan de toepassing van die beginselen evenwel geen 
afwijking van de wet verantwoorden, omdat dit een schending van de artikelen 159 en 
170 van de Grondwet zou inhouden.

De beginselen van goed bestuur en rechtszekerheid dienen alleen om feitelijke situaties 
te regelen en kunnen niet worden aangevoerd in situaties die bij wet zijn geregeld. Onder 
feitelijke kwestie moet worden verstaan een betwisting die betrekking heeft op de raming 
van het bedrag van een inkomen of een aftrek, de vaststelling van een percentage, de be-
wijskracht van een boekhouding, enz. Een rechtskwestie, daarentegen, heeft betrekking op 
de toepassing of de draagwijdte van een wettelijke bepaling, de omschrijving van bepaal-
de inkomsten, het vrijgesteld of belastbaar karakter van de aftrekbaarheid van beroepskos-
ten, enz.
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De bepaling van het toepassingsgebied en de beperking van het recht op aftrek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, op grond van artikel 45, §2, eerste lid, van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, betreffen zonder de minste twij-
fel, en in tegenstelling tot wat het arrest verklaart, een rechtskwestie en niet een feiten-
kwestie die de administratie van geval tot geval kan en moet onderzoeken en waarop het 
algemeen beginsel van goed bestuur niet van toepassing is, aangezien een ongeschreven 
algemeen rechtsbeginsel de rechter niet kan ontslaan van de verplichting om de desbetref-
fende wet toe te passen.

Voor de toepassing van de beperking van het recht op aftrek, zoals bepaald in artikel 
45, §2, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, is de be-
naming waaronder het voertuig is ingeschreven, zonder belang voor het antwoord op de 
vraag of het voertuig al dan niet moet worden beschouwd als een voertuig dat zowel voor 
personenvervoer als voor goederenvervoer kan dienen en of het bijgevolg beperkt aftrek-
baar is.

De toepassing van artikel 45, §2, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, kan daarenboven niet worden geweigerd op grond van de algemene 
beginselen van goed bestuur, rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen.

Het arrest, dat beslist dat het litigieuze voertuig door de administratie van de DIV en 
door het Ministerie van Verkeerswezen als een lichte vrachtwagen werd beschouwd, zo-
wel voor het goedkeuringsattest als voor het inschrijvingsbewijs, en de differentiatie van 
de verschillende voertuigentypes een feitenkwestie is, zodat de verweerder op grond van 
de beginselen van rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen recht had op 100 pct. aftrek 
van de bij de aankoop betaalde belasting, schendt bijgevolg de artikelen 45, §2, eerste lid, 
van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 159 en 170 van de Grond-
wet en miskent de algemene rechtsbeginselen van goed bestuur, rechtszekerheid en ge-
wettigd vertrouwen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
De beginselen van goed bestuur, die het recht op rechtszekerheid omvatten, 

zijn bindend voor de belastingadministratie.
Zij moet echter de wet toepassen en het staat haar niet vrij om afstand te doen 

van de verplichting om de wettelijk verschuldigde belasting vast te stellen.
Bijgevolg impliceert het recht op rechtszekerheid, in de regel, niet dat de be-

lastingplichtige de toepassing van een met de wet strijdige regeling kan eisen 
door zich te beroepen op de door de aanschrijvingen van de administratie gewek-
te schijn, daar die schijn bij hem niet de gewettigde overtuiging heeft kunnen 
wekken dat de administratie afzag van de strikte toepassing van de wet.

Artikel 45, §2, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoeg-
de waarde, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt dat ten aanzien van de le-
vering, de invoer en de intracommunautaire verwerving van automobielen die 
zowel  voor personenvervoer  als voor goederenvervoer  kunnen dienen,  en ten 
aanzien van goederen en diensten met betrekking tot die voertuigen, de aftrek in 
geen geval hoger mag zijn dan 50 pct. van de betaalde belasting. Het tweede lid 
van die bepaling somt de afwijkingen van die regel op, die te dezen niet van toe-
passing zijn.
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De omschrijving van voertuigen "die zowel  voor personenvervoer  als  voor 
goederenvervoer kunnen dienen", in de zin van die bepaling, is geen feitenkwes-
tie maar een rechtskwestie.

Het arrest beslist:
-  dat  "er nieuwe criteria  voor het  onderscheid tussen personenauto's,  auto's 

voor gemengd gebruik en minibussen, enerzijds, en lichte vrachtwagens, ander-
zijds, zijn ingevoerd door de administratieve aanschrijving nr. 10 van 11 septem-
ber 1987, en dat deze op bepaalde punten zijn verduidelijkt door de aanschrijving 
nr. 25 van 11 december 1990;

- dat de eerste aanschrijving die differentiatiecriteria in haar aanhef van toepas-
sing verklaart op de belasting over de toegevoegde waarde, de inschrijvingstaks, 
de verkeersbelasting en op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid vallen 
van het Ministerie van Verkeerswezen, Bestuur van Vervoer (goedkeuring van 
de voertuigtypes en inschrijving)";

- en dat het vaststaat dat de vermelding "lichte vrachtwagen" voorkwam op het 
eenvormigheidsattest van de constructeur en op het door het Ministerie van Ver-
keerswezen uitgereikte inschrijvingsbewijs en proces-verbaal van goedkeuring.

Het arrest, dat beslist dat de toepassing van de daarin opgesomde differentia-
tiecriteria "een feitenkwestie betreft" en dat de eiser, in de voormelde omstandig-
heden, "de beginselen van rechtszekerheid en gewettigd vertrouwen heeft mis-
kend toen hij, door middel van een regularisatie, het recht op 100 pct. aftrek van 
de door de (verweerder) bij de aankoop van een voertuig betaalde belasting in 
het gedrang heeft gebracht", zonder te onderzoeken of er wel voldaan was aan de 
voormelde voorwaarde waaraan de wet de aftrek van de betaalde belastingen tot 
beloop van meer dan 50 pct. onderwerpt, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep en het 

verzet tegen het dwangbevel ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

18 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. T'Kint.
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Nr. 766

1° KAMER - 18 december 2009

GERECHTSKOSTEN — BELASTINGZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING BEDOELD IN ARTIKEL 1022 GER.W. - 
EISER BELASTINGPLICHTIGE - STAAT ALS VERWEERDER - BEROEP ONGEGROND - VEROORDELING 
TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

Uit art. 392, §2, W.I.B. 1992, en art. 162bis Sv., volgt dat, wanneer het hof van beroep, dat  
kennisneemt  van een beroep van de  belastingplichtige  tegen een  beslissing  van de 
directeur der belastingen op grond van artikel 377 W.I.B. 1992, zoals het van toepassing  
was vóór de wijziging ervan bij W. 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale  
geschillen, dat beroep niet-gegrond verklaart, die belastingplichtige moet veroordelen om 
aan de Staat, verweerder, de in art. 1022, Ger. W., bedoelde rechtsplegingsvergoeding  
te betalen1. (Art. 392, §2, W.I.B. 1992)

(F. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0062.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 april 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 162bis, 194, 211 en 369bis van het Wetboek van Strafvordering, zoals ge-

wijzigd bij de wet van 21 april 2007,
-  voor zover  nodig,  artikel  392,  §2,  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992, vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999,
- voor zover nodig, artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de 

wet van 21 april 2007.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep, dat op grond van artikel 377 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999, kennisneemt van 
een beroep tegen een beslissing van de door de directeur der directe belastingen gemach-
tigde ambtenaar, die het bezwaarschrift van de eisers tegen de aanslag in de personenbe-
lasting verwerpt, en dat uitspraak doet met toepassing van de procedureregels, vastgelegd 
in de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals die 
artikelen waren gesteld vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999,

veroordeelt bij het bestreden arrest, na het beroep ongegrond te hebben verklaard, de ei-
sers om aan de Staat (verweerder) de rechtsplegingsvergoeding te betalen bepaald in arti-
kel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals dat artikel van toepassing was na de wijzi-
ging ervan bij de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en 
de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, en stelt die vergoeding vast op 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.766.
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2.500 euro, op grond van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van 
het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk 
Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 
van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 
verbonden aan de bijstand van de advocaat.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"(De verweerder) vordert de toepassing van de wet van 21 april 2007 betreffende de 

verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 
en van haar uitvoeringsbesluit van 26 oktober 2007; volgens het oud artikel 392, §2, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat op deze zaak van toepassing is, wor-
den de kosten geregeld zoals in strafzaken; de artikelen 9 tot 12 van de wet van 21 april 
2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bij-
stand van een advocaat wijzigen de artikelen 162bis, 194, 211 en 369bis van het Wetboek 
van Strafvordering, die voortaan, ook wat betreft de burgerrechtelijke belangen in strafza-
ken, bepalen dat de in het ongelijk gestelde partij tot het betalen van de rechtsplegingsver-
goeding veroordeeld wordt; te dezen moeten de (eisers) dus tot het betalen van die ver-
goeding veroordeeld worden; het bedrag van het geschil komt overeen met het totaalbe-
drag van de litigieuze aanslagen, d.i. 1.698.835 frank (artikel 525322) + 232.408 frank 
(artikel 760346113) = 1.931.243 frank of 47.874,26 euro; er is geen enkele reden om een 
andere vergoeding dan de bij het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 bepaalde basis-
rechtsplegingsvergoeding toe te kennen; de vergoeding wordt dus vastgesteld op 2.500 
euro, overeenkomstig de bij dit koninklijk besluit gevoegde tabel".

Grieven
Artikel 392, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toe-

passing was op de rechtspleging voor het hof van beroep, bepaalt dat "de kosten (...) gere-
geld worden als in strafzaken".

Het Wetboek van Strafvordering, zoals het is gewijzigd bij de wet van 21 april 2007 be-
treffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van 
een advocaat, bepaalt dat de "burgerlijke partij", de "beklaagde" of de "beschuldigde" en 
de "burgerrechtelijk aansprakelijke personen" die in het ongelijk gesteld worden, veroor-
deeld worden tot de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechte-
lijk Wetboek, zoals gewijzigd bij diezelfde wet. Artikel 128, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering bepaalt  met  name dat,  ingeval  de  raadkamer verklaart  dat er geen 
grond is tot vervolging, "indien het onderzoek werd ingeleid door de burgerlijkepartijstel-
ling in handen van de onderzoeksrechter, de burgerlijke partij wordt veroordeeld tot het 
aan de inverdenkinggestelde betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het 
Gerechtelijk Wetboek"; artikel 162bis van datzelfde wetboek bepaalt dat, in de voor de 
politierechtbank gevoerde rechtsplegingen, "ieder veroordelend vonnis, uitgesproken te-
gen de beklaagde en tegen de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprake-
lijk zijn, hen veroordeelt tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsver-
goeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek; de burgerlijke partij die 
rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt gesteld, zal veroordeeld worden 
tot het aan de beklaagde betalen van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Ge-
rechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het vonnis"; artikel 194 maakt die 
regel toepasselijk op de rechtsplegingen voor de correctionele rechtbank, waar het bepaalt 
dat "over de vergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, (wordt be-
slist) overeenkomstig artikel 162bis"; artikel 211 van datzelfde wetboek maakt die regel 
toepasselijk op de rechtsplegingen in hoger beroep, waar het bepaalt dat (de bepalingen 
van de voormelde artikelen over) "de veroordeling in de kosten en over de vergoeding be-
doeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek eveneens gelden voor de vonnissen in 
hoge beroep gewezen"; artikel 369bis van datzelfde wetboek bepaalt dat, in de rechtsple-
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gingen voor het hof van assisen, "het hof de beschuldigde die in het ongelijk wordt ge-
steld, ten aanzien van de burgerlijke partij veroordeelt tot het betalen van de vergoeding 
bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek".

De belastingplichtige die voor het hof van beroep, met toepassing van artikel 377 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de wet van 
15 maart 1999, beroep instelt tegen een beslissing van de directeur der belastingen, is 
noch een beklaagde, noch een beschuldigde, noch een burgerrechtelijk aansprakelijke par-
tij, noch een burgerlijke partij in de zin van de bepalingen van het Wetboek van Strafvor-
dering.

In de parlementaire voorbereiding van de wet van 21 april 2007 wordt overigens, met 
betrekking tot de rechtsplegingen in strafzaken, gepreciseerd dat "de verhaalbaarheid trou-
wens ook niet aan bod zal komen in de betrekkingen tussen de beklaagde en de Staat, die 
wordt vertegenwoordigd door het openbaar ministerie (...). Er moet op gewezen worden 
dat het openbaar ministerie, door vervolging in te stellen, het algemeen belang vertegen-
woordigt en derhalve niet op één lijn kan worden gesteld met een burgerlijke partij die de 
strafvordering alleen in gang zou zetten om een privébelang te verdedigen" (verslag Ka-
mer, Gedr. St. 2006-2007, st. 51-2891/002, p. 6-7). Ook in belastingzaken, zelfs wanneer 
de Staat een beroep doet op een advocaat, verdedigt deze evenzo het algemeen belang, dat 
voortvloeit uit de politieke rechten, en geen privébelang.

Het arrest heeft de eisers bijgevolg niet wettig kunnen veroordelen om de bij artikel 
1002 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde rechtsplegingsvergoeding te betalen (schen-
ding van alle, in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 392, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het 

te dezen van toepassing is, bepaalt dat de kosten, de lonen van de gerechtsdeur-
waarders en het getuigengeld geregeld worden zoals in strafzaken. 

Krachtens artikel 162bis van het Wetboek van Strafvordering veroordeelt ieder 
veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de personen die 
voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, hen tot het betalen aan de 
burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Uit die bepalingen volgt dat, wanneer het hof van beroep, dat kennisneemt van 
een beroep van de belastingplichtige tegen een beslissing van de directeur der 
belastingen op grond van artikel 377 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, dat beroep on-
gegrond verklaart, die belastingplichtige moet veroordelen om aan de Staat, ver-
weerder, de voormelde rechtsplegingsvergoeding te betalen.

Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. D. Garabedian, Brussel.

Nr. 767

1° KAMER - 18 december 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — ALGEMEEN - 
UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - VERHUUR VAN CLIËNTEEL - DOKTERSPRAKTIJK IN DE VORM 
VAN EEN BVBA - VEINZING

Het arrest is naar recht verantwoord, wanneer het, op grond van zijn overwegingen waaruit  
blijkt  dat de medische activiteit  uitsluitend door de arts  is voortgezet  nadat deze een 
overeenkomst tot verhuur van zijn cliënteel had gesloten met een BVBA, die belast werd  
met het beheer en de administratie van de medische activiteit en waarvan hij een van de 
bestuurders is, beslist dat de partijen bij die overeenkomst niet alle gevolgen daarvan  
hebben aanvaard en dat die akte bijgevolg geveinsd is1.

(L. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0072.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 april 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende vijf middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1165, 1321 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de gevolgen van niet geveinsde akten en 

overeenkomsten voor het vermogen van hun auteurs tegenstelbaar zijn aan derden, afge-
leid uit artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat "de toestand die de (eiser) zodoende heeft geschapen, geenszins 

beantwoordt aan de werkelijkheid en dat bijgevolg beslist moet worden dat de overeen-
komst tot verhuur van cliënteel geveinsd is, daar de betaling van de huurgelden een ander 
doel dient, met name de toekenning van een verdoken bezoldiging aan de betrokkene", en 
bevestigt bijgevolg het beroepen vonnis op dat punt, om de volgende redenen:

"Volgens de klassieke leer van het burgerlijk recht, is er sprake van veinzing wanneer 
de partijen een schijnbare akte opmaken en overeenkomen de gevolgen ervan te wijzigen 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.767. 
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of teniet te doen door middel van een andere, geheim gebleven overeenkomst" (De Page, 
H., Traité élémentaire de droit civil belge, dl. II, Brussel, Bruylant, 1948, 2de herziene, 
aangevulde en verbeterde uitg. p. 585, nr. 618);

Volgens het Hof van Cassatie is er geen sprake van een ten aanzien van de fiscus ver-
boden veinzing en dus evenmin van belastingfraude, als de partijen, om een gunstiger be-
lastingregeling te genieten, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder 
evenwel enige wettelijke verplichting te schenden,  handelingen verrichten waarvan zij 
alle gevolgen aanvaarden, ook al verrichten zij die handelingen niet in de meest gangbare 
vorm en dienen die  handelingen enkel  en alleen om de belastingdruk te  verminderen 
(Cass., 6 juni 1961, Pas., 1961, I, 1082, en de noten; Cass., 22 maart 1990, AC, 1989-90, 
nr. 440);

Er moet worden onderzocht of de partijen alle rechtsgevolgen van de door hen gesloten 
overeenkomsten hebben aanvaard en of de schijnbaar gesloten overeenkomsten wel over-
eenkomen met de werkelijk gesloten overeenkomsten;

Uit de vergelijking van de bedragen en de omschrijving van de inkomsten die zijn aan-
gegeven vóór en na de inwerkingtreding van de overeenkomst van 1 augustus 1993 volgt 
dat de partijen, met het sluiten van de overeenkomst tot verhuur van cliënteel, in werke-
lijkheid de bedoeling hadden om het beroepsinkomen van de (eerste eiser) te heromschrij-
ven als inkomsten uit roerende goederen;

(De eerste eiser) heeft echter de exploitatie van het cliënteel vóór en na de overeen-
komst tot verhuur van cliënteel op dezelfde wijze voortgezet, gelet met name op de band 
tussen de (eiser) en de door hem opgerichte vennootschap (zie wat dat betreft : Antwer-
pen, 22 mei 2001, met commentaar in Fiscoloog, nr. 805, 22 juni 2001, p. 4);

Ondanks de huurovereenkomst heeft de (eerste eiser) persoonlijk het volledig gebruik 
en genot van zijn cliënteel behouden;

De aan de bvba CM Lara toevertrouwde taak kon bestaan in het beheer en de admini-
stratie van de medische activiteit, met uitsluiting van enige afstand van het recht om het 
beroep van arts in eigen naam uit te oefenen (artikel 7 van de litigieuze overeenkomst is 
onrechtmatig);

De huurgelden dienen duidelijk als bezoldiging voor het werk dat de (eiser) voor de 
vennootschap heeft verricht en moeten derhalve beschouwd en belast worden als een be-
roepsinkomen van een werkende vennoot;

Blijkens de resultatenrekening van de jaarrekeningen van de b.v.b.a CM Lara en meer 
bepaald de rekeningen 700001 en 610051, vertegenwoordigen de aan de (eiser) tussen 
1993 en 1997 gestorte huurgelden ongeveer 40 pct. van de honoraria die de vennootschap 
ontvangen heeft door middel van de consultaties (van de eiser);

De rechtbank van eerste aanleg te Bergen heeft terecht geoordeeld dat een overeen-
komst tot verhuur van het patiëntenbestand, gesloten door twee juridisch en economisch 
zelfstandige economische actoren, nooit zou hebben voorzien in de storting van een jaar-
lijkse huur gelijk aan ongeveer 40 pct. van de door de vennootschap ontvangen honoraria 
(Burg. rb. Bergen, 7 november 2001, JLMB, 2002, p. 965);

De toestand die de (eiser) zodoende heeft geschapen, beantwoordt bijgevolg geenszins 
aan de werkelijkheid en er moet dan ook worden beslist dat de overeenkomst tot verhuur 
van cliënteel geveinsd is, daar de betaling van de huurgelden een ander doel dient, met 
name de toekenning van een verdoken bezoldiging aan de betrokkene".

Grieven
Het hof van beroep heeft uit de vaststellingen van het arrest niet wettig kunnen afleiden 

dat de overeenkomst tot verhuur van cliënteel van 1 augustus 1993 geveinsd was met de 
bedoeling om een wettelijk verschuldigde belasting te ontduiken en dat zij bijgevolg als 
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belastingfraude moest worden aangemerkt, zodat de verweerder terecht heeft beslist dat 
de litigieuze overeenkomst niet is gesloten en dat de door de vennootschap CM Lara aan 
de eerste eiser gestorte inkomsten een beroepsinkomen vormen en geen inkomsten zijn uit 
roerende goederen.

Er is immers geen sprake van een ten aanzien van de fiscus verboden veinzing en dus 
evenmin van belastingfraude, als de partijen, om een gunstiger belastingregeling te genie-
ten, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel enige wettelijke 
verplichting te schenden, handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, 
ook al verrichten zij die handelingen niet in de meest gangbare vorm en dienen die hande-
lingen enkel en alleen om de belastingdruk te verminderen.

Te dezen heeft het hof van beroep uit de vaststellingen van het arrest niet kunnen aflei-
den dat de partijen bij de litigieuze overeenkomst niet alle gevolgen van die akte hebben 
aanvaard. Volgens het hof van beroep blijkt uit de vergelijking van de bedragen en van de 
omschrijving van de inkomsten die zijn aangegeven vóór en na de inwerkingtreding van 
de litigieuze overeenkomst dat de werkelijke bedoeling van de partijen erin bestond het 
beroepsinkomen van de eiser te heromschrijven als inkomsten uit roerende goederen. Het 
hof van beroep heeft uit die vaststelling echter niet wettig het bestaan van een verboden 
veinzing kunnen afleiden, aangezien er geen sprake is van een ten aanzien van de fiscus 
verboden veinzing  en  derhalve  evenmin van belastingontduiking,  wanneer  de partijen 
handelingen verrichten waarvan zij alle gevolgen aanvaarden, ook al verrichten zij die 
handelingen met de enige bedoeling om de belastingdruk te verminderen. Uit de vaststel-
ling alleen dat de partijen bij een overeenkomst de bedoeling hadden - of zelfs de enige 
bedoeling hadden - om de belastingdruk te verminderen, kan dus niet het bestaan van een 
verboden veinzing worden afgeleid.

Het hof van beroep beslist dat de eiser, na het sluiten van de litigieuze overeenkomst, 
de exploitatie van het cliënteel op dezelfde manier heeft voortgezet, zodat laatstgenoemde 
het gebruik en het genot van zijn cliënteel behouden heeft. Aangezien het hof van beroep 
daarenboven vastgesteld heeft dat de eiser een werkend vennoot van de vennootschap CM 
Lara was, heeft het hof uit het feit dat de exploitatie van eisers patiënten na het sluiten van 
de litigieuze overeenkomst op dezelfde wijze is voortgezet, niet wettig kunnen afleiden 
dat de partijen bij die overeenkomst niet alle gevolgen ervan in acht zouden hebben geno-
men.

Het hof van beroep beslist dat "de aan de bvba CM Lara toevertrouwde taak kon be-
staan in het beheer en de administratie van de medische activiteit, met uitsluiting van eni-
ge afstand van het recht om het beroep van arts in eigen naam uit te oefenen". De door het 
hof van beroep gebruikte bewoordingen sluiten elke zekerheid uit met betrekking tot de 
taakverdeling tussen de vennootschap CM en de eiser.

Het hof van beroep heeft uit die pure veronderstelling niet kunnen afleiden dat de par-
tijen bij de overeenkomst van 1 augustus 1993 niet alle rechtsgevolgen van die overeen-
komst in acht hebben genomen.

Het hof van beroep beslist dat de huurgelden die de eiser tussen 1993 en 1997 ontvan-
gen heeft, overeenstemmen met 40 pct. van de honoraria die de vennootschap CM Lara 
ontvangen heeft op basis van de consultaties van de eiser, hoewel "een overeenkomst tot 
verhuur van het patiëntenbestand, gesloten door twee juridisch en economisch zelfstandi-
ge economische actoren, nooit zou hebben voorzien in de storting van een jaarlijkse huur 
gelijk aan ongeveer 40 pct. van de door de vennootschap ontvangen honoraria". Uit die 
vaststelling betreffende de huurgelden die de vennootschap CM Lara daadwerkelijk aan 
de eiser heeft betaald, blijkt geenszins dat de partijen bij de litigieuze overeenkomst niet 
alle gevolgen van die overeenkomst in acht hebben genomen. Het hof van beroep heeft 
dus uit die vaststelling niet wettig het bestaan van een verboden veinzing kunnen afleiden.
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Het hof van beroep beslist ten slotte dat de veinzing te maken heeft met de reden om 
huurgelden te betalen, met name de bedoeling om aan de eiser een verdoken bezoldiging 
te betalen. Er is echter geen sprake van een ten aanzien van de fiscus verboden veinzing 
en dus evenmin van belastingfraude, als de partijen handelingen verrichten waarvan zij 
alle gevolgen aanvaarden, ook al verrichten zij die handelingen met de enige bedoeling 
om de belastingdruk te verminderen. Uit de vaststelling alleen dat de partijen bij een over-
eenkomst alleen de bedoeling hadden om de belastingdruk te verminderen, kan dus niet 
worden afgeleid dat de partijen bij de overeenkomst niet alle gevolgen van hun akte in 
acht hebben genomen.

Het arrest, dat op grond van die vaststellingen en om die redenen beslist dat de overeen-
komst tot verhuur van cliënteel van 1 augustus 1993 geveinsd is, miskent bijgevolg het 
wettelijk begrip veinzing, schendt derhalve artikel 1321 van het Burgerlijk Wetboek, mis-
kent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de gevolgen van niet geveinsde akten 
en overeenkomsten op het vermogen van hun auteurs tegenstelbaar zijn aan derden, en 
schendt het artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit dat rechtsbeginsel is afge-
leid. De overwegingen van het arrest betreffende een veinzing kunnen door geen enkel an-
dere grond afdoende worden verantwoord.

Het arrest, dat beslist dat de litigieuze overeenkomst volledig geveinsd is, miskent daar-
enboven de verbindende kracht van die overeenkomst en schendt derhalve artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek.

Ten slotte, in zoverre het arrest het bestaan van een veinzing uit de hierboven vermelde 
vaststellingen afleidt, leidt het uit de vastgestelde feiten gevolgen af die geen enkel ver-
band met die feiten vertonen of die op grond van die feiten geenszins kunnen worden ver-
antwoord, zodat het artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

(...) 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Er is geen sprake van een ten aanzien van de fiscus verboden veinzing en dus 

evenmin van belastingfraude, als de partijen om een gunstiger belastingregeling 
te genieten, gebruik makend van de vrijheid van overeenkomst, zonder evenwel 
enige  wettelijke  verplichting te  schenden,  handelingen verrichten waarvan zij 
alle gevolgen aanvaarden, ook al verrichten zij die handelingen enkel en alleen 
om de belastingdruk te verminderen.

Het arrest vermeldt dat "(de eiser) de exploitatie van het cliënteel vóór en na 
de overeenkomst tot verhuur van cliënteel op dezelfde wijze heeft voortgezet", 
dat "de [eiser], ondanks de huurovereenkomst, het volledig gebruik en genot van 
zijn cliënteel persoonlijk heeft behouden", dat "de aan de bvba CM Lara toever-
trouwde taak kon bestaan in het beheer en de administratie van de medische acti-
viteit, met uitsluiting van enige afstand van het recht om het beroep van arts in 
eigen naam uit te oefenen" en dat "de huurgelden duidelijk dienen als bezoldi-
ging voor het werk dat de (eiser) voor de vennootschap heeft verricht".

Op grond van die vaststellingen, waaruit blijkt dat de medische activiteit, na 
het sluiten van de overeenkomst tot verhuur van cliënteel, uitsluitend door de ei-
ser is voortgezet, heeft het arrest, zonder de artikelen 1321 en 1353 van het Bur-
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gerlijk Wetboek te schenden, kunnen beslissen dat de partijen bij die overeen-
komst niet alle gevolgen ervan hebben aanvaard en dat die akte bijgevolg ge-
veinsd is.

Aangezien het arrest die overeenkomst wettig als geveinsd beschouwt, miskent 
het de verbindende kracht ervan niet door de toepassing ervan te weigeren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Regout –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en T'Kint.

Nr. 768

3° KAMER - 21 december 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - 
ONTVANKELIJKHEID - ZETELAKKOORD TUSSEN BELGIË EN DE GROEP VAN STATEN IN AFRIKA, HET 
CARAÏBISCH GEBIED EN DE STILLE ZUIDZEE - GOEDKEURINGSWET - WERKING VAN DE WET IN DE 
TIJD - BEPALING NOG NIET VAN TOEPASSING

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - ZETELAKKOORD TUSSEN 
BELGIË EN DE GROEP VAN STATEN IN AFRIKA, HET CARAÏBISCH GEBIED EN DE STILLE ZUIDZEE - 
GOEDKEURINGSWET - BEPALING NOG NIET VAN TOEPASSING - GEVOLG - CASSATIEMIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID

3º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - REGELMATIGHEID - TOEPASSELIJKE BEPALING - WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - 
ZETELAKKOORD TUSSEN BELGIË EN DE GROEP VAN STATEN IN AFRIKA, HET CARAÏBISCH GEBIED 
EN DE STILLE ZUIDZEE - GOEDKEURINGSWET - BEPALING NOG NIET VAN TOEPASSING - 
UITWERKING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTSTOEGANG - BEPERKINGEN - INTERNATIONALE 
ORGANISATIES - IMMUNITEIT VAN TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN

5º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE ORGANISATIES - IMMUNITEIT VAN 
TENUITVOERLEGGING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - 
RECHTSTOEGANG - BEPERKINGEN - VOORWAARDEN

6º IMMUNITEIT - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - 
ARTIKEL 6.1 - RECHTSTOEGANG - BEPERKINGEN - INTERNATIONALE ORGANISATIES - IMMUNITEIT 
VAN TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN
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1º, 2° en 3° Het middel is niet ontvankelijk  bij  gebrek aan belang, wanneer het, om de 
regelmatigheid van een uitvoerend beslag onder derden te bekritiseren, de schending  
aanvoert  van  een  zetelakkoord  dat  in  de  Belgische  rechtsorde  tien  dagen  na  de  
bekendmaking van de goedkeuringswet in het Belgisch Staatsblad, maar na het betwiste  
beslag,  in  werking  is  getreden.  (Wet  15  jan.  1998  houdende  instemming  met  het 
Zetelakkoord  tussen  het  Koninkrijk  België  en  de  groep  van  Staten  in  Afrika,  het 
Caraibisch gebied en de Stille Zuiderzee van 26 april 1993)

4º, 5° en 6° Om te bepalen of de aantasting van de basisrechten kan worden aangenomen 
in het licht van art. 6.1, moet overeenkomstig de rechtspraak van het EHRM onderzocht 
worden of de persoon tegen wie de immuniteit van tenuitvoerlegging wordt aangevoerd,  
over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het Verdrag gewaarborgde  
rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE GROEP VAN STATEN IN AFRIKA, HET CARAÏBISCH GEBIED EN DE STILLE 
ZUIDZEE T. L.)

ARREST (vertaling)

(AR C.03.0328.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 maart 2003 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 12 oktober 2009 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 6 en 30 van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de 

Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, dat met name door 
de volgende akten is goedgekeurd: het decreet van 22 december 1997 van de Franse Ge-
meenschap houdende toestemming in het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de 
Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te 
Brussel op 26 april 1993, de wet van 15 januari 1998 houdende instemming met het zetel-
akkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch 
gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993, het decreet van het 
Waalse Gewest van 5 februari 1998 houdende goedkeuring van het zetelakkoord tussen 
het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stil-
le Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993, de ordonnantie van 26 maart 1998 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende instemming met het zetelakkoord tus-
sen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de 
Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993, het decreet van de Vlaamse Ge-
meenschap van 9 februari 1999 houdende instemming met het zetelakkoord tussen het 
Koninkrijk België en de groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille 
Zuidzee en de uitgewisselde brieven, ondertekend in Brussel op 26 april 1993, en het de-
creet van 21 november 2002 houdende instemming door de Vergadering van de Franse 
Gemeenschapscommissie met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de groep 
van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee;
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- de artikelen 3 en 18 tot 21 van de overeenkomst van Georgetown van 6 juni 1975 tot 
oprichting van de groep van Staten van Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee;

- de artikelen 355 van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst 1, 2, 7 tot 9 en 11 van proto-
col  nr.  3  bij  die  overeenkomst,  goedgekeurd bij  het  decreet  van 24 juli  1991 van de 
Vlaamse Gemeenschap houdende goedkeuring van de volgende internationale akten: 1. 
vierde ACS-EEG-Overeenkomst met financieel protocol, negen protocollen, slotakte en 
bijlagen I tot LXXVIII, proces-verbaal van ondertekening en bijlagen I tot VIII, onderte-
kend te Lomé op 15 december 1989, het decreet van 19 juli 1991 van de Franse Gemeen-
schap houdende goedkeuring van de vierde A.C.S.-EEG-Overeenkomst van Lomé, met 
protocollen,  slotakte,  verklaringen  en  bijlagen,  ondertekend  te  Lomé op  15  december 
1989, en interne akkoorden, ondertekend te Brussel op 16 juli 1990, de wet van 12 juli 
1991  houdende  goedkeuring  van  de  volgende  internationale  akten:  vierde EEG-ACS-
Overeenkomst, financieel protocol, negen protocollen, slotakte en bijlagen I tot en met 
LXXVIII, proces-verbaal van ondertekening en bijlagen I tot en met VIII, ondertekend te 
Lomé op 15 december 1989, en het decreet van 25 juni 1991 van de Duitstalige Gemeen-
schap houdende goedkeuring van de vierde ACP-EEG- overeenkomst,  ondertekend te 
Lomé op 15 december 1989;

- de artikelen 1 en 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 2, 1, a), 30, 34 en 35 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake 
het verdragenrecht, goedgekeurd bij de wet van 10 juni 1992 houdende goedkeuring van 
het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, en van de bijlage, opgemaakt te We-
nen op 23 mei 1969;

- de artikelen 2, 1, a), 30, 34 en 35 van het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 inza-
ke het verdragenrecht tussen staten en internationale organisaties of tussen internationale 
organisaties, goedgekeurd bij de wet van 8 juni 1992 houdende goedkeuring van het Ver-
drag van Wenen inzake het verdragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of 
tussen internationale organisaties en van de bijlage, opgemaakt te Wenen op 21 maart 
1986;

- gewoonteregel van internationaal publiekrecht volgens welke internationale organisa-
ties immuniteit van tenuitvoerlegging genieten, die met name is vastgelegd in artikel 105 
van het Handvest van de Verenigde Naties, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945 
en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1945, in artikel 28 van het Verdrag van 8 
april 1965 tot instelling van een raad en een commissie welke de Europese Gemeenschap-
pen gemeen hebben. goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1966, en in het bijzonder in de 
artikelen 2 en 6 van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de groep van Staten 
in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, in de artikelen 355 van de vierde 
EEG-ACS-Overeenkomst en 1, 2, 7 tot 9 en 11 van protocol nr. 3 bij die overeenkomst;

- algemeen beginsel van internationaal publiekrecht en gewoonteregel van internatio-
naal publiekrecht volgens welke een verdrag geen verplichtingen of rechten voor een der-
de Staat schept zonder diens instemming, die met name zijn vastgelegd in de artikelen 30, 
34 en 35 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragenrecht en in de 
artikelen 30, 34 en 35 van het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 inzake het verdra-
genrecht tussen staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser ongegrond, verwerpt ze 

en verklaart dat het uitvoerend beslag onder derden van 11 september 1998 zijn volle uit-
werking zal hebben, op de volgende gronden:

"1. Het zetelakkoord van 26 april 1993 tussen België en de Staten in Afrika, het Caraï-
bisch gebied en de Stille Zuidzee, dat sindsdien door de wetgevende macht is goedge-
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keurd en in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, kent aan de (eiser) een haast abso-
lute immuniteit van tenuitvoerlegging toe, met uitzondering alleen van wegverkeersonge-
vallen en -misdrijven.

(De verweerster) heeft noch voor de eerste rechter, noch in haar verzoekschrift in hoger 
beroep, noch in haar voor het hof (van beroep) geldig neergelegde conclusie ooit betwist 
dat het voormelde zetelakkoord gevolgen in rechte had.

Zij betoogt evenwel dat de immuniteit van tenuitvoerlegging waarop (de eiser) zich be-
roept, niet kan worden aangevoerd omdat laatstgenoemde impliciet afstand zou hebben 
gedaan van die immuniteit, die daarenboven jegens hem rechtsmisbruik zou opleveren, en 
omdat niet bewezen zou zijn dat het litigieuze beslag de goede werking van (de eiser) in 
het gedrang zou brengen, terwijl (de eiser), door de immuniteit van tenuitvoerlegging te-
gen te werpen, artikel 1 van het aanvullend protocol van 22 maart 1952 bij het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt en de pro-
cesregels miskent die zijn vastgelegd in de artikelen 6 en 13 van dat Verdrag, dat aan een-
ieder het recht op een eerlijk proces waarborgt.

2. Artikel 6 van het voormelde zetelakkoord is als volgt gesteld: 'Behalve voor zover 
vereist in het kader van een onderzoek naar aanleiding van een ongeval dat is veroorzaakt 
door een motorvoertuig toebehorend aan (de eiser) of rijdend voor diens rekening, of in 
geval van een verkeersovertreding of van ongevallen veroorzaakt door zodanig voertuig, 
zijn de eigendommen en activa van (de eiser) vrij van elke vorm van vordering, inbeslag-
neming,  beslaglegging alsmede van elke  andere  vorm van beslag of  dwangmaatregel, 
zelfs indien het maatregelen in het kader van de landsverdediging of het openbaar nut be-
treft, tenzij de voorzitter van de ACS-Raad van Ministers met een afwijking hierop in-
stemt'.

Artikel 2 van het akkoord, dat meer bepaald betrekking heeft op (eisers) vrijstelling van 
rechtsvervolgng, en dat slechts in een uitzondering op die immuniteit voorziet wanneer de 
voorzitter van de ACS-raad van ministers hiervan in een bijzonder geval uitdrukkelijk af-
stand heeft gedaan, bepaalt daarenboven uitdrukkelijk dat er voor elke maatregel van ten-
uitvoerlegging een afzonderlijke verklaring van afstand van immuniteit vereist is.

Hieruit volgt dat immuniteit van tenuitvoerlegging niet kan worden gelijkgesteld met 
immuniteit van rechtsmacht.

Het wordt niet betwist dat de voorzitter van de ACS-raad, te dezen, niet uitdrukkelijk 
afstand van de immuniteit heeft gedaan.

In tegenstelling tot  wat (de verweerster) betoogt,  kan uit  het  feit  dat  (de eiser) een 
rechtsvordering tot opheffing van het te zijnen laste gelegde derdenbeslag heeft ingesteld, 
niet worden afgeleid dat hij zodoende impliciet afstand heeft gedaan van zijn immuniteit 
van rechtsmacht en van zijn immuniteit van tenuitvoerlegging.

Zijn voor de beslagrechter ingestelde rechtsvordering strekt net tot erkenning van zijn 
immuniteit van tenuitvoerlegging, wat, gelet op het litigieuze derdenbeslag, alleen doel-
treffend kan geschieden door voor de bevoegde rechter tegen dat beslag verzet te doen.

De in het betrokken zetelakkoord bepaalde en aan de (eiser) toegekende immuniteit van 
tenuitvoerlegging is volkomen algemeen (met uitzondering van wegverkeers-aangelegen-
heden).

(De eiser), die zich op de toepassing ervan beroept, begaat bijgevolg geen rechtsmis-
bruik, terwijl het zinloos is om te onderzoeken of de goederen waarop beslag is gelegd, 
geheel of gedeeltelijk zijn bestemd voor activiteiten die verband houden met zijn openba-
re functie en om te onderzoeken wie het bewijs van die bestemming moet leveren, daar de 
immuniteit in dit geval volkomen algemeen is en alle goederen van de (eiser) betreft, on-
geacht het doel waarvoor zij bestemd zijn.
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Het feit dat het beslag te dezen beperkt is tot de oorzaken van het beslag en slechts een 
gedeelte van de termijnrekening betreft, en het feit dat dit beslag de (eiser) blijkbaar hele-
maal niet schaadt, zijn evenmin ter zake dienend.

4. Artikel 1 van het aanvullend protocol van 22 maart 1952 bij het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden kan te dezen niet worden 
toegepast, aangezien het het eigendomsverlies in het algemeen belang en onder de bij wet 
en bij de algemene beginselen van internationaal recht bepaalde voorwaarden uitdrukke-
lijk mogelijk maakt, wat te dezen het geval is.

Daarenboven berooft de immuniteit van tenuitvoerlegging van de (eiser) (de verweer-
ster) strikt genomen niet van haar eigendom; haar schuldvordering is erkend en blijft be-
staan, alleen de tenuitvoerlegging ervan is, tot nader order, geblokkeerd.

Verder betoogt (de verweerster) dat (de eiser), door zich op zijn immuniteit van tenuit-
voerlegging te beroepen en zich aldus aan zijn verplichtingen te onttrekken die voortvloei-
en uit eerdere veroordelingen, de artikelen 6 en 13 van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden schendt, dat eenieder het recht op 
een eerlijk proces waarborgt en dat eenieder wiens rechten en vrijheden zijn miskend, het 
recht op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie toekent.

Aangezien het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamente-
le vrijheden is goedgekeurd,  bekrachtigd en bekendgemaakt,  wat België heeft  gedaan, 
maakt het integraal deel uit van de in België toepasselijke rechtsorde en geniet het er ver-
bindende kracht (J. Velu, Les effets directs des instruments internationaux en matière de 
droits de l'homme, nr. 4).

In geval van conflict tussen een norm van dat verdrag, die rechtstreekse werking heeft 
in de interne rechtsorde, en een interne norm, moet de rechter aan de verdragsnorm voor-
rang verlenen, ook al is de interne norm recenter (J. Velu, op. cit., nr. 7).

Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden is voldoende duidelijk en volledig om in de Belgische wetgeving recht-
streeks te worden toegepast; voor de toepassing ervan is immers geen aanvullende wet of 
verordening vereist. De rechtzoekende kan zich voor de Belgische rechter dus op het Ver-
drag beroepen als bron van recht (J. Velu, op. cit., nr. 7).

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft erkend dat de Verdragsbepalin-
gen een nuttige werking moesten krijgen, d.w.z. dat ze zo moesten worden uitgelegd dat 
zij concrete en effectieve, en niet theoretische en denkbeeldige rechten waarborgden (E. 
David, opmerkingen onder Cass., 12 maart 2001, JT, 2001, 610).

Het Europees Hof heeft herhaaldelijk beslist dat het recht op een rechterlijke instantie 
denkbeeldig zou zijn indien de rechtsorde van een Verdragsluitende Staat zou toestaan dat 
een definitieve en dwingende rechterlijke beslissing zonder uitwerking zou blijven, in het 
nadeel van een van de partijen. De tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest, van welk 
gerecht ook, moet beschouwd worden als een wezenlijk bestanddeel van het 'proces' in de 
zin van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden (EHRM, 28 juli 1999, inzake Immobilière Saffi/Italië, Rec., 1999, V; 
19 maart 1997, inzake Hornsby/Griekenland, Rec., 1997, II, 510, §40).

Hoewel het Europees Hof erkent dat de toekenning van voorrechten en immuniteiten 
aan internationale organisaties noodzakelijk is voor de goede werking van die organisa-
ties, beslist het evenwel dat er, voor het antwoord op de vraag of een immuniteit aan-
vaardbaar is in het licht van het Verdrag, moet worden nagegaan of de verzoekers over 
andere redelijke rechtsmiddelen beschikken om hun door het Verdrag gewaarborgde rech-
ten op een efficiënte wijze te beschermen (arrest Waite en Kennedy /Duitsland van 18 fe-
bruari 1999, Rev. trim. dr. h., 2000, 77).
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In dit geval betrof het een kwestie die betrekking had op de immuniteit van rechts-
macht, maar de redenering van het Europees Hof zou ook moeten gelden voor de immuni-
teit van tenuitvoerlegging, daar het Hof in zijn rechtspraak beslist dat de tenuitvoerlegging 
van rechterlijke beslissingen een wezenlijk bestanddeel van het eerlijk proces is (R. Ergec, 
Examen de jurisprudence -  La Convention européenne des  droits  de  l'homme,  RCJB, 
2002, 155, nr. 104).

(De eiser) betoogt dat er een methode bestaat om tussen hemzelf en derden gerezen ge-
schillen te beslechten en dat de raad van de (eiser) het rechtscollege is dat bevoegd is voor 
dat type geschillen, wat een vorm van toegang tot de rechter is. Hij betoogt ook dat de 
raad, in dit geschil, een beslissing heeft gewezen maar beschikt over geen enkel stuk om 
dat te staven.

(De eiser) voert echter geen enkel bewijs aan waarmee hij de rechtsprekende rol van die 
raad kan aantonen en bewijst evenmin dat die raad, in voorkomend geval, alle voorwaar-
den vervult en waarborgen biedt die voor de toegang tot de rechter zijn vereist.

Het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het 
Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee zegt niets over de mogelijkheid of de methode om 
de eventuele met (de eiser) gerezen geschillen te beslechten.

Niets wijst erop dat er alternatieve regels bestaan voor de aan (de eiser) toegekende im-
muniteit van tenuitvoerlegging die rechtsmiddelen bieden ingeval laatstgenoemde de te-
gen hem gewezen beslissingen niet uitvoert.

De regel van het recht op een eerlijk proces, vastgelegd in artikel 6.1 van het Verdrag 
tot  bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, moet dus 
voorrang krijgen op de door een zetelakkoord toegekende immuniteit.

De immuniteit van tenuitvoerlegging waarop de (eiser) aanspraak maakt, moet bijge-
volg verworpen worden.

Het door (de eiser) gedane verzet tegen het op 11 september 1998 gedane derdenbeslag 
moet bijgevolg niet-gegrond worden verklaard".

Grieven
Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden bepaalt dat eenieder, bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtin-
gen, recht heeft op de behandeling van zijn zaak door een rechterlijke instantie. Zo legt 
dat artikel het "recht op een rechterlijke instantie" vast, waarvan de tenuitvoerlegging van 
de rechterlijke  beslissingen slechts  één onderdeel vormt.  Die  norm heeft  rechtstreekse 
werking in de Belgische rechtsorde.

De artikelen 2, 6 en 30 van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep 
van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee, artikel 355 van de vierde 
EEG-ACS-Overeenkomst, de artikelen 1, 2, 7 tot 9 en 11 van protocol nr. 3 bij die over-
eenkomst en de internationale gewoonte leggen de immuniteit van tenuitvoerlegging van 
de internationale organisaties vast en verlenen de eiser de voormelde immuniteit van ten-
uitvoerlegging.

Het arrest stelt terecht vast dat die norm tevens rechtstreekse werking in de Belgische 
rechtsorde heeft.

Het arrest stelt vast dat de door de voormelde teksten aan de verweerder verleende vol-
strekte immuniteit niet verenigbaar is met de vereisten van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en beslist dat dit Verdrag te de-
zen voorrang krijgt, op grond dat de rechter, in geval van conflict tussen een norm van het 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde heeft, en een interne norm, voorrang moet 
verlenen aan de Verdragsnorm, ook al is de interne norm recenter.
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Het hof van beroep heeft zijn beslissing zodoende niet naar recht verantwoord.
Het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 

is een verdrag dat werd gesloten op 4 november 1950 tussen de Lidstaten van de Raad van 
Europa, waarvan België, maar niet de groep van Staten in Afrika, de Caraïben en de Stille 
Zuidzee, lid is. Dit verdrag is op 19 augustus 1955 in België in werking getreden. Artikel 
1 van dat verdrag bepaalt dat de hoge verdragsluitende partijen eenieder, die onder haar 
rechtsmacht ressorteert,  de rechten en vrijheden verzekert welke zijn vastgesteld in de 
Eerste Titel van dat verdrag. Aangezien de groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Ge-
bied en de Stille Zuidzee geen verdragsluitende partij is en niet valt onder het rechtsge-
bied van een verdragsluitende partij,  is  het Europees Verdrag tot  bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden niet op hem van toepassing.

Het zetelakkoord is op 26 april 1993 gesloten tussen België, enerzijds, en de groep van 
Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee, anderzijds. Het betreft een 
internationaal verdrag in de zin van de artikelen 2, 1, a), van het Verdrag van Wenen inza-
ke het verdragenrecht en 2, 1, a), van het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 inzake 
het verdragenrecht tussen staten en internationale organisaties of tussen internationale or-
ganisaties. Volgens de hiërarchie der normen bevindt dit verdrag zich op hetzelfde niveau 
als het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den.

Er is te dezen dus geen conflict tussen een internationale norm en een interne norm, zo-
als het arrest ten onrechte voorhoudt. Het normenconflict dat zich te dezen voordoet, is er 
daarentegen een tussen twee internationale normen. In die omstandigheden pas het arrest 
ten onrechte de regel toe volgens welke het internationaal recht voorrang heeft op het in-
terne recht.

Artikel 30 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht regelt de toepassing 
van de achtereenvolgende verdragen die betrekking hebben op een zelfde onderwerp. Het 
vierde lid van dat artikel bepaalt dat, "indien de partijen bij het eerdere verdrag niet alle 
partij zijn bij het latere verdrag: (...) b) regelt het verdrag waarbij beide Staten partij zijn 
hun wederzijdse rechten en verplichtingen in de betrekkingen tussen een Staat die partij is 
bij beide verdragen en een Staat die slechts partij is bij een van deze verdragen". Dezelfde 
regel is van toepassing op de verdragen tussen de Staten en de internationale organisaties 
(artikel 30van het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 inzake het verdragenrecht tus-
sen staten en internationale organisaties of tussen internationale organisaties).

Artikel 34 van dat verdrag bepaalt daarenboven dat een verdrag geen verplichtingen of 
rechten schept voor een derde Staat zonder instemming van die Staat. Artikel 35 van het 
Verdrag bepaalt dat er ten gevolge van een bepaling van een verdrag een verplichting 
voor een derde Staat ontstaat, indien de partijen bij het verdrag door middel van deze be-
paling de verplichting beogen te scheppen en indien de derde Staat deze verplichting uit-
drukkelijk schriftelijk aanvaardt. Dezelfde regels zijn van toepassing op de verdragen tus-
sen de Staten en de internationale organisaties (de artikelen 34 en 35 van het Verdrag van 
Wenen van 21 maart 1986 inzake het verdragenrecht tussen staten en internationale orga-
nisaties of tussen internationale organisaties).

Die uitleggingsregels zijn daarenboven algemene beginselen van internationaal publiek 
recht of, op zijn minst, gewoonteregels van internationaal recht.

Uit het geheel van die uitleggingsregels blijkt dat, in de interne rechtsorde, het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waarbij de 
groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee zich niet heeft aan-
gesloten,  ten aanzien van de eiser  geen voorrang kan krijgen boven het  zetelakkoord 
waarbij België en de groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuid-
zee zich hebben aangesloten.
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Het zetelakkoord moet op zijn minst beschouwd worden als een bijzondere wet die la-
ter is uitgevaardigd en die afwijkt van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, zodat het zetelakkoord voorrang moet krijgen op dat 
verdrag.

Het arrest, dat voorrang geeft aan het Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, schendt de artikelen 1, 2, 6 en 30 van het zetelak-
koord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch ge-
bied en de Stille Zuidzee, miskent de gewoonte van internationaal publiekrecht dat de im-
muniteit van tenuitvoerlegging van de internationale organisaties vastlegt, de artikelen 2, 
1, a), 30, 34 en 35 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het verdragen-
recht, schendt de artikelen 2, 1, a), 30, 34 en 35 van het Verdrag van Wenen van 21 maart 
1986 inzake het verdragenrecht tussen staten en internationale organisaties of tussen inter-
nationale organisaties, miskent de algemene beginselen van internationaal publiekrecht en 
de gewoonteregels van internationaal recht die het beginsel vastleggen volgens hetwelk 
een verdrag voor een derde Staat of een internationale organisatie geen rechten of ver-
plichtingen schept zonder diens instemming, en schendt de artikelen 1 en 6.1 van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 6 en 30 van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de 

Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, dat met name door 
de volgende akten is goedgekeurd : het decreet van 22 december 1997 houdende toestem-
ming in het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, 
het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993, de 
wet van 15 januari 1998 houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Konink-
rijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, 
ondertekend te Brussel op 26 april 1993, het decreet van het Waalse Gewest van 5 februa-
ri 1998 houdende goedkeuring van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de 
Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te 
Brussel op 26 april 1993, de ordonnantie van 26 maart 1998 houdende instemming met 
het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Cara-
ïbisch gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993, het decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 9 februari 1999 houdende instemming met het zetelak-
koord tussen het Koninkrijk België en de groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch ge-
bied en de Stille Zuidzee en de uitgewisselde brieven, ondertekend te Brussel op 26 april 
1993, en het decreet van 21 november 2002 houdende instemming door de Vergadering 
van de Franse Gemeenschapscommissie met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk Bel-
gië en de groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Zuidzee;

- de artikelen 3 en 18 tot 21 van de overeenkomst van Georgetown van 6 juni 1975 tot 
oprichting van de groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee;

- de artikelen 355 van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst 1, 2, 7 tot 9 en 11 van proto-
col  nr.  3  bij  die  overeenkomst,  goedgekeurd bij  het  decreet  van 24 juli  1991 van de 
Vlaamse Gemeenschap houdende goedkeuring van de volgende internationale akten: 1. 
vierde ACS-EEG-Overeenkomst met financieel protocol, negen protocollen, slotakte en 
bijlagen I tot LXXVIII, proces-verbaal van ondertekening en bijlagen I tot VIII, onderte-
kend te Lomé op 15 december 1989, het decreet van 19 juli 1991 van de Franse Gemeen-
schap houdende goedkeuring van de vierde ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé, met pro-
tocollen, slotakte, verklaringen en bijlagen, ondertekend te Lomé op 15 december 1989, 
en interne akkoorden, ondertekend te Brussel op 16 juli 1990, de wet van 12 juli 1991 
houdende goedkeuring van de volgende internationale akten: vierde EEG-ACS-Overeen-
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komst, financieel protocol, negen protocollen, slotakte en bijlagen I tot en met LXXVIII, 
proces-verbaal van ondertekening en bijlagen I tot en met VIII, ondertekend te Lomé op 
15 december 1989, en het decreet van 25 juni 1991 van de Duitstalige Gemeenschap hou-
dende goedkeuring van de vierde ACP-EEG- overeenkomst, ondertekend te Lomé op 15 
december 1989;

- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- gewoonteregel van internationaal publiekrecht volgens welke internationale organisa-
ties immuniteit van tenuitvoerlegging genieten, die met name is vastgelegd in artikel 105 
van het Handvest van de Verenigde Naties, ondertekend te San Francisco op 26 juni 1945 
en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1945, in artikel 28 van het Verdrag van 8 
april 1965 tot instelling van een raad en een commissie welke de Europese Gemeenschap-
pen gemeen hebben. goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1966, en in het bijzonder in de 
artikelen 2 en 6 van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de groep van Staten 
in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, in de artikelen 355 van de vierde 
EEG-ACS-Overeenkomst en 1, 2, 7 tot 9 en 11 van protocol nr. 3 bij die overeenkomst.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser niet-gegrond en verwerpt 

ze, en verklaart dat het uitvoerend beslag onder derden van 11 september 1998 zijn volle 
uitwerking zal hebben, om de in het eerste middel weergegeven redenen.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters in de zaken die aan hun 

oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak mogen doen bij wege van algemene en als regel 
geldende beschikking. De rechter die zijn beslissing grondt op de rechtspraak, zonder de 
redenen op te geven waarom hij zich daarbij aansluit, kent aan die uitspraak de draagwijd-
te toe van een algemene en als regel geldende beschikking en schendt artikel 6 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Het arrest vermeldt het volgende:
"Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft erkend dat de Verdragsbepalin-

gen een nuttige werking moesten krijgen, d.w.z. dat ze zo moesten worden uitgelegd dat 
zij concrete en effectieve, en niet theoretische en denkbeeldige rechten waarborgden (E. 
David, opmerkingen onder Cass., 12 maart 2001, JT, 2001, 610).

Het Europees Hof heeft herhaaldelijk beslist dat het recht op een rechterlijke instantie 
denkbeeldig zou zijn indien de rechtsorde van een Verdragsluitende Staat zou toestaan dat 
een definitieve en dwingende rechterlijke beslissing zonder uitwerking zou blijven, in het 
nadeel van een van de partijen. De tenuitvoerlegging van een vonnis of arrest, van welk 
gerecht ook, moet beschouwd worden als een wezenlijk bestanddeel van het 'proces' in de 
zin van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden (EHRM, 28 juli 1999, inzake Immobilière Saffi/Italië, Rec., 1999, V; 
19 maart 1997, inzake Hornsby/Griekenland, Rec., 1997, II, 510, §40).

Hoewel het Europees Hof erkent dat de toekenning van voorrechten en immuniteiten 
aan internationale organisaties noodzakelijk is voor de goede werking van die organisa-
ties, beslist het evenwel dat er, voor het antwoord op de vraag of een immuniteit aan-
vaardbaar is in het licht van het Verdrag, moet worden nagegaan of de verzoekers over 
andere redelijke rechtsmiddelen beschikken om hun door het Verdrag gewaarborgde rech-
ten op een efficiënte wijze te beschermen (arrest Waite en Kennedy /Duitsland van 18 fe-
bruari 1999, Rev. trim. dr. h., 2000, 77).

In dit geval betrof het een kwestie die betrekking had op de immuniteit van rechts-
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macht, maar de redenering van het Europees Hof zou ook moeten gelden voor de immuni-
teit van tenuitvoerlegging, daar het Hof in zijn rechtspraak beslist dat de tenuitvoerlegging 
van rechterlijke beslissingen een wezenlijk bestanddeel van het eerlijk proces is (R. Ergec, 
Examen de jurisprudence -  La Convention européenne des  droits  de  l'homme,  RCJB, 
2002, 155, nr. 104)".

Het arrest beslist vervolgens dat, aangezien er binnen de groep van Staten van Afrika, 
het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, geen rechtsmiddelen bestaan ingeval deze de 
tegen hem genomen beslissingen niet uitvoert, de immuniteit van tenuitvoerlegging artikel 
6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den schendt, zodat het verzet tegen het derdenbeslag van 11 september 1998 niet-gegrond 
moet worden verklaard.

Het arrest grondt zijn beslissing aldus op de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, zonder de redenen op te geven waarom het zich daarbij aansluit en 
zonder te onderzoeken of, gelet op de omstandigheden van de zaak, de immuniteit van 
tenuitvoerlegging in verhouding stond tot  het nagestreefde gewettigde doel.  Het arrest 
kent aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zodoende de 
draagwijdte toe van een algemene en als regel geldende beschikking en schendt artikel 6 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden bepaalt dat eenieder, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en 
beslissingen, recht heeft op de behandeling van zijn zaak door een rechterlijke instantie. 
Zo legt dat artikel het "recht op een rechterlijke instantie" vast, waarvan de tenuitvoerleg-
ging van de rechterlijke beslissingen slechts één onderdeel vormt.

Het recht op de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen is geen absoluut recht. 
Het kan beperkt worden in gevallen die impliciet erkend worden. De toegepaste beperkin-
gen zijn echter alleen verenigbaar met artikel 6 indien zij een gewettigd doel nastreven en 
indien er een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende mid-
delen en het beoogde doel.

De artikelen 2, 6 en 30 van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de groep 
van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, artikel 355 van de vierde 
EEG-ACS-Overeenkomst, de artikelen 1, 2, 7 tot 9 en 11 van protocol nr. 3 bij die over-
eenkomst en de internationale gewoonteregel leggen de immuniteit van tenuitvoerlegging 
van de internationale organisaties vast en kennen aan de eiser die immuniteit van tenuit-
voerlegging toe.

Het doel van die immuniteit is ervoor te zorgen dat de eiser zijn taken op efficiënte wij-
ze kan uitvoeren. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft opgemerkt dat de 
toekenning van voorrechten en immuniteiten aan internationale organisaties een noodza-
kelijke voorwaarde voor de goede werking van die organisaties is. De regel van de immu-
niteit van tenuitvoerlegging streeft dus een gewettigd doel na, wat het arrest overigens ook 
toegeeft.

De eiser betoogde in zijn conclusie dat, zelfs als de volstrekte immuniteit van tenuit-
voerlegging niet gewaarborgd was, er geen beslag kon worden gelegd op de rekeningen 
van de organisatie, aangezien het geld op die rekeningen absoluut noodzakelijk was voor 
de goede werking van de internationale organisatie.

Het arrest stelt vast dat de immuniteit van tenuitvoerlegging een gewettigd doel na-
streeft.

Het arrest beslist vervolgens dat niets erop wijst dat er alternatieve regels zouden be-
staan voor de aan de eiser toegekende immuniteit van tenuitvoerlegging, die rechtsmidde-
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len bieden ingeval laatstgenoemde de tegen hem gewezen beslissingen niet uitvoert en be-
slist bijgevolg artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden is geschonden. Het hof van beroep wijst er daarenboven op dat 
"Het feit dat het beslag te dezen beperkt is tot de oorzaken van het beslag en slechts een 
gedeelte van de termijnrekening betreft, en het feit dat dit beslag de (eiser) blijkbaar hele-
maal niet schaadt, zijn evenmin ter zake dienend".

Het hof van beroep heeft bijgevolg beslist dat artikel 6 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is  geschonden,  zonder het 
noodzakelijk te achten te onderzoeken of, gelet op de omstandigheden van de zaak, de on-
mogelijkheid om beslag te leggen op de rekeningen van de eiser in verhouding stond tot 
het nagestreefde gewettigde doel.

Het arrest schendt aldus de artikelen 2, 6 en 30 van het zetelakkoord tussen het Konink-
rijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, 
artikel 355 van de vierde EEG-ACS-Overeenkomst, de artikelen 1, 2, 7 tot 9 en 11 van 
protocol nr. 3 bij die overeenkomst, miskent de gewoonteregel van internationaal publiek-
recht volgens welke internationale organisaties immuniteit van tenuitvoerlegging genie-
ten, en schendt artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel  verduidelijkt  niet  hoe het arrest de artikelen 355 van de vierde 

EEG-ACS-Overeenkomst, 1, 2, 7 tot 9 en 11 van protocol nr. 3 bij die overeen-
komst en de internationale gewoonteregel zou schenden.

Blijkens de vaststellingen van het arrest heeft de verweerster op 11 september 
1988 haar uitvoerend beslag onder derden gelegd ten laste van de eiser.

Het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de groep van Staten in Afri-
ka, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, waarvan het middel de schending 
aanvoert, is gesloten op 26 april 1993 maar is in de interne rechtsorde pas in wer-
king getreden op 2 juli 2000, d.w.z. tien dagen na de bekendmaking van de wet 
van goedkeuring van 15 januari 1998 in het Belgisch Staatsblad.

Dit zetelakkoord heeft geen weerslag op de regelmatigheid van de beslagleg-
ging, die vóór de inwerkingtreding ervan heeft plaatsgevonden.

Het middel, dat het arrest verwijt dat het artikel 6.1 van het Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden laat voor-
gaan op de bepalingen van het zetelakkoord, heeft geen belang en is derhalve 
niet ontvankelijk.

Tweede middel
Eerste onderdeel
Uit de redenen van het arrest, die het onderdeel weergeeft, blijkt dat het hof 

van beroep niet de draagwijdte van een algemene en als regel geldende beschik-
king geeft aan de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, waarvan het hof het gezag van gewijsde aanvoert, maar aangegeven heeft 
op welke gronden het zich bij deze rechtspraak aansloot om het hem voorgelegde 
geschil te beslechten.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het onderdeel, dat de door de eiser aangevoerde immuniteit van tenuitvoerleg-

ging niet uitsluitend grondt op het zetelakkoord van 26 april 1993 tussen het Ko-
ninkrijk België en de groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de 
Stille Zuidzee, betoogt dat het arrest die immuniteit niet wettig heeft kunnen ver-
werpen zonder te onderzoeken of, gelet op de concrete omstandigheden van de 
zaak, de onmogelijkheid om beslag te leggen op de rekeningen van de eiser, in 
verhouding stond tot  het  gewettigde  doel  dat  door  een  dergelijke  immuniteit 
wordt nagestreefd.

Hoewel maatregelen die de afspiegeling zijn van algemeen erkende beginselen 
van internationaal  recht  inzake  de  immuniteit  van internationale  organisaties, 
over het algemeen niet kunnen worden beschouwd als een beperking die niet 
evenredig is met het recht van toegang tot de rechter, zoals vastgelegd in artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden, blijft het een feit dat de vraag van de evenredigheid in elk ge-
val apart moet worden onderzocht in het licht van de bijzondere omstandigheden 
van de zaak. Om te bepalen of de aantasting van de grondrechten aanvaardbaar is 
in het licht van artikel 6.1, moet, overeenkomstig de rechtspraak van het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens, onderzocht worden of de persoon tegen 
wie de immuniteit van tenuitvoerlegging aangevoerd wordt, over andere redelij-
ke rechtsmiddelen beschikt om de hem bij het Verdrag gewaarborgde rechten op 
een efficiënte wijze te vrijwaren.

Het arrest beslist, om de in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde redenen, 
dat "niets erop wijst dat er alternatieve regels bestaan voor de aan (de eiser) toe-
gekende  immuniteit  van  tenuitvoerlegging  die  rechtsmiddelen  bieden  ingeval 
laatstgenoemde de tegen hem gewezen beslissingen niet uitvoert".

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster, om haar rechten te doen gelden, 
over geen andere effectieve rechtsmiddelen dan het litigieuze beslag beschikte, 
zonder  enig ander  evenredigheidstoezicht  te  moeten  uitoefenen,  verantwoordt 
bijgevolg zijn beslissing naar recht om de door de eiser aangevoerde immuniteit 
te verwerpen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 december 2009 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist 
en Simont.
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Nr. 769

3° KAMER - 21 december 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTSTOEGANG - BEPERKINGEN - IMMUNITEIT VAN 
TENUITVOERLEGGING - INTERNATIONALE ORGANISATIES - VOORWAARDEN

2º IMMUNITEIT - IMMUNITEIT VAN TENUITVOERLEGGING - INTERNATIONALE ORGANISATIES - 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - RECHTSTOEGANG - 
BEPERKINGEN - VOORWAARDEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - CONFLICT TUSSEN 
TWEE NORMEN VAN INTERNATIONAAL RECHT DIE OOK VAN TOEPASSING ZIJN IN HET INTERNE RECHT - 
RECHTSTOEGANG - IMMUNITEIT VAN TENUITVOERLEGGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
BEOORDELING - CRITERIUM

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - CONFLICT TUSSEN TWEE NORMEN VAN INTERNATIONAAL RECHT 
DIE OOK VAN TOEPASSING ZIJN IN HET INTERNE RECHT - RECHTSTOEGANG - IMMUNITEIT VAN 
TENUITVOERLEGGING - INTERNATIONALE ORGANISATIES - BEOORDELING - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - CRITERIUM

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - CONFLICT TUSSEN TWEE NORMEN VAN INTERNATIONAAL RECHT 
DIE OOK VAN TOEPASSING ZIJN IN HET INTERNE RECHT - RECHTSTOEGANG - IMMUNITEIT VAN 
TENUITVOERLEGGING - INTERNATIONALE ORGANISATIES - VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 
BELGISCHE STAAT - GEVOLG

6º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - CONFLICT TUSSEN 
TWEE NORMEN VAN INTERNATIONAAL RECHT DIE OOK VAN TOEPASSING ZIJN IN HET INTERNE RECHT - 
RECHTSTOEGANG - IMMUNITEIT VAN TENUITVOERLEGGING - INTERNATIONALE ORGANISATIES - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STAAT - BEOORDELING

1º  De  bij  art.  6.1  E.V.R.M.  gewaarborgde  rechtstoegang  is  geen  absoluut  recht:  de  
toegepaste beperkingen kunnen de aan een persoon toegekende rechtstoegang echter  
niet op een dergelijke wijze of in een dergelijke mate beperken dat het recht zelf erdoor  
aangetast wordt; dergelijke beperkingen zijn daarenboven slechts verenigbaar met art.  
6.1  voor  zover ze een gewettigd  doel  nastreven en er  een redelijke verhouding  van  
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel.  (Art. 
6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

2º De regel van immuniteit van tenuitvoerlegging van de internationale organisaties streeft  
een  gewettigd  doel  na;  om  te  bepalen  of  de  aantasting  van  de  basisrechten 
aanvaardbaar is in het licht van art. 6.1, moet worden onderzocht of de persoon tegen  
wie de immuniteit wordt aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt om  
de hem bij het Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren.  (Art. 
6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

3º en 4° De rechter die vaststelt dat er een conflict is ontstaan tussen twee normen van  
internationaal  recht  die  ook  van  toepassing  zijn  in  de  interne  rechtsorde  en  die  
respectievelijk worden aangevoerd door de partijen in het geschil, mag de ene norm niet  
op  de andere laten voorgaan,  maar moet  onderzoeken in  hoeverre de ene norm de 
uitwerkingen kan teweegbrengen die de partij, die deze norm aanvoert, hieruit meent te 
kunnen afleiden,  niet  t.a.v.  België  maar  t.a.v.  een rechtszoekende  van een Belgisch  
gerecht, en dat conflict op te lossen door de rechten tegen elkaar af te wegen. (Art. 6.1, 
Verdrag Rechten van de Mens; Protocol nr. 3, Overeenkomst van Lomé, 15 dec. 1989)
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5º en 6° Het middel faalt  naar recht,  wanneer het betoogt dat, gesteld dat de litigieuze 
immuniteit strijdig is met art. 6.1, het enige gevolg dat aan die strijdigheid kan worden 
verbonden,  hierin  bestaat  dat  de  Belgische  Staat  een  fout  heeft  begaan  door  het  
instrument goed te keuren dat die immuniteit toekent, en dat berust op de bewering dat  
de rechter de toepassing van dat instrument in geen enkel geval kan verwerpen. (Art. 6.1, 
Verdrag Rechten van de Mens; Protocol nr. 3, Overeenkomst van Lomé, 15 dec. 1989)

(SECRETARIAAT VAN DE GROEP VAN STATEN IN AFRIKA, HET CARAÏBISCH GEBIED EN DE STILLE ZUIDZEE T. 
B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0407.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 februari 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 12 oktober 2009 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- artikel 2 van protocol nr. 3 betreffende de voorrechten en de immuniteiten van de 

vierde ACS-EEG-Overeenkomst, ondertekend te Lomé op 15 december 1989 en goedge-
keurd bij de wet van 12 juli 1991 houdende goedkeuring van de volgende internationale 
akten: 1. vierde EEG-ACS-Overeenkomst, financieel protocol, negen protocollen, slotakte 
en bijlagen I tot en met LXXVIII, proces-verbaal van ondertekening en bijlagen I tot en 
met VIII, ondertekend te Lomé op 15 december 1989, verlengd door het besluit nr. 1/2000 
van het ACS-EG-Comité van Ambassadeurs van 28 januari 2000 betreffende de over-
gangsmaatregelen die gelden vanaf 1 maart 2000.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat eisers immuniteit van tenuitvoerlegging geen grondslag kan vin-

den in artikel 6 van het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten 
in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, ACS-Staten genoemd, dat op het 
tijdstip van het beslag nog niet van kracht was in de Belgische rechtsorde, beslist dat de 
eiser immuniteit van tenuitvoerlegging geniet krachtens protocol nr. 3 van het Verdrag 
van Lomé IV,

en beslist vervolgens, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat het ver-
zet van de eiser tegen het derdenbeslag van de verweerster niet gegrond is.

Het arrest grondt die beslissing in substantie op de volgende redenen:
Eisers immuniteit van tenuitvoerlegging is in strijd met artikel 6.1 van het Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
"Het Europees gerecht weigert immers om 'de maatregelen van een hoge verdragslui-

tende partij,  die een afspiegeling zijn van algemeen erkende regels  van internationaal 
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recht inzake immuniteit van Staten, in de regel te beschouwen als een beperking die bui-
ten verhouding staat tot het recht van toegang tot een rechterlijke instantie als bepaald in 
artikel 6.1'. Zo moet het mogelijk buitensporig karakter van een beperking in elk geval 
apart worden onderzocht en kan de nationale rechter, bij het uitoefenen van een dergelijk 
evenredigheidstoezicht,  steeds rekening houden met het criterium van alternatieve ver-
haalsmogelijkheid  dat  in  de  Europese  rechtspraak  reeds  eerder  in  aanmerking  is 
genomen".

Welnu, "niets wijst erop dat er alternatieve regels bestaan voor de aan de Groep van 
ACS-Staten toegekende immuniteit van tenuitvoerlegging die verhaalsmogelijkheden bie-
den ingeval deze de tegen hem gewezen beslissingen niet ten uitvoer legt".

Grieven
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, dat het recht op een eerlijk proces betreft, wordt door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens aldus uitgelegd dat het ook het recht van toegang tot de 
rechter vastlegt, dat het recht op de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen om-
vat. Er bestaan echter beperkingen op het recht van toegang tot de rechter. Zo beslist het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat maatregelen van een hoge verdragsluiten-
de partij, die een afspiegeling zijn van algemeen erkende regels van internationaal recht 
inzake immuniteit van de Staten, in de regel niet kunnen worden beschouwd als een be-
perking die niet in verhouding staat tot het recht van toegang tot de rechter. Een dergelijke 
immuniteit is derhalve verenigbaar met artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ook al beschikt de privépersoon, 
aan wie de immuniteit wordt tegengeworpen, niet over een redelijke alternatieve verhaals-
mogelijkheden om zijn rechten te doen gelden.

Het arrest, dat beslist dat eisers immuniteit van tenuitvoerlegging strijdig is met artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, op grond dat de verweerster niet over een redelijke alternatieve verhaalsmogelijk-
heid beschikte om haar rechten te doen gelden, schendt derhalve artikel 6.1 van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 
2 van het in de aanhef van het middel bedoelde protocol nr. 3.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- artikel 2 van het protocol nr. 3 betreffende de voorrechten en de immuniteiten van de 

vierde ACS-EEG-Overeenkomst, ondertekend te Lomé op 15 december 1989 en goedge-
keurd bij de wet van 12 juli 1991 houdende goedkeuring van de volgende internationale 
akten: 1. vierde EEG-ACS-Overeenkomst, financieel protocol, negen protocollen, slotakte 
en bijlagen I tot en met LXXVIII, proces-verbaal van ondertekening en bijlagen I tot en 
met VIII, ondertekend te Lomé op 15 december 1989, verlengd door het besluit nr. 1/2000 
van het ACS-EG-Comité van Ambassadeurs van 28 januari 2000 betreffende de over-
gangsmaatregelen die gelden vanaf 1 maart 2000.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat eisers immuniteit van tenuitvoerlegging in strijd is met artikel 6.1 

van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den en beslist vervolgens, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, dat het 
verzet van de eiser tegen het door de verweerster gedane derdenbeslag niet gegrond is.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"De regel van het recht op een eerlijk proces, zoals ze is vastgelegd in artikel 6.1 van 
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het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
moet dus voorrang krijgen boven de immuniteit van tenuitvoerlegging die de Groep van 
ACS-Staten geniet. De eerste rechter heeft de door de Groep van ACS-Staten aangevoer-
de immuniteit van tenuitvoerlegging dan ook terecht verworpen".

Grieven
Geen enkele internationale rechtsnorm geeft voorrang aan artikel 6.1 van het Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden boven eisers 
immuniteit van tenuitvoerlegging.

Het recht van toegang tot de rechter is geen norm van dwingend recht waarvan in geen 
geval mag worden afgeweken. Op grond van artikel 15 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden kan immers in geval van drin-
gende noodzaak worden afgeweken van artikel 6.1 van dat verdrag. Het Europees Hof 
heeft de omschrijving van artikel 6.1 als een norm van dwingend recht overigens verwor-
pen.

Geen enkele andere internationale rechtsregel regelt het conflict tussen artikel 6.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 
eisers immuniteit van tenuitvoerlegging. Gesteld dus dat die immuniteit strijdig is met ar-
tikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, dan zou de tegenpartij uit die strijdigheid alleen maar kunnen afleiden dat de 
Belgische Staat een fout heeft begaan door het Verdrag van Lomé te sluiten, terwijl hij ge-
bonden was door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden.

Gesteld dat de immuniteit van de eiser in strijd is met artikel 6.1 van het Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, heeft het arrest die 
immuniteit dus niet wettig kunnen verwerpen op grond van artikel 6.1 van dat verdrag.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden waarborgt eenieder het recht dat een rechterlijke instan-
tie kennisneemt van elk geschil dat betrekking heeft op zijn burgerlijke rechten 
en verplichtingen. Het recht op een rechterlijke instantie zou zinloos zijn indien 
de interne rechtsorde zou toestaan dat een definitieve en dwingende beslissing 
onuitgevoerd blijft.

Het recht van toegang tot de rechter is geen absoluut recht : het kan op impli-
ciet  aanvaarde wijzen worden beperkt  daar  het,  wegens de aard zelf  van dat 
recht, door de Staat moet worden geregeld. De Staat geniet ter zake een zekere 
beoordelingsvrijheid.

De opgelegde beperkingen kunnen het aan de persoon toegekende recht van 
toegang tot de rechter echter niet op zodanige wijze of in zodanige mate beper-
ken dat het recht er zelf door aangetast wordt. Dergelijke beperkingen zijn daar-
enboven slechts verenigbaar met art. 6.1 voor zover ze een gewettigd doel na-
streven en er een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aan-
gewende middelen en het nagestreefde doel.

De toekenning van voorrechten en immuniteiten aan de internationale organi-
saties is noodzakelijk om de goede werking ervan te verzekeren, zonder eenzijdi-
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ge inmenging van een regering. Het feit dat de Staten, in de akten tot oprichting 
van de internationale organisaties of in aanvullende akkoorden, in de regel vrij-
stelling van rechtsvervolging en vrijstelling van tenuitvoerlegging aan die orga-
nisaties toekennen, is een lang bestaand gebruik dat ertoe strekt de goede wer-
king van die organisaties te verzekeren. Dat gebruik wint aan belang door de ten-
dens om de internationale samenwerking uit te breiden en te intensifiëren, wat op 
alle gebieden van de hedendaagse maatschappij tot uiting komt. In die omstan-
digheden streeft de vrijstelling van tenuitvoerlegging van de internationale orga-
nisaties een gewettigd doel na.

Hoewel maatregelen die de afspiegeling zijn van algemeen erkende beginselen 
van internationaal recht inzake de immuniteit van internationale organisaties, in 
de regel niet kunnen worden beschouwd als een beperking die buiten verhouding 
staat tot het recht van toegang tot de rechter, zoals vastgelegd in artikel 6.1, blijft 
het een feit dat de vraag naar de evenredigheid in elk geval apart moet worden 
onderzocht in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak. Om te 
bepalen of de aantasting van de grondrechten aanvaardbaar is in het licht van ar-
tikel 6.1, moet onderzocht worden of de persoon tegen wie de immuniteit aange-
voerd wordt, over andere redelijke verhaalsmogelijkheden beschikt om de hem 
bij het Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte wijze te vrijwaren.

Het arrest, dat beslist dat "het mogelijk buitensporig karakter van een beper-
king in elk geval apart moet worden onderzocht" en dat "de nationale rechter, bij 
het  uitoefenen  van  een  dergelijk  evenredigheidstoezicht,  steeds  rekening  kan 
houden met het criterium van de alternatieve verhaalsmogelijkheid dat in de Eu-
ropese rechtspraak reeds eerder in aanmerking is genomen" en dat "niets erop 
wijst dat er alternatieve regels bestaan voor de aan de (eiser) toegekende immu-
niteit van tenuitvoerlegging die verhaalsmogelijkheden bieden ingeval laatstge-
noemde de tegen hem gewezen beslissingen niet ten uitvoer legt", verantwoordt 
naar recht zijn beslissing dat de door de eiser aangevoerde immuniteit van tenuit-
voerlegging niet verenigbaar is met artikel 6.1 van het Verdrag.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat de door de eiser aangevoerde 

immuniteit van tenuitvoerlegging niet verenigbaar is met artikel 6.1 van het Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, 
dat het recht op de tenuitvoerlegging van de definitieve en dwingende rechterlij-
ke beslissingen waarborgt.

Hoewel geen enkele internationale rechtsregel het conflict regelt tussen voor-
meld artikel 6.1 en een bepaling die, zoals het protocol nr. 3 van het Verdrag van 
Lomé IV, immuniteit van tenuitvoerlegging aan een internationale organisatie 
toekent, kan hieruit niet worden afgeleid dat die immuniteit onbeperkt kan wor-
den tegengeworpen aan een persoon die in België een beroep doet op de waar-
borgen van dat artikel 6.

De rechter die vaststelt dat er een conflict is ontstaan tussen die twee normen 
van internationaal recht die ook van toepassing zijn in de interne rechtsorde en 
die respectievelijk worden aangevoerd door de gedingvoerende partijen, mag de 
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ene norm niet boven de andere laten voorgaan, maar moet onderzoeken in hoe-
verre de immuniteit van tenuitvoerlegging de uitwerkingen kan teweegbrengen 
die de partij, die deze norm aanvoert, hieruit meent te kunnen afleiden, niet ten 
aanzien van België maar ten aanzien van een rechtzoekende van een Belgisch 
gerecht, en dat conflict oplossen door de rechten tegen elkaar af te wegen.

Het middel dat aanvoert dat, aangenomen dat de litigieuze immuniteit strijdig 
is met artikel 6.1, uit die strijdigheid alleen maar kan worden afgeleid dat de Bel-
gische Staat een fout heeft begaan door de akte die deze immuniteit toekent goed 
te keuren, en dat gegrond is op het argument dat de rechter in geen geval de toe-
passing van die akte zou mogen weigeren, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
ongeacht de door de verweerster  neergelegde  nota,  die  niet  is  ondertekend 

door een advocaat bij het Hof van Cassatie,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

21 december 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Kirkpatrick.

Nr. 770

3° KAMER - 21 december 2009

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ONDERHANDELINGEN TUSSEN DE 
VERZEKERAAR EN DE BENADEELDE - ONDERBREKING VAN DE ONDERHANDELINGEN - VOORWAARDEN 
- VORMEN - KENNISGEVING

De  onderbreking  van  de  onderhandelingen  tussen  de  benadeelde  en  de  W.A.M.-
verzekeraar kan alleen worden afgeleid uit de kennisgeving, door een van de partijen aan 
de andere, bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief, van zijn beslissing om de 
onderhandelingen te onderbreken1. (Art. 10, derde lid, W.A.M.-wet 1956)

(TECHNO-CONFORT bvba T.  AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0106.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 oktober 2007 door de 

rechtbank van eerste aanleg te Bergen in hoger beroep en op verwijzing gewezen 
ten gevolge van het arrest van 24 oktober 2003 van het Hof.

De zaak is bij beschikking van 30 november 2009 van de eerste voorzitter ver-
wezen naar de derde kamer.
1 Zie andersl. concl. O.M. in Pas., 2010, nr.770.
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Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het tweede gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9 en 10, inzonderheid derde lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (opgeheven bij de wet van 
21 november 1989)

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat op verwijzing uitspraak doet na de vernietiging van het von-

nis dat op 16 oktober 2001 in dezelfde zaak is gewezen door de rechtbank van eerste aan-
leg te Charleroi, heeft kennisgenomen van de rechtsvordering die de eiseres heeft inge-
steld tegen de naamloze vennootschap Royale Belge 1994, in wier rechten en verplichtin-
gen de verweerster is getreden, ter vergoeding van de eigen schade die zij heeft geleden 
ten gevolge van de verlengde ongeschiktheid van haar zaakvoerder, L.N., die op 23 sep-
tember 1977 het slachtoffer werd van een wegverkeersongeval te Bois-de-Villers, waarin 
de bestuurder J.G. was betrokken, wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid werd gedekt 
door de naamloze vennootschap Le Foyer, in wiens rechten en verplichtingen de Royale 
Belge 1994 is getreden.

Wat de feiten van de zaak betreft, verwijst het vonnis naar het arrest van 24 oktober 
2003 van het Hof.

Die verwijzing kan alleen betrekking hebben op het relaas van de feiten, dat vervat was 
in het tot staving van het cassatieberoep aangevoerde middel en dat integraal deel uit-
maakt van dat arrest.

De eiseres meent dus dat relaas als volgt te kunnen weergeven:
a) Op de zitting van 22 september 1978 van de politierechtbank te Namen (lees : recht-

bank van eerste aanleg te Namen, zitting houdende in correctionele zaken), heeft de eise-
res zich tegen J. G. burgerlijke partij gesteld tot betaling van het bedrag van een provisio-
nele frank 'op een vordering die begroot wordt op 1.000.000 frank, onder voorbehoud dat 
het bedrag zal worden verhoogd of verlaagd en ruimer omschreven tijdens de verdere be-
handeling van de zaak';

b) Voordien 'hebben de partijen verschillende brieven gewisseld' via hun raadslieden en 
met name op 18 september 1978 heeft de raadsman van de verweerster de raadsman van 
de eiseres meegedeeld 'dat de aansprakelijkheid niet betwist zal worden en dat zijn cliënte 
bereid is om de schade in der minne te regelen, voor zover de aangekondigde klachten 
duidelijk bekend zijn' en heeft de raadsman van de verweerster, in een brief van 20 sep-
tember 1978, de raadsman van de eiseres om 'de bijzonderheden van de klacht' gevraagd 
en 'voorgesteld om op de strafzitting niet méér dan een provisionele frank te vorderen', 
omdat 'de kwitantie weldra zou worden verstuurd';

c) Op 27 september 1978 heeft de verweerster 'een provisionele kwitantie' van 27.000 
frank aan de eiseres gegeven, die op 3 oktober 1978 werd ondertekend, en in de loop van 
november 1978 vond de betaling plaats;

d) Op 20 oktober 1978 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Namen J.G. als enige 
aansprakelijk verklaard voor het litigieuze ongeval en heeft zij hem veroordeeld om aan 
de eiseres de door haar gevorderde provisionele vergoeding van één frank te betalen;

e) De rechtbank van eerste aanleg te Namen heeft, bij de verdere behandeling van de 
zaak op de vordering van de eiseres tot algehele vergoeding van haar definitieve schade, 
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in een vonnis van 3 december 1987, dat door het hof van beroep te Luik is bevestigd in 
een arrest van 8 juni 1989, die vordering niet ontvankelijk verklaard, op grond dat de 
rechtbank haar rechtsmacht door het eerdere vonnis van 20 oktober 1978 volledig had uit-
geoefend;

f) In het vonnis van 19 september 1991, dat bevestigd werd door een arrest van 9 janua-
ri 1995 van het hof van beroep te Luik, werd de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres 
tegen J.G. tot vergoeding van haar definitieve schade verjaard en niet-ontvankelijk ver-
klaard'.

Na die herhaling van de feiten stelt het bestreden vonnis vast dat de rechtsvordering van 
de eiseres "ten opzichte van J.G., de verzekerde van de (verweerster), definitief verjaard 
is, en dat dit niet meer betwist kan worden".

Vervolgens verwerpt het de door de eiseres tegen de verweerster ingestelde vordering, 
die het om de volgende redenen verjaard verklaart:

"Om te beletten dat haar vordering verjaard zou worden verklaard, beroept de (eiseres), 
die deze vordering ingesteld heeft bij dagvaarding van 5 december 1997, d.w.z. meer dan 
twintig jaar na het ongeval van 23 september 1977, zich op artikel 10, derde lid, van de 
wet van 1 juli 1956, dat luidt als volgt : 'De verjaring wordt ten opzichte van een verzeke-
raar gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeelde. Een nieu-
we termijn van drie jaar begint te lopen te rekenen van het ogenblik waarop één van de 
partijen bij deurwaardersexploot aan de andere partij kennis heeft gegeven dat zij de on-
derhandelingen afbreekt; indien de kennisgeving bij aangetekende brief geschiedt, begint 
de nieuwe termijn te lopen op de dag volgende op die, waarop de brief ter post is afgege-
ven'.

Zij betoogt dat de onderhandelingen, bij gebrek aan een deurwaardersexploot of een 
aangetekende brief, sinds de eerste brieven uit 1978 tot op heden nooit zijn afgebroken;

Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi - dat is vernietigd door het 
Hof van Cassatie - heeft beslist dat de eiseres, door zich tegen de verzekerde burgerlijke 
partij te stellen in het kader van de eerste strafvordering voor de correctionele rechtbank te 
Namen en door op 20 oktober 1978 tegen hem een vonnis te verkrijgen, de onderhande-
lingen had beëindigd';

In werkelijkheid zijn de onderhandelingen nooit afgebroken, maar hebben zij geleid tot 
de regeling van het schadegeval door de afgifte van een kwitantie op 3 oktober 1978 en de 
betaling van 27.000 frank - tot vergoeding van de stoffelijke schade aan het voertuig - die 
de (eiseres) ontvangen heeft op 6 november 1978 (...);

Na ontvangst van die betaling heeft de (eiseres) gedurende meer dan acht jaar geen en-
kele brief meer geschreven of een klacht ingediend, tot haar raadsman op 10 februari 1987 
een brief verstuurde en er op 18 februari 1987 bij deurwaardersexploot een aanzegging tot 
verschijning voor de correctionele rechtbank te Namen werd betekend - een procedure, 
waarbij haar vordering bij arrest van 8 juni 1989 van het hof van beroep te Luik werd ver-
worpen;

Volgens de door (de eiseres) aangehaalde rechtspraak omvat het begrip onderhandelin-
gen in de zin van artikel 10, derde lid, van de wet van 1 juli 1956 elke correspondentie en 
zelfs elke bespreking die strekt tot de regeling van schade, naar aanleiding waarvan elke 
partij op zodanige wijze voorstellen heeft gedaan dat de houding van de verzekeraar de 
benadeelde verplicht heeft om een rechtsvordering in te stellen; van wezenlijk belang is 
het idee dat de twee partijen een bespreking hebben opgestart, dat elke partij voorstellen 
heeft gedaan en dat de verzekeraar op zodanige wijze heeft gehandeld dat hij de benadeel-
de heeft doen geloven dat hij van plan was de schade te vergoeden (Gent, 6 juni 1989, 
RW, 1990-1991, 433); het begrip onderhandelingen impliceert een negotiatie, een bespre-
king, een uitwisseling die ertoe strekt de benadeelde verstaan te geven dat de verzekeraar 
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een regeling van het schadegeval overweegt;
Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie (Cass., 3 oktober 1997, AC, 199, nr. 

385), dat het standpunt van het Benelux-gerechtshof overneemt, is een uitwisseling van 
berichten, schriftelijk of anderszins, waarbij enerzijds de benadeelde aan de verzekeraar 
bericht deze ter zake van een bepaald feit aansprakelijk te stellen, zonder te preciseren op 
welke grond en in welke omvang hij de verzekeraar aansprakelijk acht en, anderzijds, de 
verzekeraar aan de benadeelde bericht de door deze gepretendeerde aanspraak in behande-
ling te nemen, zonder blijk te geven van enige bereidheid die aanspraak geheel of gedeel-
telijk te honoreren, als 'onderhandeling' aan te merken (Benelux-gerechtshof, 5 juli 1985, 
A 84/1); correspondentie tussen de benadeelde en de verzekeraar kan slechts dan op grond 
van de mededelingen van de verzekeraar niet worden aangemerkt als 'onderhandeling' in 
de zin van artikel 10, derde lid, van die bepalingen, indien de benadeelde op grond van die 
mededelingen moet begrijpen dat de verzekeraar een regeling zonder meer uitsluit (Bene-
lux-gerechtshof, 20 oktober 1989, A 88/2);

Zoals het Hof van Cassatie in het verwijzingsarrest zegt, is de kennisgeving bij deur-
waarderexploot of bij aangetekende brief voor het afbreken van de onderhandelingen ver-
eist opdat de benadeelde niet verrast wordt door een verjaring die hem zou worden tegen-
geworpen, terwijl hij kon veronderstellen dat er nog steeds onderhandelingen aan de gang 
waren;

Gelet op de omstandigheden van de zaak, en met name op het standpunt dat verdedigd 
wordt door Meester Derenne, de raadsman van de maatschappij die de heer G. voor de 
strafgerechten vertegenwoordigt ten gevolge van de op 18 februari 1987 betekende aan-
zegging tot  verschijning,  kon de (eiseres) er niet  redelijkerwijs van uitgegaan zijn dat 
zulks het geval was;

Zij kan niet, zonder blijk te geven van kwade trouw, voorhouden dat de verjaringstui-
tende onderhandelingen ononderbroken tot op heden zijn voortgezet;

Zij betoogt ten onrechte dat 'de verzekeraar en niet de verzekerde de onderhandelingen 
moet afbreken';

Integendeel, artikel 10, derde lid, van de wet van 1 juli 1956 biedt elke partij de moge-
lijkheid om de onderhandelingen bij deurwaardersexploot af te breken: 'Een nieuwe ter-
mijn van drie jaar begint te lopen te rekenen van het ogenblik waarop één van de partijen 
bij deurwaardersexploot aan de andere partij heeft kennis gegeven dat zij de onderhande-
lingen afbreekt';

Zelfs als de (eiseres) de onderhandelingen te dezen opnieuw heeft opgestart door mid-
del van de brief van haar raadsman van 10 februari 1987 en zelfs als zij, tegen alle waar-
schijnlijkheid in, is blijven geloven in de mogelijkheid dat de verzekeraar het schadegeval 
in der minne zou regelen, heeft zij de onderhandelingen in elk geval zelf en uiterlijk op 29 
december 1989 bij deurwaardersexploot afgebroken toen zij aan J.G., de verzekerde van 
de (verweerster), een dagvaarding tot verschijning voor de rechtbank van eerste aanleg te 
Namen heeft betekend (burgerlijke rechtsvordering die door het hof van beroep te Luik 
niet-ontvankelijk want verjaard werd verklaard in zijn arrest van 9 januari 1995);

Nadat het hof van beroep te Luik haar rechtsvordering voor de strafgerechten had ver-
worpen bij zijn arrest van 8 juni 1989, was het voor de (eiseres) duidelijk dat de (verweer-
ster) geenszins van plan was om haar te vergoeden en dat zij gerechtelijke stappen moest 
ondernemen, wat zij gedaan heeft door op 29 december 1989 een deurwaardersexploot 
aan J.G. te betekenen;

Dat exploot van 29 december 1989 kan worden tegengeworpen aan de verzekeraar, die 
de leiding heeft over het proces, en heeft de mogelijke onderhandelingen, die nog steeds 
aan de gang waren met de maatschappij, op die datum ontegenzeglijk afgebroken;
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Hieruit volgt dat er, met toepassing van artikel 10, derde lid, van de wet van 1 juli 
1956, ten opzichte van de verzekeraar ten laatste vanaf 29 december 1989 een nieuwe ver-
jaringstermijn van drie jaar is ingegaan en dat die termijn is verstreken op 29 december 
1992;

Krachtens artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek kon die nieuwe termijn niet gestuit 
worden door de lopende procedure, daar de burgerlijke rechtsvordering verjaard en niet-
ontvankelijk was verklaard;

De driejaarlijkse verjaring was ten opzichte van de verzekeraar uiterlijk op 29 decem-
ber 1992 verkregen; 

Deze, bij de dagvaarding van 5 december 1997 ingestelde rechtsvordering moet in elk 
geval niet-ontvankelijk verklaard worden, daar ze kennelijk verjaard is".

Grieven
Krachtens artikel 10, derde lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wordt de verjaring ten opzichte van 
een verzekeraar gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de benadeel-
de, begint een nieuwe termijn van drie jaar te lopen te rekenen van het ogenblik waarop 
één van de partijen bij deurwaardersexploot aan de andere partij kennis heeft gegeven dat 
zij de onderhandelingen afbreekt en begint de nieuwe termijn, indien de kennisgeving bij 
aangetekende brief geschiedt, te lopen op de dag volgend op die waarop de brief ter post 
is afgegeven.

Uit die tekst kan worden afgeleid dat het afbreken van de onderhandelingen tussen de 
partijen, die de verjaringstermijn opnieuw doet ingaan, alleen het gevolg kan zijn van een 
deurwaardersexploot dat door de ene partij aan de andere wordt betekend of van een aan-
getekende brief die door de ene partij aan de andere wordt gericht en waarin die afbreking 
ter kennis wordt gebracht.

Bijgevolg heeft het bestreden vonnis, dat het bestaan van onderhandelingen tussen de 
partijen erkent, uit de vaststellingen dat die onderhandelingen geleid hebben tot de afgifte 
van een kwitantie op 3 oktober 1978 - die blijkens de in het vonnis uiteengezette feiten 
slechts provisioneel was en alleen de "stoffelijke schade aan het voertuig" dekte -, dat de 
eiseres, overeenkomstig die kwitantie, aan de verweerster een bedrag van 27.000 frank 
heeft betaald, dat de verweerster acht jaar lang geen enkele brief meer heeft gestuurd noch 
enige klacht heeft ingediend tot haar raadsman op 10 februari 1987 een brief verstuurd 
heeft en er een aanzegging tot verschijning voor de rechtbank van eerste aanleg te Namen, 
die uitspraak deed in correctionele zaken, werd betekend, die blijkens de in het vonnis uit-
eengezette feiten strekte tot de algehele vergoeding van de definitieve schade van de eise-
res, en die vordering van de eiseres werd verworpen door het arrest van 9 juni 1989 van 
het hof van beroep te Luik, niet wettig kunnen afleiden dat die onderhandelingen zijn af-
gebroken in de zin van de voormelde bepaling van de wet van 1 juli 1956, zodat de verja-
ringstermijn van drie jaar opnieuw is ingegaan, daar het vonnis niet vaststelt dat er een 
deurwaardersexploot is betekend of een aangetekende brief door de ene partij aan de an-
dere is verzonden die deze afbreking ter kennis bracht, en kan uit die vaststellingen inte-
gendeel worden afgeleid dat zulks niet is geschied.

Dit is het geval, ook al heeft het vonnis uit die feitelijke omstandigheden, die het ver-
meldt, kunnen afleiden dat de verweerster "niet redelijkerwijs ervan kon zijn uitgegaan" 
dat "er nog onderhandelingen aan de gang waren".

Ook de omstandigheid dat de eiseres, op 29 december 1989, aan de verzekerde van de 
verweerster, J.G., een dagvaarding heeft betekend om voor de rechtbank van eerste aanleg 
te Namen te verschijnen - een dagvaarding die, voor het appelgerecht, geleid heeft tot het 
arrest van 9 januari 1995 van het hof van beroep te Luik, dat de vordering van de eiseres 
tegen J.G. verwierp -, heeft de onderhandelingen niet kunnen afbreken in de zin van de 
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voormelde wetsbepaling, aangezien a) het deurwaardersexploot niet is betekend door de 
ene partij aan de andere, maar door de eiseres aan de verzekerde van de verweerster, en b) 
dat exploot geen afbreking van de onderhandelingen tussen de eiseres en de verweerster 
ter kennis bracht, maar de door de eiseres tegen de verzekerde van de verweerster inge-
stelde vordering tot vergoeding van haar definitieve schade.

Het bestreden vonnis verantwoordt zijn beslissing dus niet naar recht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Krachtens artikel 10, derde lid, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de ver-

plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, wordt de verjaring 
ten opzichte van een verzekeraar gestuit door iedere onderhandeling tussen de 
verzekeraar en de benadeelde, begint een nieuwe termijn van drie jaar te lopen te 
rekenen van het ogenblik waarop één van de partijen bij deurwaardersexploot 
aan de andere partij ter kennis brengt dat zij de onderhandelingen afbreekt en be-
gint de nieuwe termijn, indien de kennisgeving bij aangetekende brief geschiedt, 
te lopen op de dag volgend op die waarop de brief ter post is afgegeven.

De kennisgeving bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief is vereist 
opdat de benadeelde niet  verrast zou worden door een verjaring die hem zou 
worden tegengeworpen, terwijl hij had kunnen veronderstellen dat er nog altijd 
onderhandelingen aan de gang waren; die kennisgeving vormt het tijdstip waarop 
een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen.

Bijgevolg kan de afbreking van de onderhandelingen alleen worden afgeleid 
uit de kennisgeving door een van de partijen aan de andere, bij deurwaardersex-
ploot of per aangetekende brief, van de beslissing om de onderhandelingen af te 
breken.

Het bestreden vonnis heeft derhalve niet zonder voormeld artikel 10, derde lid, 
te schenden, de afbreking van de onderhandelingen tussen de partijen kunnen af-
leiden uit de volgende omstandigheden:

- het standpunt dat verdedigd werd door de raadsman van de verzekeraar, die 
de verzekerde vertegenwoordigde voor de strafgerechten ten gevolge van de op 
18 februari 1987 betekende aanzegging tot verschijning, aangezien de eiseres, 
gezien de omstandigheden van de zaak, niet redelijkerwijs ervan kon uitgaan dat 
er nog steeds onderhandelingen aan de gang waren;

- het door de eiseres aan de verzekerde van de verweerster gerichte deurwaar-
dersexploot van 29 december 1989.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, zitting hou-

dende in hoger beroep.

21 december 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Velu – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
T'Kint en De Bruyn.

Nr. 771

3° KAMER - 21 december 2009

1º HANDELSPRAKTIJKEN - BESCHERMING VAN DE CONSUMENT - ONRECHTMATIG BEDING - 
KENNELIJK ONEVENWICHT - WETTELIJK BEGRIP - HOF VAN CASSATIE - BEOORDELING

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - 
HANDELSPRAKTIJKEN - BESCHERMING VAN DE CONSUMENT - ONRECHTMATIG BEDING - KENNELIJK 
ONEVENWICHT - WETTELIJK BEGRIP - BEOORDELING

3º HANDELSPRAKTIJKEN - BESCHERMING VAN DE CONSUMENT - ONRECHTMATIG BEDING - 
OPSCHORTENDE VOORWAARDE - VOORWAARDE NIET VERVULD - BESTEMMING VAN HET GESTORTE 
VOORSCHOT - KENNELIJK ONEVENWICHT - BEOORDELING - CRITERIUM - OMVANG

4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - HANDELSPRAKTIJKEN - BESCHERMING VAN DE CONSUMENT - 
ONRECHTMATIG BEDING - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - VOORWAARDE NIET VERVULD - 
BESTEMMING VAN HET GESTORTE VOORSCHOT - KENNELIJK ONEVENWICHT - BEOORDELING - 
CRITERIUM - OMVANG

1º en 2° Het Hof moet nagaan of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het wettelijk begrip  
kennelijk onevenwicht niet heeft miskend1.  (Art. 31, §1, Handelspraktijkenwet 1991)

3º en 4° Het arrest verantwoordt zijn beslissing naar recht wanneer het, zonder verder in te 
gaan op de verplichtingen van de verkoper door het invoegen van een opschortende 
voorwaarde, beslist dat er een onrechtmatig gebruik van het voorschot wordt gemaakt in  
geval  van  niet-vervulling  van  die  voorwaarde,  omdat  het  een  kennelijk  onevenwicht 
tussen de partijen schept2. (Art. 31, §1, Handelspraktijkenwet 1991)

(HANCIAUX nv T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0499.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 18 april 2008, gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 30 november 2009 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2010, nr.771.
2 Ibid. 
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Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1168, 1170, 1171, 1176, 1181, 1182, 1226, 1235, 1376 en 1377 van 

het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 31, §1, en 33, §1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handels-

praktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, stelt vast dat "de verkoop, die werd vastgelegd in de voorlopige koopakte 

van 4 september 2002, niet (...) tot stand kwam doordat een opschortende voorwaarde niet 
was vervuld", somt "de contractuele bepalingen op die de partijen aanvoeren tot staving 
van hun respectieve eisen" en beslist vervolgens dat het beding volgens hetwelk het ge-
storte voorschot, in geval van niet-vervulling van de opschortende voorwaarde, definitief 
aan de verkoper toekomt, onrechtmatig is en veroordeelt de eiseres om aan de verweerster 
een bedrag van 26.029 euro te betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke 
rentevoet vanaf 18 november 2004, om alle redenen die hier als volledig weergegeven 
worden beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen:

"(De verweerster) betoogt terecht dat het litigieuze beding onrechtmatig is in de zin van 
artikel 31, §1, van de wet van 14 juli 1991;

Het litigieuze beding heeft tot gevolg dat het voorschot, dat een twintigste van de ver-
koopprijs bedraagt, aan de verkoopster toekomt, ook al wordt de overeenkomst ongeldig 
om een reden onafhankelijk van de wil en van de fout van de koper, wat een kennelijk on-
evenwicht schept tussen de rechten en de verplichtingen van de partijen, met name gelet 
op de paragraaf 'verklaringen' van de voorlopige koopakte, luidens welke de verkoper het 
voorschot, zonder enige schadevergoeding, alleen hoeft terug te betalen indien de verkoop 
niet kan plaatsvinden om een reden die aan de verkoper te wijten is;

Het beding op grond waarvan (de eiseres) zich het voorschot heeft toegeëigend, is zo-
doende nietig krachtens artikel 33, §1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de han-
delspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument;

Bijgevolg heeft de (eiseres) zich dat voorschot toegeëigend terwijl die opschortende 
voorwaarde niet was vervuld, zodat die toe-eigening een onverschuldigde betaling vormt 
waarvan de terugbetaling een wettelijke verplichting is die voortvloeit  uit  de artikelen 
1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek (...) en de vordering van (de verweerster) 
derhalve gegrond is".

Grieven
Volgens de artikelen 1134, 1168, 1170, 1171, 1176, 1181, 1182 en 1226 van het Bur-

gerlijk Wetboek mag er in een voorlopige koopakte van onroerende goederen een beding 
ingevoegd worden waarbij de koper zich ertoe verbindt om aan de verkoper een forfaitaire 
vergoeding te storten indien niet voldaan wordt aan de opschortende voorwaarde dat de 
koper eerst een hypothecaire lening moet krijgen, om welke reden ook en zelfs als hij 
geen fout heeft begaan. Dit beding strekt tot vergoeding van de schade die de verkoper 
lijdt ingeval de overeenkomst, pendente conditione, niet tot stand komt en zijn goed niet 
verkocht wordt, en legt de onzekerheid over de vervulling van de opschortende voorwaar-
de, ten laste van de koper, omdat hij de enige is die dat risico kan inschatten.

Het arrest weigert het overeengekomen beding toe te passen luidens welke de opschor-
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tende voorwaarde dat een hypothecaire lening wordt toegekend aan de verweerster, na 
overschrijding van de daarin bepaalde termijn, geacht zal worden niet te zijn vervuld in-
dien zij de eiseres niet gemeld heeft dat zij een krediet verkregen heeft, en het gestorte 
voorschot in dat geval definitief aan de eiseres toekomt, op grond dat dit beding onrecht-
matig en derhalve nietig is krachtens de artikelen 31, §1, en 33, §1, van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consu-
ment.

Artikel 31, §1, van de voormelde wet omschrijft het onrechtmatig beding als elk beding 
dat een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen schept. Dit 
kennelijk onevenwicht, in de zin van die bepaling, moet juridisch en niet economisch van 
aard zijn. De rechter dient de respectieve standpunten van de partijen te beoordelen op 
grond van alle gegevens van de overeenkomst en hij moet het litigieuze beding vergelij-
ken met de normale werking van het gemeen recht van de verbintenissen, dat bij gebrek 
aan bijzondere contractuele bedingen van toepassing is.

De voormelde bepalingen van de wet van 14 juli 1991 vereisen geen evenwicht tussen 
de contractuele sancties. Uit de omstandigheid alleen dat een beding nadelig is voor de 
consument of dat de toepassing ervan negatieve gevolgen voor hem heeft, kan niet wor-
den afgeleid dat dit beding een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en de plichten 
van de partijen schept en dat, bijgevolg, het beding onrechtmatig moet worden geacht.

Het arrest beslist alleen dat "het litigieuze beding tot gevolg heeft dat het voorschot (...) 
aan de verkoopster toekomt, ook al wordt de overeenkomst ongeldig om een reden onaf-
hankelijk van de wil en van de fout van de koper", terwijl "de verkoper het voorschot, 
zonder enige schadevergoeding, alleen hoeft terug te betalen indien de verkoop niet kan 
plaatsvinden om een reden die aan de verkoper te wijten is", en leidt hieruit af dat voor-
meld beding "een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen 
schept".

Het arrest beoordeelt het litigieuze beding niet in het licht van de algemene opzet van 
de overeenkomst en onderzoekt het, inzonderheid, noch op de gevolgen die de invoeging 
van de opschortende voorwaarde dat een krediet wordt toegekend aan de koper, voor de 
verkoper heeft, noch, bijgevolg, op de nadelen die de onzekerheid over de vervulling van 
die voorwaarde voor de verkoper inhoudt en die het litigieuze beding moet verhelpen.

Het arrest stelt derhalve niet wettig vast dat het litigieuze beding een kennelijk oneven-
wicht tussen de rechten en de plichten van de partijen schept of vermeldt, op zijn minst, 
de gegevens niet op grond waarvan het tot die conclusie komt. Door dat beding nietig te 
verklaren, schendt het bijgevolg de artikelen 31, §1, en 33, §1, van de wet van 14 juli 
1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consu-
ment.

Het arrest schendt dientengevolge de artikelen 1168, 1170, 1171, 1176, 1181, 1182 en 
1226 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de voorwaardelijke verbintenissen en inzon-
derheid de opschortende voorwaarde, en miskent de verbindende kracht van de tussen de 
partijen gesloten voorlopige koopakte alsook het wettelijk begrip bij vergissing of onver-
schuldigd gedane betaling (schending van de artikelen 1134, 1235, 1376 en 1377 van dat-
zelfde wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 31, §1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handels-

praktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is elk beding of 
elke voorwaarde die, alleen of in samenhang met een of meer andere bedingen of 
voorwaarden, een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de 
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partijen schept, onrechtmatig.
Het Hof moet nagaan of de feitenrechter, bij zijn beoordeling, het wettelijk be-

grip kennelijk onevenwicht niet heeft miskend.
Het arrest stelt, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter en op 

grond van eigen redenen, vast dat de verkoop van een pand te H., gesloten tussen 
de eiseres, een beroepsverkoper, en de verweerster, op 4 september 2002 is vast-
gelegd in een voorlopige koopakte, dat die koopakte een opschortende voorwaar-
de bevatte volgens welke de verweerster eerst binnen een termijn van niet meer 
dan zes weken een principieel akkoord van een financiële instelling van haar 
keuze moest zien te krijgen voor de toekenning van een hypothecaire lening van 
520.577 euro, en dat, indien de opschortende voorwaarde niet werd vervuld, het 
voorschot van 26.029 euro definitief aan de verkoper toekwam.

Het arrest beslist dat "het litigieuze beding tot gevolg heeft dat het voorschot, 
dat een twintigste van de verkoopprijs bedraagt, aan de verkoopster toekomt, ook 
al wordt de overeenkomst ongeldig om een reden onafhankelijk van de wil en 
van de fout van de koper, wat een kennelijk onevenwicht schept tussen de rech-
ten en de verplichtingen van de partijen, met name gelet op de paragraaf (...) lui-
dens welke de verkoper het voorschot, zonder enige schadevergoeding, alleen 
hoeft terug te betalen indien de verkoop niet kan plaatsvinden om een reden die 
aan de verkoper te wijten is".

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht wanneer het, zonder 
verder in te gaan op de verplichtingen die de invoeging van een opschortende 
voorwaarde voor de verkoper inhoudt, beslist dat het litigieuze beding onrecht-
matig is en dat het voorschot aan de verweerster terugbetaald moet worden.

De schending van de andere in het middel bedoelde bepalingen is volledig af-
geleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de bepalingen van de voormel-
de wet van 14 juli 1991.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 december 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Oosterbosch.

Nr. 772

3° KAMER - 21 december 2009

1º VREEMDE WET - WERKING IN DE TIJD - TOEPASSING

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VREEMDE WET - 
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WERKING IN DE TIJD - TOEPASSING

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - VREEMDE WET - WERKING IN DE TIJD - TOEPASSING

1º,  2° en 3° De rechter die krachtens het Wetboek van Internationaal Privaatrecht  een  
vreemde  wet  moet  toepassen,  moet  op  de  internationale  situatie  waarvan  hij  
kennisgenomen heeft, de regel van dat vreemd recht toepassen die deze situatie regelt  
en moet daarbij rekening houden met de bepalingen van dat recht die de werking van de  
wet in de tijd regelen. (Artt. 2 en 16, W.I.P.R.)

(D. T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0082.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 30 november 2009 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk wetten geen terugwerkende kracht hebben, 

zoals het met name is vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2, 15, 16, 34 en 37 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek 

van internationaal privaatrecht;
- de artikelen 1, 2 en 331-23 van het Franse Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemde bepa-

ling zoals ingevoegd bij de Franse wet nr. 2002-304 van 4 maart 2002 "relative au nom de 
famille" en vóór de wijziging ervan bij de Franse ordonnantie nr. 2005-759 van 4 juli 
2005 "portant réforme de la filiation";

- voor zover nodig, artikel 331-23 van het Franse Burgerlijk Wetboek, na de wijziging 
ervan bij de Franse ordonnantie nr. 2005-759 van 4 juli 2005 "portant réforme de la filiati-
on";

- de artikelen 8 en 20 van de Franse ordonnantie nr. 2005-759 van 4 juli 2005 "portant 
réforme de la filiation", zoals bekrachtigd bij de Franse wet nr. 2009-61 van 16 januari 
2009 "ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation 
et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation";

- voor zover nodig, artikel 20, II, 5°, van de Franse ordonnantie nr. 2005-759 van 4 juli 
2005 "portant réforme de la filiation", zoals het van kracht was vóór de opheffing ervan 
bij de Franse wet nr. 2009-61 van 16 januari 2009 "ratifiant l'ordonnance n° 2005-759 du 
4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositi-
ons relatives à la filiation".
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Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat het kind I.R.D. voortaan de familienamen A.-D. zal dragen en be-

slist dat het dictum van het arrest door het openbaar ministerie zal worden meegedeeld 
aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Etterbeek, om er te worden 
overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand, overeenkomstig artikel 333, §2, 
van het Burgerlijk Wetboek, om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden 
beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen:

"Krachtens artikel 37 van het Wetboek van internationaal privaatrecht, wordt de vast-
stelling van de naam en de voornamen van een persoon beheerst door het recht van de 
Staat waarvan die persoon de nationaliteit heeft.

Artikel 38 van datzelfde wetboek bepaalt  insgelijks dat de vrijwillige of uit  de wet 
voortvloeiende verandering van naam of voornamen van een persoon beheerst wordt door 
het recht van de Staat waarvan die persoon op het tijdstip van de verandering de nationali-
teit heeft.

Het wordt niet betwist dat het kind de Franse nationaliteit heeft; te dezen is dus de 
Franse wet van toepassing.

Artikel 311-23 van het Franse Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
'Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de 

naissance, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de fi-
liation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe de-
vant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'é-
gard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans 
l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le change-
ment de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance'.

Aangezien de vordering tot wijziging van de naam a fortiori niet gezamenlijk wordt in-
gesteld, moet de voormelde wetsbepaling in verband worden gebracht met artikel 331 van 
het Franse Burgerlijk Wetboek, dat het volgende bepaalt: 'lorsqu'une action est exercée en 
application de la présente section (les actions aux fins d'établissement de la filiation), le 
tribunal statue, s'il y a lieu, sur (...) l'attribution du nom'.

Het hof (van beroep), dat kennisneemt van de vordering tot erkenning van de afstam-
ming van het kind I., is bijgevolg bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot toe-
voeging van de familienaam A. aan de naam van het kind I.D.

Het Franse recht maakt het mogelijk om de namen van de twee ouders 'naast elkaar te 
plaatsen', mits dit voor beide ouders beperkt is tot één familienaam.

De partijen zijn samen naar het gemeentebestuur gegaan om van de geboorte van het 
kind aangifte te doen. Om I. meteen een band met haar biologische vader te geven, heb-
ben de partijen haar R. als tweede voornaam gegeven, dit is de voornaam van de moeder 
(van de verweerder), die enkele maanden vóór de geboorte van I. was overleden.

Het feit dat I. de naam van haar vader naast die van haar moeder draagt, zal haar helpen 
om op te groeien in de erkenning van haar dubbele afstamming.

De vordering (van de verweerder) om zijn naam aan die van (de eiseres) toe te voegen, 
is gegrond".

Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internatio-

naal privaatrecht, wordt het recht dat van toepassing is op internationale gevallen, behou-
dens uitzonderingen, geregeld door die wet.

Krachtens artikel 15 van de wet van 16 juli 2004, wordt de inhoud van het buitenlands 
recht door de rechter vastgesteld en wordt het buitenlands recht toegepast volgens de in 
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het buitenland gevolgde interpretatie.
Krachtens artikel 16 van de wet van 16 juli 2004, worden onder het recht van een Staat 

de rechtsregels van die Staat verstaan met uitsluiting van de regels van het internationaal 
privaatrecht.

Alleen de rechtsregels die van kracht zijn in de buitenlandse Staat, kunnen in België 
worden toegepast op een internationaal geval.

De inwerkingtreding van de buitenlandse rechtsregels wordt door dat recht geregeld.
Artikel 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek bepaalt: "les lois entrent en vigueur à la 

date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication". Artikel 2 van datzelfde 
wetboek bepaalt: "la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a point d'effet rétroactif".

Artikel 34, §1, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 
privaatrecht bepaalt dat, behalve in aangelegenheden waar die wet anders bepaalt, de staat 
en de bekwaamheid van een persoon beheerst worden door het recht van de Staat waarvan 
hij de nationaliteit heeft.

Artikel 37 van dezelfde wet bepaalt insgelijks dat de vaststelling van de naam en de 
voornamen van een persoon beheerst wordt door het recht van de Staat waarvan die per-
soon de nationaliteit heeft.

Artikel 38 van dezelfde wet bepaalt dat de vrijwillige of uit de wet voortvloeiende ver-
andering van naam of voornamen van een persoon beheerst wordt door het recht van de 
Staat waarvan die persoon op het tijdstip van de verandering de nationaliteit heeft.

Het arrest beslist, met toepassing van de artikelen 37 en 38 van de wet van 16 juli 2004, 
om het Franse recht toe te passen op de vordering tot wijziging van de naam van het kind 
I.D., en meer bepaald artikel 331-23 van het Burgerlijk Wetboek, dat volgens het arrest 
luidt als volgt :

"Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de 
naissance, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de fi-
liation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe de-
vant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'é-
gard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans 
l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le change-
ment de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance".

Die versie van artikel 331-23 van het Franse Burgerlijk Wetboek werd ingevoegd door 
artikel 8, II, van de Franse ordonnantie nr. 2005-759 van 4 juli 2005 "portant réforme de 
la filiation", dat het vroegere artikel 331-23 van datzelfde wetboek vervangt, luidens het-
welk: "la faculté de choix ouverte en application des articles 331-21 et 334-2 ne peut être 
exercée qu'une seule fois".

Artikel 20, II, 5°, van de Franse ordonnantie nr. 2005-759 van 4 juli 2005 "portant ré-
forme de la filiation" bepaalt dat de bepalingen van het tweede lid van artikel 311-23, zo-
als het uit die ordonnantie voortvloeit, "ne sont applicables qu'aux enfants nés à compter 
du 1er janvier 2005". Artikel 20, III, van de voormelde ordonnantie van 4 juli 2005 be-
paalt dat, "lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, 
soit le 1er juillet 2006 suivant son article 21, l'action est poursuivie et jugée conformé-
ment à la loi ancienne, laquelle s'applique également en appel et en cassation".

Uit die bepalingen van de Franse ordonnantie van 4 juli 2005 volgt dat de door het ar-
rest toegepaste versie van artikel 331-23 van het Franse Burgerlijk Wetboek niet van toe-
passing is op de vordering van de verweerder, daar, enerzijds, het kind I.D. geboren is op 
3 juni 2002, d.w.z. vóór 1 januari 2005, en, anderzijds, de vordering tot wijziging van 
naam is ingesteld op 30 maart 2005, d.w.z. vóór 1 juli 2006.
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In zoverre het arrest beslist om de vordering tot wijziging van de naam van het kind 
I.D. toe te wijzen op grond van artikel 331-23 van het Franse Burgerlijk Wetboek, zoals 
het van kracht was na de vervanging ervan bij artikel 8, II, van de Franse ordonnantie nr. 
2005-759 van 4 juli 2005 "portant réforme de la filiation", terwijl uit de artikelen 20, II, 
5°, en 20, III, van dezelfde ordonnantie volgt dat die versie van artikel 331-23 niet van 
toepassing is op de vordering tot wijziging van de naam van het kind I.D., schendt het al-
dus duidelijk de artikelen 20, II, 5°, en 20, III, van de voormelde ordonnantie van 4 juli 
2005 "portant réforme de la filiation" en de artikelen 1, 2 en 331-23 van het Franse Bur-
gerlijk Wetboek, zoals laatstgenoemd artikel van kracht was vóór en na de wijziging er-
van bij artikel 8, II, van de voormelde ordonnantie van 4 juli 2005.

Het arrest schendt derhalve de artikelen 2, 15, 16, 34 en 37 van de wet van 16 juli 2004 
houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht alsook artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, en miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk wetten geen terugwer-
kende kracht hebben.

In zoverre het arrest beslist om artikel 331-23 van het Franse Burgerlijk Wetboek toe te 
passen op de vordering tot wijziging van de familienaam van het kind I.D., zonder de re-
denen hiervoor op te geven, stelt het het Hof aldus in de onmogelijkheid om de wettigheid 
ervan na te gaan en schendt het bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De  rechter  die  krachtens  het  Wetboek  van  internationaal  privaatrecht  een 

vreemde wet moet toepassen, moet op het internationale geval waarvan hij ken-
nisneemt, de regel van dat vreemde recht toepassen die op dat geval van toepas-
sing is, rekening houdend met de bepalingen van dat recht die de werking van de 
wet in de tijd regelen.

Het arrest beslist, zonder wat dat betreft bekritiseerd te worden, dat het geschil, 
in zoverre het betrekking heeft op de vaststelling van de naam van het kind van 
de partijen, geregeld wordt door de nationale wet van dat kind, met name het 
Franse recht.

Het arrest past artikel 311-23 van het Franse Burgerlijk Wetboek toe, dat in dat 
wetboek is ingevoegd door artikel 8, II, van ordonnantie nr. 2005-759 van 4 juli 
2005 "portant réforme de la filiation".

Overeenkomstig artikel 20, II, 5°, van die ordonnantie, is die bepaling alleen 
van toepassing op de kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2005.

Aangezien het kind van de partijen geboren is op 3 juni 2002, past het arrest 
die ordonnantie niet toe op een wijze die overeenkomt met de toepassing ervan 
in het Franse recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat het kind I.D. voortaan 

de familienaam A.-D. zal dragen en in zoverre het uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 
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over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

21 december 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Mahieu.

Nr. 773

3° KAMER - 21 december 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTSTOEGANG - BEPERKINGEN - VRIJSTELLING VAN 
RECHTSVERVOLGING - VOORWAARDEN - BEGINSELEN

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHTSTOEGANG - BEPERKINGEN - INTERNATIONALE 
ORGANISATIES - VRIJSTELLING VAN RECHTSVERVOLGING - VOORWAARDEN - BEOORDELING

3º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE ORGANISATIES - VRIJSTELLING VAN 
RECHTSVERVOLGING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - 
RECHTSTOEGANG - BEPERKINGEN - VOORWAARDEN - BEOORDELING

4º IMMUNITEIT - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - 
ARTIKEL 6.1 - RECHTSTOEGANG - BEPERKINGEN - INTERNATIONALE ORGANISATIES - VRIJSTELLING 
VAN RECHTSVERVOLGING - VOORWAARDEN - BEOORDELING

5º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE 
MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1 - RECHTSTOEGANG - 
BEPERKINGEN - INTERNATIONALE ORGANISATIES - VRIJSTELLING VAN RECHTSVERVOLGING - 
VOORWAARDEN - BEOORDELING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º  De bij  artikel  6.1  E.V.R.M. gewaarborgde rechtstoegang  is  geen absoluut  recht:  de  
toegepaste beperkingen kunnen de aan een persoon toegekende rechtstoegang echter  
niet op een dergelijke wijze of in een dergelijke mate beperken dat het recht zelf erdoor  
aangetast wordt; dergelijke beperkingen zijn daarenboven slechts verenigbaar met artikel  
6.1  voor  zover  ze  een gewettigd  doel  nastreven en er  een redelijke  verhouding  van  
evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel1.  (Art. 
6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

2º,  3°  en  4°  De  regel  van  de  vrijstelling  van  rechtsvervolging  van  de  internationale 
organisaties  streeft  een  gewettigd  doel  na;  om te  bepalen  of  de  aantasting  van  de  
basisrechten  aanvaardbaar  is  in  het  licht  van  artikel  6.1,  moet,  overeenkomstig  de 
rechtspraak van het E.V.R.M., worden onderzocht of de persoon tegen wie de vrijstelling  
van rechtsvervolging wordt aangevoerd, over andere redelijke rechtsmiddelen beschikt  
om  de  hem  bij  het  Verdrag  gewaarborgde  rechten  op  een  efficiënte  wijze  te 
vrijwaren2.(Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

5º Wanneer de rechter, die van de zaak heeft kennisgenomen, in antwoord op de vraag of  
de door een internationale organisatie aangevoerde vrijstelling van rechtsvervolging kan 
worden aangenomen in het licht van artikel 6.1, vaststelt dat de persoon tegen wie de  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.773.
2 Ibid.
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immuniteit  van  tenuitvoerlegging  wordt  aangevoerd,  het  geschil  aan  een 
beroepscommissie kan voorleggen, kan hij zich niet ertoe beperken akte te nemen van  
het  feit  dat  de  instrumenten  die  deze  commissie  invoeren,  haar  als  onafhankelijk  
omschrijven. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(WEST-EUROPESE UNIE T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR S.04.0129.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 september 2003 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan de eerste twee gesteld zijn als 

volgt.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 4 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de West-Europese Unie, van de 

nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, onderte-
kend te Parijs op 11 mei 1955 en goedgekeurd bij de wet van 19 juli 1956;

- de artikelen 6, inzonderheid §1, 19 en 32 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 49 tot 59 van het personeelsreglement van de West-Europese Unie, goed-
gekeurd bij de Resolutie tot goedkeuring van het personeelsreglement van de West-Euro-
pese Unie en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding ervan, genomen op 5 de-
cember 1956 door de Raad van de West-Europese Unie tijdens haar zevenenzestigste ver-
gadering.

Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof weigert aan de eiseres het voordeel van haar vrijstelling van rechtsver-

volging toe te kennen, verwerpt het tussenberoep dat ze in dat verband had ingesteld en 
verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, de oorspronkelijke vordering van de 
verweerster ontvankelijk en gegrond tot beloop van de door de eerste rechter toegekende 
bedragen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"Artikel 4 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de West-Europese Unie, van de 

nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, onderte-
kend te Parijs op 11 mei 1955 en goedgekeurd bij de wet van 19 juli 1956, bepaalt wat 
volgt: 'De organisatie, haar eigendommen en bezittingen, waar deze ook gelegen zijn en 
wie deze ook onder zich heeft, zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zo-
ver de secretaris-generaal optredende namens de organisatie uitdrukkelijk kan machtigen 
tot het afstand doen van deze immuniteit; er wordt echter overeengekomen, dat afstand 
van immuniteit zich niet uitstrekt tot maatregelen van tenuitvoerlegging of detentie'. De 
vraag rijst of de vrijstelling van rechtsvervolging die de organisatie aldus geniet, strijdig is 
met artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
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mentele vrijheden (...). Het doel van de voorrechten en immuniteiten van de internationale 
organisaties  is  ervoor  te  zorgen  dat  laatstgenoemden  hun  internationale  opdracht  van 
openbare  dienstverlening  kunnen  uitvoeren  met  de  vereiste  onafhankelijkheid,  zonder 
staatsinmenging. In tegenstelling tot de voorrechten en immuniteiten van vreemde Staten, 
die hoofdzakelijk gegrond zijn op gewoonteregels, vinden de voorrechten en immunitei-
ten haast uitsluitend hun oorsprong in verdragen en spelen gewoonteregels slechts een bij-
komende rol. Die voorrechten en immuniteiten zijn niet gegrond op enige voorrang van de 
internationale organisatie op de Staten, maar op de wil van de Lidstaten (E. David, Droit 
des organisations internationales, P.U.B., 2001, vol. 2, p. 366 tot 368). De internationale 
organisaties  zijn  immers  rechtspersonen  die  voortkomen  uit  het  internationaal  recht, 
d.w.z. dat zij zijn ontstaan uit de wil van de Staten. Zij hebben een andere rechtspersoon-
lijkheid dan de Staten en beschikken alleen over de bevoegdheden waarvan de Staat af-
stand doet. Gelet op de beperking van hun bevoegdheden, bestaat er, behoudens in geval 
van bijzondere overeenkomsten, geen grond om op hun vrijstelling van rechtsvervolging 
het onderscheid tussen de handelingen iure imperii en de handelingen iure gestionis toe te 
passen, een onderscheid dat vaak wordt toegepast op vreemde Staten (E. David, o.c., p. 
374). Men gaat ervan uit dat de vrijstelling van rechtsvervolging van internationale orga-
nisaties om verschillende redenen omvangrijker is dan die van de Staten:

- in tegenstelling tot de Staten, is de bevoegdheid van de internationale organisaties be-
perkt tot hun institutionele functies en worden al hun activiteit(en) geacht de uitdrukking 
hiervan te zijn. Zij moeten die functies ongehinderd kunnen uitoefenen en de hun toege-
kende vrijstelling van rechtsvervolging is derhalve slechts beperkt tot het doel waarvoor 
zij zijn opgericht;

- de internationale organisaties staan machteloos tegenover de Staten, aangezien zij zich 
in geval van aantasting van hun immuniteiten niet op wederkerigheid kunnen beroepen;

- de gevallen van misbruik van de vrijstelling van rechtsvervolging worden als theore-
tisch beschouwd:  de Lidstaten zouden de toegekende vrijstelling van rechtsvervolging 
kunnen herzien. Vrijstelling van rechtsvervolging sluit in beginsel uit dat het geschil ten 
gronde wordt onderzocht door de interne rechtbanken van de Lidstaten.

Die vrijstelling is van toepassing:
- wanneer zij uitdrukkelijk toegekend wordt in een overeenkomst die bindend is voor 

de Staat waar de zaak wordt behandeld;
- wanneer het geschil betrekking heeft op een aangelegenheid die op een andere, speci-

fieke wijze geregeld wordt dan door de oorspronkelijke gerechten van de Staat waar de 
zaak wordt behandeld.

In beide gevallen hangt de vrijstelling van rechtsvervolging van de internationale orga-
nisatie af van de wil van de Staten die het akkoord ondertekend hebben, nu eens uitdruk-
kelijk, door die vrijstelling te bepalen, dan weer impliciet, door een bijzondere regeling 
voor de oplossing van de geschillen vast te stellen. Uit praktijk, rechtspraak en rechtsleer 
blijkt nu dat het recht de vrijstelling van rechtsvervolging van de internationale organisa-
ties in de volgende gevallen beperkt :

- de basisteksten sluiten de vrijstelling uit;
- de organisatie doet afstand van haar vrijstelling;
- de betrokken feiten hebben geen uitstaans met haar opdracht;
- de internationale organisatie geniet vrijstelling van rechtsvervolging, maar beschikt 

over geen enkel eigen en onafhankelijke regeling om geschillen met particulieren te be-
slechten, meer bepaald met haar personeelsleden of met personen die werken onder over-
eenkomst. In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de internationale organisatie zich moet 
onderwerpen aan de rechtsmacht van de interne rechtbanken, overeenkomstig het alge-
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meen rechtsbeginsel volgens hetwelk rechtsweigering vermeden moet worden en overeen-
komstig het recht van eenieder op een eerlijk proces, dat met name is vastgelegd in de ar-
tikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden en 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (E. David, o.c., p. 385).

De vrijstelling van rechtsvervolging die toegekend wordt door het Verdrag nopens de 
rechtspositie van de West-Europese Unie, geldt voor de Staten die gebonden zijn door het 
verdrag. Aangezien het verdrag is goedgekeurd bij wet en is bekendgemaakt in het Bel-
gisch Staatsblad, heeft het krachtens artikel 167, §2, van de Grondwet volle uitwerking in 
het Belgisch recht (Arbrb. Brussel, 21 januari 1999, AR 36.747). Het personeelsreglement 
dat de organisatie overeenkomstig haar oprichtingsakte heeft goedgekeurd, voorziet in de 
oprichting van een beroepscommissie die bevoegd is om de geschillen te beslechten die 
zijn ontstaan uit de schending van het reglement of uit de overeenkomsten (die zijn geslo-
ten met de personeelsleden). Er moet worden nagegaan of de regels voor de beslechting 
van de geschillen de rechten van (de verweerster) daadwerkelijk kan beschermen overeen-
komstig artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, dat het recht op een eerlijk proces waarborgt. Volgens het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de mens, zouden de (in) artikel 6 bepaalde procedurele 
waarborgen inzake eerlijkheid, openbaarheid en snelheid zinloos zijn indien de voorwaar-
de om deze waarborgen te kunnen genieten, met name het recht van toegang tot de rech-
ter, niet beschermd werd. Het Hof heeft dat recht als een wezenlijk bestanddeel van de in 
artikel 6 vastgelegde waarborgen omschreven door te verwijzen naar de beginselen van de 
voorrang van het recht en de afwezigheid van willekeur, waarop het Verdrag grotendeels 
gegrond is. Artikel 6.1 waarborgt eenieder het recht dat alle geschillen betreffende zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen door een rechterlijke instantie worden behandeld 
(arresten Golder t/ Verenigd Koninkrijk van 21 november en 21 februari 1975, reeks A, 
nr. 18, p. 13-18, §28-36; Al-Adsani t/ Verenigd Koninkrijk van 21 november 2001; Mc 
Elhinney t/Ierland van 21 november 2001, §33). Het Hof heeft beklemtoond dat het be-
ginsel volgens hetwelk een burgerlijk geschil aan een rechter moet kunnen voorgelegd, 
een van de algemeen erkende fundamentele rechtsbeginselen is en dat dit ook geldt voor 
het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsweigering verbiedt (zaak Golder, §35). Het Hof 
heeft echter vaak herhaald dat het recht van toegang tot de rechter, dat toegekend wordt 
bij artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden, geen absoluut recht is en dat het zich leent tot impliciet aangenomen 
beperkingen, aangezien dit recht, door de aard zelf ervan, door de Staat geregeld moet 
worden en dat de Verdragssluitende Staten terzake een zekere beoordelingsvrijheid be-
schikken. Het Hof heeft echter beklemtoond dat de opgelegde beperkingen de aan een 
persoon toegekende recht van toegang tot de rechter echter niet op een zodanige wijze of 
in een zodanige mate kunnen beperken dat het recht zelf erdoor wordt aangetast en dat 
dergelijke beperkingen daarenboven slechts verenigbaar zijn met artikel 6.1 voor zover ze 
een gewettigd doel nastreven en er een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat 
tussen  de  aangewende  middelen  en  het  nagestreefde  doel  (arrest  Waite  en  Kennedy 
t/Duitsland, §59, arrest Beer en Regan t/Duitsland, §49, met verwijzing naar het arrest Os-
amn, p. 3169, en de vermelding van de steekhoudende beginselen in het arrest Fayed 
t/Verenigd  Koninkrijk  van  21  september  1994,  reeks  A,  nr.  294-B,  pp.  49-50,  §65; 
R.T.D.H., 2000, 81; zelfde overwegingen in de zaak AI Ad Sani, §53). Volgens het Euro-
pees Hof is de toekenning van voorrechten en immuniteiten aan internationale organisa-
ties vereist om de goede werking van die organisaties te verzekeren, zonder eenzijdige in-
menging van deze of gene regering; het feit dat de Staten, in de akten tot oprichting van 
de internationale organisaties of in aanvullende akkoorden, in de regel vrijstelling van 
rechtsvervolging aan die organisaties toekennen, is een lang bestaand gebruik dat ertoe 
strekt de goede werking van die organisaties te verzekeren, en dat gebruik wint aan belang 
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door de tendens om de internationale samenwerking uit te breiden en te intensifiëren, wat 
op alle gebieden van de hedendaagse maatschappij tot uiting komt. In die omstandigheden 
streeft de vrijstelling van rechtsvervolging een gewettigd doel na (§51 tot 53, Beer en Re-
gan t/Duitsland; §63-64, Wait(e) en Kennedy t/Duitsland ). In beide zaken heeft het Euro-
pees Hof, met betrekking tot het evenredigheidsbeginsel, geoordeeld dat wanneer de Sta-
ten internationale organisaties oprichten om in bepaalde aangelegenheden samen te wer-
ken of hun samenwerking te versterken en bevoegdheden naar die organisaties overheve-
len en hen immuniteiten toekennen, de bescherming van de grondrechten hierdoor gevaar 
kan lopen, maar dat het doel en het voorwerp van het Verdrag miskend zouden worden in-
dien de Verdragsluitende Staten,  met  betrekking tot  de  betrokken aangelegenheid,  zo-
doende van alle verantwoordelijkheid ontslagen zouden worden. Het Hof herinnert eraan 
dat het Verdrag niet ertoe strekt theoretische of denkbeeldige maar concrete en bestaande 
rechten te beschermen, en dat dit in het bijzonder geldt voor het recht van toegang tot de 
rechter, gelet op de belangrijke plaats die het recht op een eerlijk proces in een democrati-
sche maatschappij inneemt. Volgens het Hof is de vrijstelling van rechtsvervolging in het 
licht van het Verdrag aanvaardbaar, indien de betrokkenen over andere redelijke rechts-
middelen beschikten om de hun bij het Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte 
wijze te vrijwaren (§68, zaak Waite en Kennedy; §§57-58, zaak Beer et  Regan).  Een 
rechtsorde die niet voorziet in een wijze van beslechting van geschillen, zou bijgevolg niet 
verenigbaar zijn met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden. In beide zaken heeft het Hof echter geoordeeld dat de Duitse recht-
banken artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden niet geschonden hadden toen zij de vrijstelling van rechtsvervolging 
van het Europees Ruimtevaartagentschap aanvaardden, daar het Verdrag en de bijlage bij 
het Verdrag uitdrukkelijk in verschillende privaatrechtelijke wijzen van beslechting van 
geschillen voorzagen, zowel voor geschillen met zijn personeel als voor andere geschillen 
(Beer en Regan, §58, Waite en Kennedy, §68). Het Hof besluit het volgende: 'compte tenu 
du but légitime des immunités des organisations internationales, le critère de proportion-
nalité ne saurait s'appliquer de façon à contraindre une telle organisation à se défendre de-
vant les tribunaux nationaux au sujet des conditions de travail énoncées par le droit inter-
ne du travail. Interpréter l'article 6, §1er, de la Convention et ses garanties d'accès à un tri-
bunal comme exigeant forcément que l'on applique la législation nationale en la matière 
entraverait, de l'avis de la Cour, le bon fonctionnement des organisations internationales et 
irait à l'encontre de la tendance actuelle à l'élargissement et à l'intensification de la coopé-
ration internationale' (§62, arrest Beer en Regan; §72; arrest Waite en Kennedy). In de za-
ken Waite en Kennedy en Beer en Regan, heeft het Europees Hof niet onderzocht of het 
voorgeschreven rechtsmiddel alle waarborgen bood die onlosmakelijk deel uitmaken van 
het begrip eerlijk proces in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Die waarborgen omvatten het recht 
van toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij de wet is 
ingesteld, het recht op een eerlijke behandeling van de zaak (wat met name de gelijkheid 
van wapens, het beginsel van de tegenspraak, de redengeving van de vonnissen en het 
recht om persoonlijk te verschijnen impliceert), de openbaarheid van de procedure en van 
de beslissingen en de redelijke termijn waarbinnen deze gewezen moeten worden. Het be-
grip 'rechterlijke instantie' heeft een specifieke inhoud eigen aan het Verdrag en valt niet 
noodzakelijkerwijs samen met een traditioneel rechtscollege dat deel uitmaakt van de ge-
wone rechtsstructuren van het land. Vanuit een organiek en formeel oogpunt moet die 
rechtbank onafhankelijk optreden ten opzichte van de uitvoerende macht en de partijen, 
maar ook ten opzichte van het parlement en de feitelijke machten, zoals drukkingsgroe-
pen, en de waarborgen van een gerechtelijke procedure bieden. In materiële zin moet zij 
bevoegd zijn om dwingende beslissingen te nemen over het geschil zelf, op grond van 
rechtsnormen en na afloop van een georganiseerde procedure. Zij moet bij wet zijn inge-



Nr. 773 - 21.12.09 HOF VAN CASSATIE 3133 

steld, in de formele betekenis van het woord, op zijn minst om de basisbeginselen ervan 
vast te leggen en om de uitvoerende macht in staat te stellen de werking ervan nader te be-
palen. Met betrekking tot de vereiste openbaarheid worden enkele uitzonderingen toege-
staan, zoals op de openbaarheid van het debat, maar de beslissingen moeten in alle geval-
len in het openbaar worden uitgesproken. De bedoeling hiervan is te kunnen nagaan of de 
beslissing overeenkomstig de wet of het recht is gewezen. De beroepscommissie van (de 
eiseres) heeft wel degelijk een rechtsprekende functie en is bevoegd om geschillen te be-
slechten, een voor haar aangevochten beslissing in voorkomend geval nietig te verklaren 
en de organisatie te veroordelen om de door een bestreden beslissing veroorzaakte schade 
te vergoeden en de gemaakte kosten terug te betalen (artikel 59). De procedure op tegen-
spraak is gewaarborgd. Er is echter geen enkele bepaling die de tenuitvoerlegging van de 
beslissingen van deze beroepscommissie regelt. De openbaarheid van het debat is daaren-
tegen niet verzekerd (de zittingen van de beroepscommissie zijn geheim (artikel 57)) en 
de beslissingen worden evenmin openbaar gemaakt (artikel 5); de leden worden benoemd 
door het intergouvernementele comité voor een duur van twee jaar. De benoemingsmetho-
de en de korte duur van het mandaat houden het risico in dat de commissieleden te nauw 
verbonden zijn met de organisatie. De onafzetbaarheid is een noodzakelijk gevolg van het 
begrip onafhankelijkheid. De mogelijkheid om commissieleden te wraken, wat een waar-
borg voor onpartijdigheid vormt, is niet voorzien. Het rechtsmiddel waarin het personeels-
statuut van (de eiseres) voorziet, biedt dus niet alle waarborgen die onlosmakelijk verbon-
den zijn met het begrip eerlijk proces en aan enkele van de meest essentiële voorwaarden 
is niet voldaan. Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de beperking van de toegang tot de 
gewone rechter, wegens de vrijheid van rechtsvervolging van (de eiseres), niet gepaard 
gaat met effectieve rechtsmiddelen in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het (arbeids)hof meent 
derhalve dat de eerste rechter terecht geoordeeld heeft dat hij bevoegd was om van het ge-
schil kennis te nemen".

Grieven
Luidens artikel 4 van het Verdrag nopens de rechtspositie van (de eiseres(, van de nati-

onale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, ondertekend te 
Parijs op 11 mei 1955 en door België bekrachtigd bij de wet van 19 juli 1956, zijn de eise-
res, "haar eigendommen en bezittingen, waar deze ook gelegen zijn en wie deze ook onder 
zich heeft, vrijgesteld van rechtsvervolging, behoudens voor zover de secretaris-generaal 
optredende namens (de eiseres( uitdrukkelijk kan machtigen tot het afstand doen van deze 
immuniteit".

Aangezien niet is nagegaan of de secretaris-generaal van de eiseres in dit geval afstand 
heeft gedaan van de vrijstelling van rechtsvervolging, kon de aan de eiseres toegekende 
vrijstelling van rechtsvervolging daarenboven niet verworpen worden op grond van artikel 
6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden.

Eerste onderdeel
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat bevoegd is om aan de door het 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens beschermde rechten een autonome 
en  authentieke  uitlegging  te  geven,  oordeelt,  volgens  zijn  meest  recente  rechtspraak, 
voortaan dat geen van die rechten, zelfs niet het bij artikel 6.1 van het Verdrag gewaar-
borgde recht van toegang tot de rechter, afbreuk doet aan de vrijstelling van rechtsvervol-
ging die bij verdrag wordt toegekend aan een Staat of een internationale organisatie.

Het Hof oordeelt dat de toekenning van de vrijstelling van rechtsvervolging aan een 
Staat - en a fortiori aan een internationale organisatie - in een burgerlijke procedure een 
gewettigd doel nastreeft. Het Hof oordeelt daarenboven dat die vrijstelling van rechtsver-
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volging een aanvaardbare beperking van het recht van toegang tot de rechter vormt en met 
name de rechtsvordering uitsluit waarbij een persoon de gerechten van een Staat verzoekt 
een andere Staat of een internationale organisatie te veroordelen om de uit een arbeidsver-
houding voortvloeiende contractuele rechten na te komen.

Het arrest, dat (op grond van vroegere rechtspraak van het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens, waaraan het arbeidshof een onjuiste draagwijdte heeft verleend, die sub-
sidiair bekritiseerd wordt in het tweede onderdeel van het middel) beslist dat de aan de ei-
seres toegekende vrijstelling van rechtsvervolging geen uitwerking heeft wegens het recht 
van toegang tot de rechter, gewaarborgd bij artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens, schendt derhalve de laatstgenoemde bepaling - die, in de au-
thentieke en autonome uitlegging die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
hieraan thans geeft, geen afbreuk doet aan de vrijstellingen van rechtsvervolging die door 
de Staten aan de internationale organisaties worden toegekend (schending van de artikelen 
19 en 32 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, krachtens welke de rechtspraak van dat Hof bindend is voor de Lidstaten en 
hun gerechten), net als artikel 4 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de West-Eu-
ropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internatio-
nale staf, ondertekend te Parijs op 11 mei 1955 en door België bekrachtigd bij de wet van 
19 juli 1956, in zoverre die supranationale bepaling de vrijstelling van rechtsvervolging 
invoert die het arrest onwettig weigert toe te passen.

Tweede onderdeel (subsidiair)
Luidens een oudere rechtspraak, waarnaar het arrest opnieuw verwijst, had het Euro-

pees Hof voor de Rechten van de Mens beslist dat de aan een internationale organisatie 
toegekende vrijstelling van rechtsvervolging absoluut is, mits ze verenigbaar is met het 
recht van toegang tot de rechter, zoals vastgelegd in artikel 6.1 van het Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De artikelen 19 en 32 van dat verdrag vertrouwen de - authentieke en autonome - bepa-
ling van dat recht aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens toe. Volgens laatst-
genoemd Hof is het bij artikel 6.1 van het Verdrag van de Rechten van de Mens erkende 
recht van toegang tot de rechter niet absoluut: het kan op impliciet aanvaarde wijzen wor-
den beperkt, daar het, wegens de aard zelf van dat recht, door de Staat geregeld moet wor-
den. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was de toekenning van de 
vrijstelling van rechtsvervolging aan internationale organisaties net één van die aanvaarde 
beperkingen. Het Hof oordeelde dat de toekenning van voorrechten en immuniteiten aan 
internationale organisaties vereist was voor de goede werking van die organisaties, zonder 
eenzijdige inmenging van deze of gene regering. Het feit dat de Staten, in de akten tot op-
richting van de internationale organisaties of in aanvullende akkoorden, aan die organisa-
ties gewoonlijk vrijstelling van rechtsvervolging toekennen, is volgens het Hof een lang 
bestaand gebruik dat ertoe strekt de goede werking van die organisaties te waarborgen.

Dat gebruik wint aan belang door de tendens om de internationale samenwerking uit te 
breiden en te intensifiëren, wat op alle gebieden van de hedendaagse maatschappij tot ui-
ting komt.

In die omstandigheden dient de vrijstelling van rechtsvervolging volgens de rechtspraak 
van Europees Hof voor de Rechten van de Mens een gewettigd doel.

Het Hof voegde hieraan toe dat, aangezien de immuniteiten van de internationale orga-
nisaties een gewettigd doel nastreven, de toepassing van de evenredigheidsvoorwaarde 
niet tot gevolg mag hebben dat ze dergelijke organisaties zou verplichten om zich voor de 
nationale gerechten te verantwoorden voor de arbeidsvoorwaarden die bepaald worden in 
het interne arbeidsrecht.

Indien artikel 6.1 van het Verdrag en zijn waarborgen voor de toegang tot de rechter al-
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dus moeten worden uitgelegd dat zij noodgedwongen de toepassing van de desbetreffende 
nationale wetgeving vereisen, dan zou dit volgens het Hof de goede werking van de inter-
nationale organisaties belemmeren en strijdig zijn met de huidige tendens om de internati-
onale samenwerking uit te breiden en te intensifiëren.

Nog steeds volgens die oudere rechtspraak beslist het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens dat, wanneer de Staten internationale organisaties oprichten om in bepaalde 
aangelegenheden samen te werken of hun samenwerking te versterken en bevoegdheden 
naar die organisaties overhevelen en hen immuniteiten toekennen, dit de bescherming van 
de fundamentele rechten kan aantasten.

Het Hof besliste voorts dat, om te bepalen of die aantasting van de fundamentele rech-
ten aanvaardbaar is in het licht van artikel 6.1 van het Verdrag, onderzocht moet worden 
of de persoon tegen wie de vrijstelling van rechtsvervolging wordt aangevoerd, over ande-
re redelijke rechtsmiddelen beschikt om zijn door het Verdrag gewaarborgde rechten op 
een efficiënte wijze te vrijwaren.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dergelijke redelijke 
rechtsmiddelen, die de handhaving van de vrijstelling van rechtsvervolging verantwoor-
den, voorhanden zijn wanneer de werknemer, die ontslagen wordt door een internationale 
organisatie die een dergelijke  vrijstelling van rechtsvervolging geniet,  het  geschil  kon 
voorleggen aan een interne beroepscommissie waaraan haar oprichtingsakten onafhanke-
lijkheid heeft verleend.

In deze analyse - die thans is achterhaald, gelet op de recentere rechtspraak die in het 
eerste onderdeel van het middel wordt vermeld -, ging het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens niet verder dan de vaststelling dat het geschil kon worden voorgelegd aan 
een  beroepscommissie,  die  door  haar  oprichtingsakten  als  onafhankelijk  omschreven 
werd.

Het arrest erkent uitdrukkelijk dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in 
het kader van diezelfde analyse, niet verder onderzocht heeft of die beroepscommissie, op 
grond van haar statuut, haar samenstelling of nog de voor haar ingeleide procedure, nauw-
gezet voldeed aan alle waarborgen die waren vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Dergelijke onderzoeken zouden daarenboven zinloos zijn,  daar het tegenstrijdig zou 
zijn om enerzijds, net als het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, te erkennen dat 
de aan de internationale organisaties toegekende vrijstelling van rechtsvervolging een ern-
stige maar - gelet op het doel ervan - aanvaardbare aantasting zou zijn van de procedurele 
waarborgen die zijn vastgelegd in artikel 6.1 van het Verdrag tot  bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, maar anderzijds ook te eisen dat de 
beroepscommissie die uitspraak moet doen over de vorderingen die ingesteld worden te-
gen een internationale organisatie die immuniteit geniet, zelf cumulatief en nauwgezet al 
die waarborgen biedt.

Het hof van beroep, dat vaststelt dat het personeelsreglement van de eiseres, dat inte-
graal deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst die zij met de verweerster heeft gesloten, 
een beroepscommissie opricht (artikel 49) die de geschillen moet beslechten waartoe de 
arbeidsovereenkomst van de verweerster aanleiding kon geven, en de werking ervan re-
gelt (artikelen 50 tot 59), en vaststelt dat de verweerster van die beroepscommissie overi-
gens verkregen heeft dat de eiseres werd veroordeeld om haar "een compensatoire opzeg-
gingsvergoeding van 70.448,33 euro, gelijk aan zes maanden loon, te betalen, dit is het 
maximumbedrag dat bepaald is in het personeelsreglement van (de eiseres), alsook een 
vergoeding van 12.394,50 euro wegens onrechtmatig ontslag, vermeerderd met de interest 
tegen de wettelijke rentevoet van 7 pct. per jaar en een bedrag van 5.000 euro om haar 
rechtsbijstandskosten te dekken", heeft, om te oordelen of de aan de eiseres toegekende 
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vrijstelling van rechtsvervolging verenigbaar was met het in artikel 6 van het Verdrag van 
de Rechten van de Mens gewaarborgde recht van toegang tot de rechter (d.w.z. het be-
staan van een "redelijk rechtsmiddel" waarmee dat recht beschermd kon worden), zich dus 
ten onrechte niet beperkt tot de vaststelling dat die beroepscommissie bestaat en dat haar 
leden, krachtens artikel 51, d), van voormeld reglement, "hun opdracht volkomen onaf-
hankelijk uitoefenen".

Het arrest beslist met andere woorden dus ten onrechte, met de hierboven aangeklaagde 
tegenstrijdigheid tot gevolg, in de bestreden redenen dat die beroepscommissie niet zou 
voldoen aan alle waarborgen die zijn vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het arrest voegt zodoende aan artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden vereisten toe die niet vervat zijn in de au-
thentieke en autonome definitie die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 
dat artikel geeft en miskent aldus de aan de eiseres toegekende vrijstelling van rechtsver-
volging (schending van de artikelen 6.1, 19 en 32 van het Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens, en van artikel 4 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de 
West-Europese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar 
internationale staf, ondertekend te Parijs op 11 mei 1955 en bekrachtigd bij de wet van 19 
juli 1956) en schendt de supranationale bepalingen waarvan het bestaan de vaststelling 
verantwoordt  dat  die  vrijstelling van rechtsvervolging in  overeenstemming  is  met  het 
recht van toegang tot de rechter, dat gewaarborgd wordt door artikel 6.1 van het Verdrag 
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (schending van 
de artikelen 49 tot 59 [en inzonderheid 51, d)] van het personeelsreglement van de West-
Europese Unie, goedgekeurd bij de resolutie van 5 december 1956 van de Raad van de 
West-Europese Unie tijdens haar zevenenzestigste vergadering).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel dat de bepalingen van internationaal recht, die een directe 

uitwerking hebben, voorrang geeft boven de bepalingen van nationaal recht;
- artikel A, nummers 3 en 4, van bijlage VI (genaamd "réglementation de l'indemnité de 

perte d'emploi - annexe V au 78e rapport du comité de coordination des experts budgétai-
res des gouvernements approuvé par le Conseil le 31 août 1972"), die is opgenomen in het 
personeelsreglement van de West-Europese Unie, goedgekeurd bij de resolutie van 5 de-
cember 1956 van de Raad van de West-Europese Unie tijdens haar zevenenzestigste ver-
gadering,  met  toepassing  van  artikel  VIII  van  het  Verdrag  tussen  België,  Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, 
ondertekend op 17 maart 1948 te Brussel en goedgekeurd bij de wet van 29 april 1948, 
zoals gewijzigd bij artikel 4 van het protocol tot wijziging van het Verdrag van Brussel 
van 17 maart 1948, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954 en goedgekeurd bij de wet 
van 16 april 1955;

- artikel VIII van het Verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend op 17 maart 1948 te 
Brussel en goedgekeurd bij de wet van 29 april 1948, zoals gewijzigd bij artikel 4 van het 
protocol tot wijziging van het Verdrag van Brussel van 17 maart 1948, ondertekend te Pa-
rijs op 23 oktober 1954 en goedgekeurd bij de wet van 16 april 1955;

- de artikelen 1, 39 en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten;

- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat er alleen grond bestaat tot toepassing van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten, met uitsluiting van het personeelsreglement van 
de eiseres en kent aan de verweerster, op grond van de voormelde wet en met bevestiging 
van het beroepen vonnis, een vergoeding van 74.448,33 euro toe, vermeerderd met de mo-
ratoire interest vanaf 1 juli 2000.

Het arrest,  dat vermeldt dat "het personeelsreglement (door de eiseres) is ingevoerd 
overeenkomstig haar oprichtingsakte" en dat eraan herinnert dat de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, krachtens artikel 1 van dat reglement, te dezen 
subsidiair van toepassing is, zodat er bij het vaststellen van de rechten en de verplichtin-
gen die ontstaan zijn uit het ontslag van de verweerster, afgeweken kon worden van de in 
de artikelen 39 en 82 van die wet vastgelegde regels, mits die afwijking volgt uit een wet 
of een hogere norm, beslist vervolgens dat een dergelijke afwijking niet bestaat en grondt 
de bekritiseerde beslissing op de (eveneens bekritiseerde) redenen dat "van de bepalingen 
van de wet van 3 juli 1978 evenwel alleen kan worden afgeweken indien de 'statutaire' be-
palingen vastgelegd zijn krachtens een wet of een hogere norm. Het (arbeids)hof stelt vast 
dat noch het Verdrag van Brussel van 17 maart 1948 noch het Verdrag van 11 mei 1995 
(lees: 1955) nopens de rechtspositie van (de eiseres) de Raad gemachtigd hebben om het 
statuut van het personeel van de organisatie vast te stellen. Gelet op die omstandigheden, 
oordeelt het (arbeids)hof dat de dwingende bepalingen van de wet betreffende de arbeids-
overeenkomsten van toepassing zijn, meer bepaald die (van de artikelen) 39 en 82, die be-
palingen van politie en veiligheid zijn.

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 

kan de vaststelling van de rechten die ontstaan zijn uit het ontslag van een persoon die on-
der arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld door een internationale organisatie, zoals het 
arrest vaststelt, afwijken van de regels die zijn vastgesteld in de artikelen 39 en 82 van die 
wet, mits die afwijking zelf volgt uit een wet of een hogere norm.

Artikel A, nummers 3 en 4, van de in het personeelsreglement van de eiseres opgeno-
men bijlage VI (genaamd "réglementation de l'indemnité de perte d'emploi - annexe V au 
78e rapport du comité de coordination des experts budgétaires des gouvernements approu-
vé par le Conseil le 31 août 1972"), dat de maximumbedragen van de vergoedingen vast-
stelt die in geval van ontslag worden toegekend aan de personeelsleden die door de eiseres 
onder een overeenkomst van bepaalde duur zijn tewerkgesteld, is als zodanig een hogere 
norm die rechtsgeldig afwijkt van de voormelde bepalingen van de wet van 3 juli 1978. 
Dat reglement en die bijlage maken daarenboven integraal deel uit van de arbeidsovereen-
komst van de verweerster, die ze hierin heeft opgenomen.

Het maakt niet uit dat noch het Verdrag van Brussel van 17 maart 1948 tot oprichting 
van de eiseres, noch het Verdrag van Parijs van 11 mei 1955 nopens de rechtspositie van 
de West-Europese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van 
haar internationale staf, de raad van de eiseres uitdrukkelijk bevoegd hebben verklaard 
(of, zoals het arrest zegt, "gemachtigd" hebben) om voormeld personeelsreglement uit te 
vaardigen, waarvan bijlage VI (genaamd "Réglementation de l'indemnité de perte d'em-
ploi - annexe V au 78e rapport du comité de coordination des experts budgétaires des gou-
vernements approuvé par le conseil le 31 août 1972") en alle daarin vermelde bepalingen 
integraal deel uitmaken.

De vaststelling van het reglement van haar personeel vormt, voor een internationale or-
ganisatie zoals de eiseres, de normale en noodzakelijke uitoefening van een eigen admini-
stratieve bevoegdheid die zij impliciet maar zeker afleidt uit de internationale verdragen 
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die haar oprichten en haar werking regelen.
Het reglement tot vaststelling van het statuut van het personeel van een internationale 

organisatie, dat op grond van die impliciete bevoegdheid is uitgevaardigd, vormt daaren-
boven, net als elke andere beslissing van die organisatie, een akte van het afgeleid recht 
van die organisatie.

Net als elke andere beslissing die het afgeleid recht van een internationale organisatie 
uitmaakt, vormt het personeelsreglement van de eiseres - dat aan de verweerster ter kennis 
is gebracht, met name door de opname ervan in haar arbeidsovereenkomst - daarenboven 
een supranationale norm die rechtstreeks van toepassing is in het Belgisch recht, dat die 
norm overigens voorrang op de wetsbepalingen van het nationale recht.

Het arrest, dat aan de bepalingen van het personeelsreglement van de West-Europese 
Unie, goedgekeurd bij de resolutie van 5 december 1956 van de Raad van de West-Euro-
pese Unie tijdens haar 67ste vergadering, en met name aan de bepalingen van de in dat re-
glement opgenomen bijlage VI (genaamd "Réglementation de l'indemnité de perte d'em-
ploi - annexe V au 78e rapport du comité de coordination des experts budgétaires des gou-
vernements approuvé par le conseil le 31 août 1972"), de draagwijdte weigert toe te ken-
nen van hogere normen die voorrang moeten krijgen boven de bepalingen van de artikelen 
39 en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, schendt der-
halve:

- artikel 1 van de wet van 3 juli 1978, krachtens hetwelk een norm die hiërarchisch ge-
lijk is aan of hoger is dan de wet - bij het vaststellen van de rechten van het statutair per-
soneel van een publiekrechtelijke rechtspersoon - van de bepalingen van die wet mag af-
wijken; 

- de artikelen 39 en 82 van die wet die, omdat zij moesten wijken voor de bepalingen 
van de voormelde bijlage VI bij het personeelsreglement van de West-Europese Unie, te 
dezen niet van toepassing waren;

- het algemeen rechtsbeginsel dat de bepalingen van internationaal recht met directe 
werking voorrang geeft boven de bepalingen van nationaal recht, krachtens hetwelk het 
personeelsreglement van de West-Europese Unie, met inbegrip van de bepalingen van bij-
lage VI (genaamd "Réglementation de l'indemnité de perte d'emploi - annexe V au 78e 
rapport du comité de coordination des experts budgétaires des gouvernements approuvé 
par le conseil le 31 août 1972"), dat integraal deel uitmaakt van dat reglement, voorrang 
moest krijgen boven de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten;

- artikel A, nummers 3 en 4, van bijlage VI (genaamd "Réglementation de l'indemnité 
de perte d'emploi - annexe V au 78e rapport du comité de coordination des experts budgé-
taires des gouvernements approuvé par le conseil le 31 août 1972") bij het personeelsre-
glement van de West-Europese Unie, goedgekeurd bij de resolutie van 5 december 1956 
door de Raad van de West-Europese Unie tijdens haar 67ste vergadering;

- artikel VIII van het Verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend op 17 maart 1948 te 
Brussel en goedgekeurd bij de wet van 29 april 1948, zoals gewijzigd bij artikel 4 van het 
protocol tot wijziging van het Verdrag van Brussel van 17 maart 1948, ondertekend te Pa-
rijs op 23 oktober 1954 en goedgekeurd bij de wet van 16 april 1955, waarbij aan de Raad 
van de West-Europese Unie een beslissingsbevoegdheid wordt toegekend zonder een be-
perking die haar met name zou hebben belet het personeelsreglement van de eiseres uit te 
vaardigen;

- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien het arbeidshof de verbindende 
kracht miskent van de in het Engels gestelde arbeidsovereenkomst die op 1 juli 1991 werd 
gesloten tussen de eiseres en de verweerster en waarin de bepalingen van het personeels-
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reglement van de eiseres (met inbegrip van de bepalingen van bijlage VI, genaamd "Ré-
glementation de l'indemnité de perte d'emploi - annexe V au 78e rapport du comité de 
coordination des experts budgétaires des gouvernements approuvé par le Conseil le 31 
août 1972"), van toepassing worden verklaard door hiernaar in de arbeidsovereenkomst te 
verwijzen of door ze hierin te vermelden, met uitsluiting van alle andere, en met name 
Belgische, rechtsbepalingen.

Tweede onderdeel
Het arrest vermeldt, in zijn onderzoek naar de verenigbaarheid van de door de eiseres 

aangevoerde vrijstelling van rechtsvervolging, dat "het personeelsreglement dat door de 
organisatie overeenkomstig haar oprichtingsakte (is) goedgekeurd".

Die overweging is in strijd met de reden luidens welke het "het (arbeids)hof vaststelt 
dat noch het Verdrag van Brussel van 17 maart 1948 noch het Verdrag van 11 mei 1995 
(lees: 1955) nopens de rechtspositie van de Unie, de Raad gemachtigd hebben om het sta-
tuut van het personeel van de organisatie vast te stellen", daar die laatstgenoemde reden 
eigenlijk erop neerkomt te zeggen dat het personeelsreglement van de eiseres niet is uitge-
vaardigd overeenkomstig haar oprichtingsakte.

Door deze kennelijke tegenstrijdigheid in de redengeving schendt het arrest artikel 149 
van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden waarborgt eenieder het recht dat een rechter kennisneemt 
van alle geschillen betreffende zijn burgerlijke rechten en verplichtingen.

Dit recht van toegang tot de rechter is geen absoluut recht: het kan op impliciet 
aanvaarde wijzen worden beperkt omdat het, wegens de aard zelf van dat recht, 
door de Staat gereglementeerd dient te worden. De staat beschikt ter zake over 
een zekere beoordelingsvrijheid.

De toegepaste beperkingen kunnen het aan een persoon toegekende recht van 
toegang tot de rechter evenwel niet op een zodanige wijze of in een zodanige 
mate beperken dat het recht zelf erdoor aangetast wordt. Dergelijke beperkingen 
zijn daarenboven slechts verenigbaar met art. 6.1, voor zover ze een gewettigd 
doel nastreven en er een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen 
de aangewende middelen en het beoogde doel.

De toekenning van voorrechten en immuniteiten aan de internationale organi-
saties is een vereiste om de goede werking van die organisaties te verzekeren, 
zonder eenzijdige inmenging van een regering. Het feit dat de Staten, in de akten 
tot oprichting van de internationale organisaties of in aanvullende akkoorden, in 
de regel vrijstelling van rechtsvervolging aan die organisaties toekennen, is een 
lang bestaand gebruik dat ertoe strekt de goede werking van die organisaties te 
verzekeren. Dat gebruik wint aan belang door de tendens om de internationale 
samenwerking uit te breiden en te intensifiëren, wat op alle gebieden van de he-
dendaagse maatschappij tot uiting komt. In die omstandigheden streeft de vrij-
stelling van rechtsvervolging van de internationale organisaties een gewettigd 
doel na.
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Hoewel maatregelen die de afspiegeling zijn van algemeen erkende beginselen 
van internationaal  recht  inzake  de  immuniteit  van internationale  organisaties, 
over het algemeen niet kunnen worden beschouwd als een beperking die buiten 
verhouding staat tot het recht van toegang tot de rechter, zoals vastgelegd in arti-
kel 6.1, moet de vraag naar de evenredigheid niettemin in elk geval apart worden 
onderzocht in het licht van de bijzondere omstandigheden van de zaak. Om te 
bepalen of de aantasting van de grondrechten aanvaardbaar is in het licht van ar-
tikel 6.1, moet, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, onderzocht worden of de persoon tegen wie de immuniteit 
van rechtsvervolging aangevoerd wordt,  over  andere redelijke rechtsmiddelen 
beschikt om de hem bij het Verdrag gewaarborgde rechten op een efficiënte wij-
ze te vrijwaren.

Het onderdeel dat in zeer algemene bewoordingen betoogt dat geen van bij het 
Verdrag beschermde grondrechten, ook niet die welke bedoeld worden in artikel 
6.1 van dat verdrag, afbreuk kan doen aan de vrijstelling van rechtsvervolging 
die bij  verdrag wordt  toegekend aan een internationale organisatie,  faalt  naar 
recht.

Tweede onderdeel
Wanneer de rechter, die van het geschil heeft kennisgenomen, in antwoord op 

de vraag of de door een internationale organisatie aangevoerde vrijstelling van 
rechtsvervolging kan worden aangenomen in het licht van art. 6.1 van het Ver-
drag,  vaststelt  dat  de  persoon tegen  wie  de  immuniteit  van  rechtsvervolging 
wordt aangevoerd, het geschil aan een beroepscommissie kan voorleggen, kan 
hij zich niet ertoe beperken akte te nemen van het feit dat de akten die deze com-
missie invoeren, haar als onafhankelijk omschrijven.

Het arrest stelt vast dat de verweerster een intern rechtsmiddel heeft kunnen 
aanwenden binnen de organisatie van de eiseres, dat de interne beroepscommis-
sie "wel degelijk een rechtsprekende functie heeft en bevoegd is om geschillen te 
beslechten" maar dat "de leden (van die commissie) worden benoemd door het 
intergouvernementele comité voor een duur van twee jaar".

Het arrest overweegt dat "de benoemingsmethode en de korte duur van het 
mandaat het risico inhouden dat de commissieleden te nauw verbonden zijn met 
de organisatie" en dat "de onafzetbaarheid een noodzakelijk gevolg is van het be-
grip onafhankelijkheid".

Het arrest verantwoordt om die redenen, zonder het gezag van de uitlegging 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te miskennen, naar recht 
zijn beslissing dat de interne beroepscommissie van de eiseres niet onafhankelijk 
is en dat de aantasting van de door voormeld artikel 6.1 aan de verweerster ge-
waarborgde rechten niet aanvaardbaar is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
In  geval  van  conflict  tussen  een  interne  rechtsnorm  en  een  internationale 

rechtsnorm met directe werking in de interne rechtsorde, moet de in het verdrag 
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vastgelegde regel voorrang krijgen, mits het verdrag door de wetgevende macht 
is goedgekeurd.

De voorafgaande instemming met een overeenkomst ter uitvoering van een ba-
sisverdrag dat door het parlement is goedgekeurd, kan voortvloeien uit de bepa-
lingen zelf van dit verdrag, voor zover de overeenkomst de door dat verdrag be-
paalde grenzen niet overschrijdt.

Artikel VIII van het Verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend op 
17 maart 1948 te Brussel en goedgekeurd bij de wet van 29 april 1948, bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 1948, zoals gewijzigd bij arti-
kel 4 van het protocol ondertekend op 23 oktober 1954 te Parijs, goedgekeurd bij 
de wet van 16 april 1955 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 
1955, voorziet in de oprichting van een raad die moet kennisnemen van de ge-
schillen over de toepassing van het Verdrag en van de protocollen en de bijlagen 
bij dat Verdrag. Artikel VIII voegt hieraan toe dat die raad zo georganiseerd 
moet worden dat hij zijn functies blijvend kan uitoefenen.

Op 31 augustus 1972 heeft de raad het 78ste verslag van het coördinatiecomité 
van de begrotingsdeskundigen van de regeringen goedgekeurd, waarvan bijlage 
V de vergoeding vaststelt die aan de personeelsleden van de eiseres bij verlies 
van betrekking moet worden toegekend. Aangezien de raad, naar aanleiding van 
deze regeling van haar personeelsbeleid, de in artikel VIII van het Verdrag vast-
gestelde grenzen niet te buiten is gegaan, hoefde haar beslissing niet meer ter 
goedkeuring aan de wetgevende macht worden voorgelegd.

De artikelen 3 en 4 van bijlage V "houdende de reglementering omtrent de 
vergoeding bij verlies van betrekking" bepalen nauwgezet de berekeningswijze 
van het bedrag van de vergoeding die aan het personeelslid van de eiseres moet 
worden toegekend wegens beëindiging van zijn overeenkomst. Zij hebben een 
directe werking in de interne Belgische rechtsorde.

Het arrest stelt vast dat het personeelsreglement van de eiseres "alle rechten en 
de verplichtingen van de partijen vaststelt" en dat "(de verweerster), door de ver-
schillende overeenkomsten met (de eiseres) te ondertekenen, haar instemming 
met dat reglement heeft betuigd".

Het arrest, dat niettemin beslist dat de dwingende bepalingen van de Belgische 
wet betreffende de arbeidsovereenkomsten te dezen van toepassing zijn, miskent 
het algemeen rechtsbeginsel dat de bepalingen van internationaal recht met di-
recte werking voorrang hebben op de bepalingen van nationaal recht.

Het onderdeel is gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het tweede 

middel of van het derde middel, die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de hogere beroepen ont-

vankelijk verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.

21 december 2009 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. Gérard. 

Nr. 774

3° KAMER - 21 december 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - WETTELIJKE BEPALING - MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE 
AKTEN - ONTVANKELIJKHEID

2º GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - STELSEL - AARD - 
RESIDUAAL KARAKTER

3º GEZINSBIJSLAG — GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - KIND DAT GEEN 
RECHT HEEFT OP GEZINSBIJSLAG KRACHTENS EEN BELGISCHE, BUITENLANDSE OF INTERNATIONALE 
REGELING - KIND DAT REEDS RECHT HEEFT OP GEZINSBIJSLAG KRACHTENS EEN BELGISCHE, 
BUITENLANDSE OF INTERNATIONALE REGELING - ONDERSCHEID - BEDRAG - VERWIJZING - 
REGELING VOOR WERKNEMERS - REGELING VOOR ZELFSTANDIGEN - RELEVANT EN NIET 
DISCRIMINEREND CRITERIUM VAN ONDERSCHEID

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - ARTIKEL 
11 - GELIJKHEID - NON-DISCRIMINATIE - GEZINSBIJSLAG - GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG - KIND 
DAT GEEN RECHT HEEFT OP GEZINSBIJSLAG KRACHTENS EEN BELGISCHE, BUITENLANDSE OF 
INTERNATIONALE REGELING - KIND DAT REEDS RECHT HEEFT OP GEZINSBIJSLAG KRACHTENS EEN 
BELGISCHE, BUITENLANDSE OF INTERNATIONALE REGELING - ONDERSCHEID - BEDRAG - 
VERWIJZING - REGELING VOOR WERKNEMERS - REGELING VOOR ZELFSTANDIGEN - RELEVANT EN 
NIET DISCRIMINEREND CRITERIUM VAN ONDERSCHEID

1º Het middel dat de bestreden beslissing verwijt dat het de bewijskracht van beroepen 
vonnis miskent maar alleen artikel 149 Gw. als geschonden wetsbepaling vermeldt, is  
niet ontvankelijk. (Art. 1080, Ger.W.)

2º  De  bepalingen  die  de  gewaarborgde  gezinsbijslag  invoeren,  leggen  het  residuaal  
karakter  van  de  regeling  van  de  gewaarborgde  gezinsbijslag  t.a.v.  de  andere  
gezinsbijslagen vast1. (Art. 8, §§1 en 1bis, K.B. 25 okt. 1971; Artt. 2, eerste lid, 2°, en 4, 
tweede lid, Wet 20 juli 1971 tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag)

3º  en  4°  Wanneer  de  Koning  bepaalt  dat  wanneer  het  kind  reeds  recht  heeft  op 
gezinsbijslag  krachtens  een  Belgische,  buitenlandse  of  internationale  regeling,  de 
maandelijkse bedragen van de gewaarborgde gezinsbijslag overeenstemmen met  het  
bedrag dat vastgesteld is door de regeling van de gezinsbijslag voor zelfstandigen, slaat  
Hij alleen acht op het criterium volgens hetwelk het kind recht heeft op gezinsbijslag in  
een andere regeling, zonder een onderscheid tussen de kinderen te maken naar gelang 
van hun feitelijke situatie; dit criterium behoudt het residuaal karakter van de regeling van  

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2009, nr.774.
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de gewaarborgde gezinsbijslag en is relevant voor het doel dat de genomen maatregel  
nastreeft, zonder dat die maatregel het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de  
Belgen voor de wet en de niet-discriminatie t.a.v. de hen erkende rechten aantast2. (Art. 
8, §§1 en 1bis, K.B. 25 okt. 1971; Artt. 2, eerste lid, 2°, en 4, tweede lid, Wet 20 juli 1971 
tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag; Art. 17, K.B. 8 april 1976)

(T. T. R.K.W.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0007.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2008 gewezen 

door het arbeidshof te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 18 en 26 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake 

de rechten van het kind, goedgekeurd bij de wet van 25 november 1991.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat artikel 8 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 geen en-

kele discriminatie bevat die in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en dat 
die wet bijgevolg integraal van toepassing is voor de berekening van de kinderbijslag 
waarop de kinderen van de eiseres recht geven.

Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die hier als volledig weerge-
geven worden beschouwd, en in het bijzonder op grond van de volgende overweging:

"Het hoger beroep heeft betrekking op het onderzoek van de door de rechtbank aange-
voerde discriminatie, zonder dat de rechtbank vermeld heeft met welke andere categorie 
van personen (de eiseres) vergeleken moest worden, zonder dat de rechtbank een vergelij-
kend onderzoek heeft verricht door de gelijkenissen tussen de behandelde situaties te ana-
lyseren;

Het is niet aangetoond dat de betrokken reglementsbepalingen dezelfde personen en de-
zelfde situaties betreffen en dat de betrokken categorieën vergelijkbaar zijn;

Gesteld dat de aangevoerde discriminatie bewezen was, wat niet het geval is, dan zou 
deze gegrond zijn op een objectief en redelijk criterium, vergeleken met het residuaal ka-
rakter van de betrokken aangelegenheid en de verwijzing naar het laagste bedrag, gelet op 
het behoud van de logische orde van de bedragen tussen de verschillende regelingen".

Grieven
Eerste onderdeel
In de eerste, hierboven weergegeven paragraaf, beslist het arrest dat de vergelijkbare 

2 Ibid.
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categorieën waartussen, volgens het vonnis van de arbeidsrechtbank, een discriminatie be-
staat, enerzijds (de eiseres) en anderzijds een niet nader gespecificeerde categorie van per-
sonen zijn.

Uit de lezing van het vonnis van de arbeidsrechtbank blijkt echter dat laatstgenoemde 
beslist dat er "een verschil in behandeling bestaat tussen de kinderen" en dat het verboden 
is "kinderen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, te discrimineren".

Het arrest miskent de bewijskracht van het beroepen vonnis, door te beslissen dat het 
vonnis niet vaststelt dat een bepaalde categorie van personen, die het uitdrukkelijk ver-
noemt, gediscrimineerd wordt.

Het arrest schendt aldus artikel 149 van de Grondwet.
Het onderdeel is niet overtollig, daar de beoordeling, door het arrest, van de "door de 

rechtbank aangevoerde" discriminatie impliceerde dat die discriminatie door het beroepen 
vonnis was vastgesteld.

Tweede onderdeel
In de door het arrest gedane uiteenzetting van de feiten wijst het arrest erop dat "(de ei-

seres) alleen leeft met haar twee kinderen en dat de vader van de kinderen arbeid in loon-
dienst heeft verricht vanaf september 2005".

Nochtans heeft geen van de partijen ooit betwist dat de heer A. niet de vader van de 
kinderen is, zoals dit in de conclusie van (de eiseres) vermeld wordt.  In die conclusie 
wordt erop gewezen dat "de kinderen van de eiseres niet door deze man zijn verwekt".

Het arrest, dat het bestaan van een niet betwiste vermelding in de conclusie van de eise-
res ontkent, miskent de bewijskracht van die conclusie en schendt derhalve artikel 149 
van de Grondwet.

Het  onderdeel  is  evenmin overtollig.  De aangevoerde discriminatie berustte  immers 
voor een groot gedeelte op de vergelijking die de eiseres maakte tussen, enerzijds, de cate-
gorie van het kind van wie de echtgenoot van de moeder de vader is en, anderzijds, de ca-
tegorie kinderen van wie de echtgenoot van de moeder niet de vader is. Het feit dat de 
echtgenoot al dan niet de vader was, was bijgevolg een doorslaggevende factor voor de 
beoordeling van het bestaan van de aangevoerde discriminatie.

Derde onderdeel
De eiseres betoogde in haar appelconclusie het volgende:
"Er bestaat een onverantwoord verschil in behandeling tussen kinderen in soortgelijke 

situaties:
1° de eiseres kan voor haar kinderen geen bijdrage eisen van haar echtgenoot, aange-

zien het zijn kinderen niet zijn;
Voor elke soortgelijke situatie waarin de echtgenoot de vader is, kan van hem echter 

worden gevorderd dat hij het verschil in kinderbijslag met een bijdrage of een verhoging 
van die bijdrage bijpast;

2° de inkomsten uit de arbeid van de heer A. komen de kinderen van de (eiseres) niet 
ten goede;

Welnu, de arbeidsrechtbank te Nijvel beslist het volgende: 'maatschappelijke dienstver-
lening moet erop gericht zijn de discriminatie tussen Belgen en onbemiddelde vreemde-
lingen weg te werken; zij kan van het bedrag van het leefloon en van de gezinsbijslag al-
leen afwijken om redenen die objectief en redelijkerwijs zijn verantwoord, met naleving 
van het evenredigheidsbeginsel. De verwijzing naar de gezinsbijslag die aan zelfstandigen 
wordt toegekend voor een eerste kind is niet ter zake dienend, omdat de zelfstandigen ge-
acht worden tot de sociale zekerheid bij te dragen via de inkomsten uit hun arbeid (Arbrb. 
Nijvel  (deelgemeente  Waver),  20  december  1996,  Sociaalrechtelijke  kronieken,  1998, 
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356);
Die redenering geldt ook in dit geval, waarin de echtgenoot, die niet de vader is, tot de 

sociale zekerheid bijdraagt via zijn arbeid, op voorwaarde, uiteraard, dat hij onder hetzelf-
de dak leeft;

De regel die krachtens het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 te dezen van toepas-
sing is, zou objectief en niet discriminatoir blijven indien een van de hierboven vermelde 
punten was aangetoond, wat te dezen niet het geval is".

In de derde, hierboven weergegeven paragraaf vermeldt het arrest dat "niet is aange-
toond dat de betrokken reglementsbepalingen dezelfde personen en dezelfde situaties be-
treffen en dat de betrokken categorieën vergelijkbaar zijn".

Het verwerpt aldus de door de eiseres aangevoerde discriminatie.
Het arrest beweert aldus, zonder in zijn motivering te antwoorden op de conclusie van 

de eiseres, dat de in die conclusie gedane vergelijking van de categorieën niet voldoet aan 
de vereisten van een vergelijkend onderzoek. Het verzuimt daarenboven om zijn uitleg-
ging van de reglementsbepalingen met redenen te omkleden. Het schendt bijgevolg artikel 
149 van de Grondwet.

Vierde onderdeel
Artikel 2, 2°, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag 

bepaalt het volgende: "geniet de gewaarborgde gezinsbijslag, het kind (...) dat, gedurende 
een door de Koning vast te stellen tijdvak, krachtens een Belgische, een buitenlandse of 
een internationale regeling ofwel geen recht geeft op gezinsbijslag ofwel er slechts recht 
op geeft voor een bedrag dat lager ligt dan dat van de bijslag welke overeenkomstig deze 
wet kan worden toegekend".

Artikel 4 van dezelfde wet bepaalt dat "artikel 42 van de samengeordende wetten be-
treffende de kinderbijslag voor loonarbeiders van overeenkomstige toepassing is. De Ko-
ning  bepaalt  het  bedrag  en  de  berekeningswijze  van  de  in  artikel  1  bedoelde 
gezinsbijslag".

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 bepaalt dat "een kind de bij de 
wet bedoelde kinderbijslag (of bijzondere bijslag) slechts kan genieten, indien het gedu-
rende een volledige kalendermaand geen recht geeft op kinderbijslag krachtens een Belgi-
sche, een buitenlandse of een internationale regeling, of indien het krachtens zulk een re-
geling voor een volledige kalendermaand recht geeft op kinderbijslag ten belope van een 
bedrag dat lager is dan datgene dat met inbegrip van de eventuele leeftijdsbijslag, over die 
maand kan toegekend worden overeenkomstig de wet".

Artikel 8, §1, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 bepaalt dat de maandelijk-
se bedragen van de kinderbijslag die zijn welke van toepassing zijn in het stelsel van de 
loonarbeiders. Paragraaf 1bis van dat artikel bepaalt dat het bedrag van de kinderbijslag in 
het stelsel van de zelfstandigen in afwijking hiervan van toepassing is: "In afwijking op 
§1, stemmen de maandelijkse bedragen van de kinderbijslag overeen met de bedragen be-
paald bij artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 april 1976, wanneer het kind reeds ge-
durende een volledige kalendermaand recht geeft op gezinsbijslag krachtens een Belgi-
sche, buitenlandse of internationale regeling".

De laatste paragraaf kent geen verhoogde gewaarborgde kinderbijslag voor arbeid in 
loondienst toe aan kinderen van wie de echtgenoot van de moeder niet de vader is en geen 
deel meer uitmaakt van het gezin krachtens een rechterlijke beslissing die aan de echtge-
noten een afzonderlijk verblijf toekent.

De bedoelde categorieën van kinderen zijn vergelijkbaar:
- enerzijds, de kinderen die zich in de situatie van de kinderen van de eiseres bevinden: 
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de echtgenoot van hun moeder is hun vader niet en hij maakt geen deel meer uit van het 
gezin krachtens een rechterlijke beslissing die aan de echtgenoten een afzonderlijk verblijf 
toekent;

- anderzijds, hetzij de kinderen wier vader de echtgenoot van de moeder is maar die 
geen deel meer uitmaakt van het gezin krachtens een rechterlijke beslissing die aan de 
echtgenoten een afzonderlijk verblijf toekent; hetzij de kinderen van wie de echtgenoot 
van de moeder niet de vader is maar die deel uitmaakt van het gezin en in die hoedanig-
heid bijdraagt tot de uitgaven van dat gezin.

Op die vergelijkbare categorieën is dezelfde regel van toepassing. In alle gevallen heeft 
het feit alleen dat de vader in het stelsel voor werknemers recht geeft op gezinsbijslag, tot 
gevolg dat de verhoogde gewaarborgde gezinsbijslag vervangen wordt door lagere bedra-
gen voor werknemers.

Die maatregel is redelijkerwijs verantwoord voor de tweede categorie van kinderen, aan 
wie, in het eerste geval, de arbeid van hun vader ten goede komt door de uitbetaling van 
een onderhoudsuitkering en, in het tweede geval, door de verhoging van de gezinsinkom-
sten als gevolg van die arbeid. In beide gevallen genieten de kinderen daadwerkelijk of 
beschikken zij over de rechtsmiddelen om te kunnen genieten van de inkomsten uit de 
loonarbeid van de echtgenoot van hun moeder.

Die maatregel is niet redelijkerwijs verantwoord wanneer hij de kinderen, die tot de ca-
tegorie van de kinderen van de eiseres behoren, benadeelt door hen een verlaagde kinder-
bijslag toe te kennen, zonder dat de loonarbeid van de echtgenoot van hun moeder hun 
materiële situatie verbetert en zonder dat er enig rechtsmiddel bestaat op grond waarvan 
die echtgenoot verplicht kan worden om met de inkomsten uit zijn loonarbeid tot het wel-
zijn van de kinderen van zijn echtgenote bij te dragen.

(Die maatregel), volgens welke de loonarbeid van een van tafel en bed gescheiden echt-
genoot, die niet de vader van de kinderen is, tot de vermindering leidt van het bedrag van 
de kinderbijslag die de moeder voor haar kinderen ontvangt, legt daarenboven een voor-
waarde op die niet relevant is voor de categorie waartoe de kinderen van de eiseres beho-
ren, daar die loonarbeid de materiële situatie van laatstgenoemden noch in feite noch in 
rechte ten goede komt.

De litigieuze bepaling, die kinderen die zich in dezelfde situatie als de kinderen van de 
eiseres bevinden, het voordeel van de verhoogde gewaarborgde kinderbijslag ontzegt, op 
grond dat de echtgenoot die van tafel en bed gescheiden is van hun moeder en die hun va-
der niet is, arbeid in loondienst verricht, heeft voor die kinderen buitensporige gevolgen, 
daar zij, wegens de levensstijl van hun moeder, geen recht geven op verhoogde gewaar-
borgde kinderbijslag, terwijl de gevolgen van die tewerkstelling voor de kinderen in de 
twee vergeleken categorieën radicaal verschillend zijn.

Het arrest beslist dat de door de eiseres aangevoerde discriminatie niet is aangetoond.
Het vermeldt wat volgt:
"Het is niet aangetoond dat de betrokken reglementsbepalingen dezelfde personen en 

dezelfde situaties betreffen en dat de betrokken categorieën vergelijkbaar zijn;
Gesteld dat de aangevoerde discriminatie bewezen was, wat niet het geval is, dan zou 

deze gegrond zijn op een objectief en redelijk criterium, vergeleken met het residuaal ka-
rakter van de betrokken aangelegenheid en de verwijzing naar het laagste bedrag, gelet op 
het behoud van de logische orde van de bedragen tussen de verschillende regelingen".

Het arrest schendt aldus de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet, doordat het beslist 
dat artikel 8, §1bis, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971, geen met de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet strijdige discriminatie bevat en doordat het niet weigert om dat 
artikel toe te passen op de situatie van de kinderen van de eiseres krachtens artikel 159 
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van de Grondwet.
Het arrest, dat die discriminatie goedkeurt, schendt eveneens de artikelen 2, 18 en 26 

van het Verdrag van New York van 20 november 1989.
Artikel 2 van het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van 

het kind bepaalt:
"1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Ver-

drag beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discrimina-
tie van welke aard dan ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke 
of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handi-
cap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van zijn of haar ouder of wettige 
voogd.

2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het 
kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van 
omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de 
ouders, wettige voogden of familieleden van het kind".

Artikel 18 van datzelfde verdrag bepaalt:
"1. De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te 

verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dra-
gen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders of, al naar gelang het ge-
val, wettige voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de 
ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg.

2. Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te waarborgen en te be-
vorderen, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand aan ouders en wettige voog-
den bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind be-
treffen, en waarborgen zij de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten 
voor kinderzorg.

3. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat kin-
deren van werkende ouders recht hebben op gebruikmaking

van diensten en voorzieningen voor kinderzorg waarvoor zij in aanmerking komen".
Artikel 26 van datzelfde verdrag bepaalt:
"1. De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te genieten 

van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en ne-
men de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelli-
gen in overeenstemming met hun nationaal recht.

2. De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend, waarbij rekening 
wordt gehouden met de middelen en de omstandigheden van het kind en de personen die 
verantwoordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overweging die 
van belang is voor de beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens het kind 
wordt ingediend".

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel, dat het arrest verwijt dat het de bewijskracht van het beroepen 

vonnis miskent, maar alleen artikel 149 van de Grondwet als geschonden wets-
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bepaling  vermeldt,  terwijl  laatstgenoemd artikel  geen  verband houdt  met  die 
grief, is, zoals de verweerder betoogt, niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel
Het onderdeel verwijt het arrest dat het de bewijskracht van de conclusie van 

de eiseres miskent, maar vermeldt geen enkele wettelijke bepaling die, gesteld 
dat die grief gegrond was, zou zijn geschonden.

De vermeende schending van artikel 149 van de Grondwet is, voor het overi-
ge, geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht 
van die akten.

Het onderdeel is, zoals de verweerder betoogt, niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
Het arrest, dat vermeldt dat "niet is aangetoond dat de betrokken reglements-

bepalingen dezelfde personen en dezelfde situaties betreffen en dat de betrokken 
categorieën vergelijkbaar zijn", maar dat zijn uitlegging van die bepalingen voor 
het overige niet met redenen hoefde te omkleden, antwoordt op de conclusie van 
de eiseres volgens welke de situaties waaruit zij het bestaan van een discrimina-
tie afleidde, niet vergelijkbaar zijn en omkleedt zijn beslissing regelmatig met re-
denen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Luidens artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van 

gewaarborgde gezinsbijslag, geniet de gewaarborgde gezinsbijslag het kind dat, 
gedurende een door de Koning vast te stellen tijdvak, krachtens een Belgische, 
een buitenlandse of een internationale regeling ofwel geen recht geeft op gezins-
bijslag ofwel er slechts recht op geeft voor een bedrag dat lager ligt dan dat van 
de bijslag welke overeenkomstig deze wet kan worden toegekend.

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de 
wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag stelt het in 
voormeld artikel 2, eerste lid, 2°, bedoelde tijdvak vast op één kalendermaand.

Die bepalingen leggen het residuaal karakter, ten aanzien van de andere ge-
zinsbijslagregelingen, vast van de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag 
waarin er geen bijdrage wordt geleverd.

Artikel 8, §1, van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971, dat genomen is 
ter uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet van 20 juli 1971, luidens het-
welk de Koning het bedrag en de berekeningswijze van de gewaarborgde kinder-
bijslag moet bepalen, stelt die gegevens vast met verwijzing naar de bepalingen 
van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbij-
slag voor loonarbeiders.

Artikel 8, §1bis bepaalt, in afwijking van paragraaf 1, dat, wanneer het kind 
reeds gedurende een volledige kalendermaand recht geeft op gezinsbijslag krach-
tens een Belgische, buitenlandse of internationale regeling, de maandelijkse be-
dragen van de kinderbijslag overeenstemmen met de bedragen bepaald bij artikel 
17 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezins-
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bijslag ten voordele van de zelfstandigen.
Via die bepaling heeft de Koning het residuaal karakter willen vrijwaren dat de 

wetgever aan de regeling van de gewaarborgde gezinsbijslag heeft gegeven.
Hij heeft alleen rekening gehouden met het criterium van het recht van het 

kind op gezinsbijslag in een andere regeling, zonder een onderscheid te maken 
tussen de kinderen die, al naargelang hun feitelijke situatie, onder de toepassing 
van artikel 8, §1bis, vallen.

Dit criterium is relevant voor het doel dat de genomen maatregel nastreeft, 
zonder dat die maatregel het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de 
Belgen voor de wet en de niet-discriminatie ten aanzien van de hen erkende rech-
ten aantast.

Het arrest, dat artikel 8, §1bis, toepast, beslist dat die bepaling berust "op een 
objectief en redelijk criterium, vergeleken met het residuaal karakter van de be-
trokken aangelegenheid en de verwijzing naar het laagste bedrag, gelet op het be-
houd van de logische orde van de bedragen tussen de verschillende regelingen", 
en schendt bijgevolg geen van de in het onderdeel bedoelde bepalngen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 december 2009 – 3° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu 
en van Eeckhoutte.

Nr. 775

2° KAMER - 22 december 2009

1º STRAF — ZWAARSTE STRAF - BEPALING - BESTRAFFING VERSCHILLEND TEN TIJDE VAN 
DE FEITEN EN TEN TIJDE VAN HET VONNIS - TOEPASSING

2º STRAF — SAMENLOOP — MEERDAADSE - ZWAARSTE STRAF - BEPALING

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAF - ZWAARSTE STRAF - BEPALING - 
BESTRAFFING VERSCHILLEND TEN TIJDE VAN DE FEITEN EN TEN TIJDE VAN HET VONNIS - 
TOEPASSING

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VAN ARTIKEL 
433TERDECIES STRAFWETBOEK - BESTRAFFING VERSCHILLEND TEN TIJDE VAN DE FEITEN EN TEN 
TIJDE VAN HET VONNIS - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Wanneer een beklaagde bij eenzelfde akte gelijktijdig vervolgd wordt wegens 
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verschillende strafbare feiten waarvoor de bestraffing ten tijde van die feiten verschilt van  
deze ten tijde van het vonnis, moet de feitenrechter eerst voor elk feit afzonderlijk nagaan 
welke de minst zware straf  is  zoals bedoeld in  artikel  2,  tweede lid,  Strafwetboek en 
nadien  indien  hij  samenloop  tussen  die  feiten  vaststelt,  welke  van  die  straffen  de  
zwaarste straf is, zoals bedoeld in artikel 65 Strafwetboek; voor het bepalen van de minst  
zware straf, zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, Strafwetboek met betrekking tot de  
toepassing  van  de  strafwet  in  de  tijd,  worden  in  eerste  instantie  de 
hoofdgevangenisstraffen in aanmerking genomen en niet de bijkomende straffen1. 

4º  Wanneer  de  feitenrechter  de  feiten  bewezen  verklaart  op  grond  van  de  wettelijke  
bepalingen van toepassing ten tijde van het arrest, inzonderheid de artikelen 433decies,  
433undecies en 433terdecies Strafwetboek, ingevoegd bij artikel 16 van de wet van 10  
augustus  2005,  waarbij  de  bij  artikel  433undecies,  1°,  Strafwetboek  bepaalde 
hoofdgevangenisstraf minder zwaar is dan de ten tijde van het misdrijf in artikel 77bis, §2,  
(oud)  Vreemdelingenwet  bepaalde  hoofdgevangenisstraf  in  geval  van  de  betrokken 
activiteit  een  gewoonte  wordt  gemaakt,  dient  de  bestraffing  in  al  zijn  onderdelen  te  
gebeuren met toepassing van de nieuwe wet, daarin begrepen de bijkomende straf van  
bijzondere  verbeurdverklaring  zoals  bepaald  in  het  nieuwe  artikel  433terdecies  
Strafwetboek, thans verplicht gesteld zelfs in geval de zaken waarop zij betrekking heeft,  
niet het eigendom van de veroordeelde zijn2.

(D. e.a.)

Conclusie van de eerste advocaat-geneaal M. DE SWAEF :

1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest dat op 24 maart 2009 werd gewezen 
door het hof van beroep te Gent, correctionele kamer. Beide eisers in cassatie werden als 
dader of mededader vervolgd uit hoofde van:

q ‘huisjesmelkerij’, i.e. overtreding van de artikelen 77bis, §1bis, §2 en §4 en 80 van de 
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet genoemd), 
met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt en met 
aanneming van verzachtende omstandigheden opzichtens beiden;  inzonderheid werden 
twee feiten van kamerverhuur verweten (tenlasteleggingen A.a en A.b) in de periode van 
10 september 1998 tot en met 2 april 2004; 

q overtreding, minstens vanaf 1 september 2000 tot en met 2 april 2004, van de artike-
len 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 17 en 23 van het Vlaamse decreet van 4 februari 1997 houdende de  
kwaliteits- en veiligheidsnormen van kamers en studentenkamers (tenlastelegging B).

Het beroepen vonnis van 6 juni 2005 van de correctionele rechtbank te Gent veroordeelde 
de beide eisers  in  cassatie  wegens voormelde incriminaties.  Onder  meer  werd lastens 
ieder  de  bijzondere  verbeurdverklaring  bevolen  ten  bedrage  van  21.213,74  EUR  als 
wederrechtelijke vermogensvoordelen rechtstreeks bekomen uit de tenlasteleggingen A.a 
en A.b.

2. Op de hoger beroepen van de eisers in cassatie en van het openbaar ministerie brachten 

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid.
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de appelrechters ter terechtzitting van 21 oktober 2008 de eisers ter kennis dat de sub A.a 
en A.b ten laste gelegde feiten thans strafbaar gesteld worden door de artikelen 433decies, 
433undecies en 433terdecies Sw., ingevoerd bij artikel 16 van de wet van 10 augustus 
2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd 
tegen  mensenhandel  en  mensensmokkel  en  tegen  praktijken  van  huisjesmelkers.  De 
heromschreven  feiten  bleven  daarbij  identiek  en  de  eisers  hebben  er  zich,  hierover 
ingelicht, op kunnen verdedigen. Op dezelfde terechtzitting werden de eisers eveneens in 
kennis gesteld van een actualisatie met betrekking tot tenlastelegging B als gevolg van 
een wijzigingsdecreet van 7 juli 2006. In het bestreden arrest van 24 maart 2009 worden 
de beide eisers in cassatie opnieuw schuldig geacht aan alle ten laste gelegde feiten in de 
aangepaste omschrijvingen. Tevens vormen zij de uiting van eenzelfde strafbaar opzet. 
Inzake straftoemeting bevestigen de appelrechters de voormelde voordeelsontneming en 
verklaren zij bovendien de verhuurde en aan de beide eisers toebehorende woning met 
eenparige stemmen verbeurd.  Zij  menen hiertoe verplicht te zijn op grond van artikel 
77bis, §5 Vreemdelingenwet en de artikelen 42,1°, 43 en 433terdecies Sw.

3. De eisers in cassatie voeren één cassatiemiddel aan. De grief stoelt in hoofdorde op 
artikel  77bis,  §5  Vreemdelingenwet  en  de  toepassing  ervan  met  betrekking  tot  de 
bijzondere verbeurdverklaring van het onroerend goed op grond van de telastlegging A. 
Het bestreden arrest zou er ten onrechte van uitgegaan zijn dat de confiscatie krachtens 
deze wetsbepaling verplicht was, daar waar dit enkel geldt voor zover de betrokken zaak 
die  gediend  heeft  voor  het  plegen  van  het  misdrijf,  eigendom  zou  zijn  van  de 
veroordeelden. Te dezen is het kwestieuze pand evenwel niet de eigendom van één van de 
beide eisers, maar behoort het aan elk van hen slechts toe in mede-eigendom ten belope 
van een onverdeeld aandeel van ieder de helft.  Dienvolgens kon het volgens de eisers 
slechts  om een facultatieve verbeurdverklaring gaan.  Door  louter  te  refereren naar  de 
verplichte  aard  van  de  maatregel,  verantwoorden  de  appelrechters  hun  beslissing  bij 
gebreke aan nadere redengeving niet regelmatig en schenden zij artikel 195 Sv.

4. De wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de 
versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van 
huisjesmelkers heeft van huisjesmelkerij een autonoom misdrijf gemaakt. Met ingang van 
de inwerkingtreding ervan op 12 september 2005 gaat het derhalve niet langer om een 
bijzondere  vorm  van  mensenhandel  zoals  tot  dan  toe  bepaald  werd  in  de 
Vreemdelingenwet  van  15  december  1980.  Beide  wetgevingen  bevatten  bepalingen 
nopens  de  bijzondere  verbeurdverklaring  van  de  voor  de  huisjesmelkerij  aangewende 
roerende en/of onroerende goederen. De strafrechter kan deze confiscatie zoals bedoeld in 
artikel  42,1°  Sw.  cumulatief  met  een  bijzondere  verbeurdverklaring  van  de  illegale 
vermogensvoordelen, in casu veelal de gegenereerde huurgelden, overeenkomstig artikel 
42,3° Sw., opleggen. Onder de oude wetgeving en door de combinatie van artikel 77bis, 
§5 Vreemdelingenwet met de artikelen 42,1° en 43 Sw. werd de verbeurdverklaring van 
de  gebruikte  goederen  als  obligaat  beschouwd  voor  zover  de  betrokken  zaken  de 
veroordeelde toebehoorden.  In  het  andere  geval  kon  de  strafrechter  onder  vigeur  van 
artikel  77bis,  §5  Vreemdelingenwet  optioneel  beslissen.  In  de  vigerende  wetgeving 
bepaalt artikel 433terdecies Sw. dat zelfs indien de zaken waarop zij betrekking heeft niet 
het  eigendom  van  de  veroordeelde  zijn,  de  bij  artikel  42,1°  Sw.  voorgeschreven 
bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk is op diegenen die schuldig zijn aan het delict 
bedoeld  in  artikel  433decies  Sw.,  c.q.  misbruik  maken  van  andermans  bijzonder 
kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met de 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren. 
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5. Het bestreden arrest oordeelt dat de verplichte verbeurdverklaring van het onroerend 
goed  afgeleid wordt uit de toepassing van de artikelen 77bis, §5 Vreemdelingenwet en de 
artikelen 42,1°, 43 en 433terdecies Sw. Aangezien zowel naar de oude als naar de gewij-
zigde wetsbepaling gerefereerd wordt, komt het er te dezen op aan na te gaan welke bepa-
ling de beslissing van de bedoelde confiscatie precies schraagt en welke aangehaalde be-
paling mitsdien als overtollig te beschouwen is. Deze beoordeling dient bovendien plaats 
te grijpen in het licht van de herkwalificatie door de appelrechters van de sub A.a en  A.b 
ten laste gelegde feiten. Deze feiten omvatten immers een incriminatieperiode van 10 sep-
tember 1998 tot en met 2 april 2004 en situeren zich derhalve integraal voor de inwer-
kingtreding van de wet van 10 augustus 2005 en de behandeling van  de zaak voor het hof 
van beroep. Artikel 2, lid 2 Sw. bepaalt dat in dergelijk geval de minst zware straf toege-
past wordt. De strafwet die een gevangenisstraf bepaalt met een lager maximum bevat 
dergelijke minst zware straf3. Om de zwaarte van de correctionele straffen te bepalen, ko-
men bovendien enkel de hoofdstraffen en niet de bijkomende straffen zoals de bijzondere 
verbeurdverklaring, van welke aard ook, in aanmerking4. In de aanvankelijke omschrij-
ving van de bewezen verklaarde feiten sub A wordt de straf bepaald door artikel 77bis, §2 
Vreemdelingenwet en bepaalt deze een opsluiting van 5 tot 10 jaar. Na heromschrijving 
als  gevolg van de inwerkingtreding van de wet  van 10 augustus  2005 bepaalt  artikel 
433undecies, 1° Sw. voor de identieke feiten een hoofdgevangenisstraf van een jaar tot 
vijf jaar, wat milder is dan voorheen. De appelrechters verklaren de sub A.a en A.b ten 
laste gelegde feiten dan ook terecht bewezen op grond van de geldende bepalingen op het 
ogenblik van de behandeling van de zaak zoals heromschreven in de kwalificatie. In na-
volging van de vonnisrechter wordt artikel 2, lid 2, Sw. bovendien uitdrukkelijk in het be-
streden arrest aangehaald.

6.  De bijzondere verbeurdverklaring van het onroerend goed van de eisers in cassatie 
werd derhalve onmiskenbaar uitgesproken krachtens het actuele artikel 433terdecies Sw. 
In zoverre de appelrechters daarbij ook melding maken van het oude artikel 77bis,  §5 
Vreemdelingenwet, moet dit als overbodig beschouwd worden en niet constitutief voor de 
opgelegde confiscatie van het kwestieuze pand. Het cassatiemiddel gaat er anderdeels van 
uit dat de appelrechters ten onrechte geoordeeld hebben dat de confiscatie op grond van 
artikel 77bis, §5 Vreemdelingenwet verplicht was, daar waar dit enkel vereist zou zijn in 
zoverre de betrokken zaak die gediend heeft voor het plegen van het misdrijf, eigendom is 
van de veroordeelden. De eisers houden bijgevolg foutief voor dat het bekritiseerde arrest 
de  verbeurdverklaring  van  de  woning  uitgesproken  heeft  onder  vigeur  van  deze 
wetsbepaling. Het middel faalt hierdoor naar recht.

7. In de hypothese dat, zoals de eisers in cassatie aanvoeren, de in het bestreden arrest uit-
gesproken bijzondere verbeurdverklaring toch geënt zou zijn op artikel 77bis, §5 Vreem-
delingenwet, moet in louter subsidiaire orde geattendeerd worden op de omstandigheid 
dat een mede-eigenaar ook als een eigenaar geapprecieerd moet worden en niet als een 
niet-eigenaar. De eisers werpen immers op dat het onroerend goed niet de eigendom is 
van één van hen, maar aan ieder van hen slechts toebehoort in mede-eigendom ten belope 
van een onverdeeld aandeel van elk de helft. Derwijze zou geen van beiden als eigenaar 
beschouwd kunnen worden. Deze opvatting is te dezen zowel feitelijk als juridisch on-
juist.  Vooreerst  werden de beide eisers,  die echtgenoten zijn,  vervolgd en met gelijke 
straffen veroordeeld voor identieke feiten van huisjesmelkerij. Er zijn dus geen niet-ver-

3 Cass. 15 jan. 1968, Arr.Cass. 1968, 666; Cass. 1 april 1968, Arr. Cass. 1968, 1003; Cass. 27 mei 
1968, Arr.Cass. 1968, 1177.
4 Cass.  11  feb.  2003,  AR P.02.0734.N,  Arr.Cass.  2003,  360;  Cass.  15  juni  2005,  P.05.0278.F, 
Arr.Cass. 2005, 1332, Rev.dr.pén. 2006, 115, noot G. RANERI.
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oordeelde derde-eigenaars. Daarnaast moet het de strafrechter steeds naar recht toegelaten 
geacht worden de bijzondere verbeurdverklaring van een onroerend goed uit te spreken 
zonder deze maatregel te beperken tot het onverdeelde aandeel van iedere veroordeelde, 
ten minste voor zover dit voorwerp van de confiscatie geïdentificeerd kan worden en voor 
zover het pand op rechtstreekse wijze aan de feiten van huisjesmelkerij gerelateerd kan 
worden. Het Hof besliste met een arrest van 10 februari 1999 reeds in dezelfde zin in een 
geval van mede-eigendom tussen de veroordeelde en een niet-veroordeelde echtgenote5. A 
fortiori  kan uit  de omstandigheid dat alle veroordeelden eigenaar van de verbeurdver-
klaarde woning zijn6, dan ook niet naar recht besloten worden dat niet beantwoord wordt 
aan de eigendomsvereiste zoals bepaald in de artikelen 42,1° en 433terdecies Sw., maar 
evenzeer in artikel 77bis, §5 Vreemdelingenwet. In deze hypothese faalt het aangevoerde 
middel eveneens naar recht.

Conclusie: verwerping van de cassatieberoepen.

ARREST

(AR P.09.0701.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 24 maart 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1.  Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 43 en 433terdecies 

Strafwetboek, artikel 195 Wetboek van Strafvordering en artikel 77bis Vreemde-
lingenwet in de versie voor de wijziging bij de wet van 10 augustus 2005: de ap-
pelrechters die oordelen dat het pand aan de beide eisers toebehoort, hebben on-
terecht geoordeeld dat het moet worden verbeurd verklaard; de verbeurdverkla-
ring is immers slechts facultatief omdat het pand niet de eigendom van een van 
de beide eisers is, maar het aan elk van hen toebehoort voor de helft.

2. Wanneer een beklaagde bij eenzelfde akte gelijktijdig vervolgd wordt we-
gens verschillende strafbare feiten waarvoor de bestraffing ten tijde van die fei-
ten verschilt van deze ten tijde van het vonnis, moet de feitenrechter eerst voor 
elk feit afzonderlijk nagaan welke de minst zware straf is zoals bedoeld in artikel 
2,  tweede lid,  Strafwetboek en nadien indien hij  samenloop tussen die feiten 
vaststelt, welke van die straffen de zwaarste straf is, zoals bedoeld in artikel 65 
Strafwetboek.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de appelrech-
ters de feiten van de telastlegging A.a en A.b bewezen verklaren op grond van de 

5 Cass. 10 feb. 1999, AR P.98.0826.F, Arr.Cass. 1999, 175 en R.Cass. 1999, 342, noot G. STESSENS.
6 Dit dient steeds beoordeeld te worden op het ogenblik van het plegen van het misdrijf. Cfr. Cass. 25 
nov. 2008, AR P.08.0951.N, Arr.Cass. 2008, 2714 en R.A.B.G. 2009, 464, noot J. ROZIE.
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wettelijke bepalingen van toepassing ten tijde van het arrest,  inzonderheid de 
nieuwe artikelen  433decies,  433undecies  en  433terdecies  Strafwetboek,  inge-
voegd bij artikel 16 van de wet van 10 augustus 2005 waarnaar het arrest ver-
wijst.

4. De wegens de bewezen verklaarde feiten A.a en A.b ten tijde van het arrest 
bij  artikel  433undecies,  1°,  Strafwetboek  bepaalde  hoofdgevangenisstraf  be-
draagt een jaar tot vijf jaar, wat minder zwaar is dan de ten tijde van het misdrijf 
in artikel 77bis, §2, (oud) Vreemdelingenwet bepaalde hoofdgevangenisstraf van 
opsluiting van 5 jaar tot 10 jaar, in geval van de betrokken activiteit een gewoon-
te wordt gemaakt.

5. Voor het bepalen van de minst zware straf, zoals bedoeld in artikel 2, twee-
de lid, Strafwetboek met betrekking tot de toepassing van de strafwet in de tijd, 
worden in eerste instantie de hoofdgevangenisstraffen in aanmerking genomen 
en niet de bijkomende straffen, zodat de bestraffing in al zijn onderdelen diende 
te gebeuren met toepassing van de nieuwe wet, daarin begrepen de bijkomende 
straf van bijzondere verbeurdverklaring zoals bepaald in het nieuwe artikel 433-
terdecies Strafwetboek, thans verplicht gesteld zelfs in geval de zaken waarop zij 
betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn.

De met toepassing van artikel 65 Strafwetboek uit te spreken zwaarste straf 
wegens de vermengde feiten A.a, A.b en B is deze bepaald voor de feiten A.a en 
A.b die bestraft worden met gevangenisstraf en geldboete. De feiten B werden 
ten tijde van de feiten bestraft met geldboete alleen zoals bepaald in artikel 17 
(oud) van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheids-
normen voor kamers en studentenkamers. 

Het arrest verwijst daarbij uitdrukkelijk naar de door de eerste rechter aange-
haalde wettelijke bepalingen, inzonderheid de artikelen 2 en 65 Strafwetboek. 

6. Op grond van het geheel van de hoger vermelde artikelen is de beslissing 
over de aan de beide eisers opgelegde bestraffing, naar recht verantwoord, daarin 
begrepen de bijzondere verbeurdverklaring van de woning.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de appelrechters de bijzondere ver-
beurdverklaring van de woning van de eisers uitspreken op grond van artikel 77-
bis, §5, (oud) Vreemdelingenwet, mist het feitelijke grondslag.

7. In zoverre de appelrechters ook melding maken van het artikel 77bis, §5, 
(oud) Vreemdelingenwet, betreft het een overtollige verwijzing die de beslissing 
over de bijzondere verbeurdverklaring niet schraagt.

In zoverre kan het middel niet tot cassatie leiden en is het niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering.
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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22 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Wouters.

Nr. 776

2° KAMER - 22 december 2009

CASSATIEBEROEP – STRAFZAKEN – AFSTAND – BURGERLIJKE RECHTSVORDERING – 
ACHTEREENVOLGENDE CASSATIEBEROEPEN TEGEN DEZELFDE BESLISSING – ONTVANKELIJKHEID 

Bij  achtereenvolgende  cassatieberoepen  tegen  dezelfde  beslissing  is  ontvankelijk  het  
tijdige  tweede  cassatieberoep,  ingesteld  voordat  over  het  eerste  cassatieberoep 
uitspraak is gedaan en voordat van het eerste cassatieberoep afstand zonder berusting  
is gedaan1. (Impliciete oplossing)  

(B. T. C. e.a.)

(AR P.09.0902.N – P.09.1229.N)

22 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 777

2° KAMER - 22 december 2009

1º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - 
TEGENBEWIJS - TOELAATBAARHEID

2º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - 
TEGENBEWIJS - EXPLOOT VAN DAGVAARDING WEGENS STEDENBOUWMISDRIJF - TOELAATBAARHEID

1º Artikel 96, §4, tweede lid,  Stedenbouwdecreet 1999 stelt  de toelaatbaarheid van het  
bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van vergunning niet afhankelijk van  
zijn ontstaan binnen een bepaalde termijn vanaf het oprichten van de constructie;  de 
omstandigheid dat dit bewijsmateriaal wordt toegelaten ofschoon het dateert van na de  
verjaring van het bouwmisdrijf of geruime tijd na de verwerving van het onroerend goed,  
houdt geen miskenning in van het vermoeden van onschuld 1. 

2º Het weerlegbare vermoeden van artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999  
berust  op  de  afwezigheid  van  enig  daarmee  strijdig  bewijsmateriaal,  getuigen  
uitgezonderd,  waaruit  het ontbreken van de vereiste vergunning kan worden afgeleid; 
een  exploot  van  dagvaarding  wegens  een  stedenbouwmisdrijf  kan  dit  vermoeden 
weerleggen, ook al levert  het als daad van vervolging op zich nog niet  het materiële 
bewijs van het stedenbouwmisdrijf; dit geldt evenzeer wanneer de dagvaarding dagtekent  
van na de inwerkingtreding van voormeld artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet  

1 Zie  S.  VAN OVERBEKE,  Afstand  van  cassatieberoep  in  strafzaken,  nr.  103  en  S.  SONCK, 
Cassatieberoep in strafzaken, nr.13.7. 
1 bis Zie de concl. van het O.M.
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19992.

(S. e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

Conclusie van de eerste advocaat-generaal M. DE SWAEF :

1. Op 15 juli 1983 kochten de eisers bij notariële akte een perceel met chalet te Rotselaar. 
Het chalet werd in 1970 door hun rechtsvoorganger opgetrokken. In 1977 werd het gebied 
waarin  het  chalet  werd opgetrokken aangeduid  als  natuurgebied door  het  Gewestplan 
Leuven.  In  2002  werd  een  proces-verbaal  opgemaakt  door  de  stedenbouwkundige 
inspecteur waarin wordt vastgesteld dat op het bedoelde perceel een chalet werd gebouwd 
en  in  stand  gehouden  zonder  vergunning.  De  eisers  worden  vervolgd  voor  het 
instandhouden  van  het  zonder  bouwvergunning  opgetrokken  chalet  en  zij  worden 
ingevolge het bestreden arrest veroordeeld tot een geldboete. Naar aanleiding van de door 
de stedenbouwkundige inspecteur ingestelde herstelvordering worden de eisers eveneens 
veroordeeld tot afbraak van het chalet. In hun cassatievoorziening voeren de eisers twee 
middelen aan.

2.  Artikel  96,  §4,  van het  Decreet  van 18 mei  1999 houdende de organisatie  van de 
ruimtelijke ordening zoals gewijzigd door het Decreet van 4 juni 2003 (hierna: decreet 
1999) creëert  een vermoeden van vergunning niet  alleen voor de gebouwen opgericht 
vóór de inwerkingtreding van de stedenbouwwet van 29 maart 1962, maar ook in geval de 
gebouwen werden opgericht na de inwerkingtreding van die wet maar vóór de allereerste 
definitieve  vaststelling  van  het  gewestplan.  Het  vermoeden  van  vergunning  voor  de 
gebouwen  opgericht  na  1962  is  evenwel  een  weerlegbaar  vermoeden.  Zo  is  er  geen 
vermoeden  van  vergunning  indien  de  overheid  door  enig  bewijsmateriaal,  met 
uitzondering  van  getuigenverklaringen kan aantonen  dat  de  constructie  in  overtreding 
werd opgericht.3 Daarbij duidt de decreetgever onder meer een goedgekeurd bouwplan, 
een proces-verbaal of een bezwaarschrift als bewijsmiddel aan.

3. In de hier voorliggende zaak beroepen de eisers zich op het weerlegbaar vermoeden 
van vergunning bedoeld in artikel 96, §4, Decreet 1999 aangezien het chalet in kwestie 
werd opgericht in 1970, i.e. na 1962 maar vóór het Gewestplan Leuven dat dateert van 
1977.  De appelrechters zijn van mening dat het vermoeden van vergunning in principe 
hierop wel van toepassing is, doch zij stellen vast dat in deze zaak de overheid het bewijs 
van  het  tegendeel  levert.  Meer  bepaald  oordelen  de  appelrechters  op  basis  van  het 
strafdossier dat genoegzaam het bewijs blijkt dat het chalet in overtreding werd opgericht. 
Ze steunen dit besluit op het proces-verbaal van vaststelling van 22 april 2002 waarin 
werd vastgesteld dat het chalet werd gebouwd zonder vergunning. 

4. In het tweede onderdeel van het eerste middel kaarten de eisers het probleem aan van 
de datering van de bewijsmiddelen. Inderdaad rijst in verband met het tegenbewijs van het 
vermoeden van vergunning de vraag of het bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de 
constructie in overtreding werd opgericht, moet dateren van vóór de definitieve 
vaststelling van het gewestplan of dat het ook om een recent verkregen middel kan gaan.4 

2 Ibid.
3 Zie ook: Cass. 8 nov. 2007, C.06.0624.N, AC., 2007, nr. 536.
4 P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO (eds), Handhavings-en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw, Larcier 2004, 35, nr. 58.
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Deze vraag stelt zich vooral bij de processen-verbaal omdat die kunnen dateren van ten 
tijde van de oprichting of van nadien: indien men er van uitgaat dat een proces-verbaal de 
vaststelling van de feitelijke toestand op een bepaald moment is dan lijkt het logisch dat 
voor de toepassing van het vermoeden het proces verbaal niet kan dateren van een tijdstip 
dat ver verwijderd is van het misdrijf van oprichting van het chalet.5 Aldus zou het proces-
verbaal van 2002 waarop de appelrechters in de huidige zaak steunen niet in aanmerking 
kunnen worden genomen.

5. Een dergelijke oplossing vindt men terug in de rechtsleer,6 en werd trouwens toegepast 
in het nieuwe artikel 106 van het Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling 
van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid.7 Ingevolge dit nieuw 
decreet geldt het vermoeden van vergunning “tenzij het vergund karakter wordt  
tegengesproken middels een proces-verbaal of een niet anoniem bezwaarschrift telkens 
opgesteld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de 
constructie.” Niet alleen worden de bewijsmiddelen aan banden gelegd, er wordt ook een 
beperking in de tijd opgelegd. Het is immers de bedoeling van de decreetgever om te 
voorkomen dat niet duidelijk zou zijn welke het wettelijke kader was op het ogenblik van 
de feiten. Men wil dus vermijden dat bewijsmateriaal zou gefundeerd zijn op 
reglementering of toestanden die onmogelijk in redelijkheid kon voorzien zijn bij de 
uitvoering van de vergunningsplichtige handelingen.8 De decreetgever wijst ook op de 
rechtszekerheid die deze oplossing biedt.(9)(10)(11)

5 Ibid.
6 P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO (eds), Handhavings-en verjaringsdecreet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw, Larcier 2004, 35, nr. 58. Nochtans is Boes van mening dat de verantwoording in het 
amendement dat aan deze bepaling ten grondslag ligt niet uitsluit dat ook bewijsmateriaal van latere 
datum in aanmerking komt (M. BOES, “Verjaring van stedenbouwmisdrijven”, RW 2003-04, afl. 16, 
611).
7 BS 15/05/2009.
8 Memorie van Toelichting bij het Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het 
ruimtelijke plannings, vergunningen- en handhavingsbeleid, stuk 2011 (2008-2009), nr. 1, 108.
9 ibid. p.109, eerste alinea.
10 In de memorie van Toelichting wordt gesteld dat “de nieuwe elementen in de regeling van de 
vermoedens van vergunning (inzonderheid de beperking van de weerleggingsmogelijkheden) wel 
dienen te worden gehanteerd in hangende gedingen. Memorie van Toelichting bij het Decreet van 27 
maart  2009  tot  aanpassing  en  aanvulling  van  het  ruimtelijke  plannings,  vergunningen-  en 
handhavingsbeleid (Stuk 2011 (2008-2009), nr. 1, 111). M.i. geldt deze overweging ook ten aanzien 
van het beperken van de termijn. Een eventuele verwijzing zou dus normaal gezien tot gevolg hebben 
dat de rechter waarnaar verwezen wordt de bepalingen van het nieuwe decreet moet toepassen. Het 
decreet is in werking getreden op 1 september 2009.
11 Voor zoveel als nodig wordt nog opgemerkt dat uit de memorie van toelichting bij het decreet 
blijkt dat bij de parlementaire voorbereiding omtrent het dossier van de vermoedens van vergunning 
ook gesteld is dat aan de verjaring “ook de vergunbaarheid gekoppeld [moet] worden, anders blijft de 
rechtsonzekerheid bestaan”.  Zodoende werd in de tekst  van artikel  106, §2,  tweede lid,  van het 
nieuwe  decreet  bepaald  dat  het  weerlegbaar  vermoeden  van  vergunning  niet  meer  kan  worden 
weerlegd indien de constructie één jaar als vergund geacht is opgenomen in het vergunningenregister 
waarbij  de  eerste  startdatum voor  die  termijn  van één  jaar  de  datum van inwerkingtreding  van 
voorliggend ontwerpdecreet is. Een normaal zorgvuldige overheid is er immers toe gehouden om de 
vergunningstoestand  van  een  constructie  terdege  na  te  gaan,  alvorens  die  constructie  in  het 
vergunningenregister wordt opgenomen. Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel zou daarom 
vereisen  dat  de  inschrijving  als  “vergund  geacht”  aldus  na  een  redelijke  termijn  van  één  jaar 
onaantastbaar wordt (Memorie van Toelichting bij het Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en 
aanvulling van het  ruimtelijke plannings, vergunningen-  en handhavingsbeleid, stuk 2011 (2008-
2009), nr. 1, 109, nr. 360 en 361). Artikel 106, §2, tweede lid, in fine, DORO bepaalt evenwel dat  
deze beperking (die erin bestaat dat de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren ook wordt gekoppeld 
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6. Dit decreet is nochtans geen interpretatief decreet en men kan er niet omheen dat in 
deze zaak de oude bepaling van het decreet werd toegepast dat een veel ruimer 
tegenbewijs toelaat. Dienaangaande bevestigde uw Hof in het hoger aangehaalde arrest 
van 8 november 2007 dat uit artikel 96, §4, van het decreet 1999 volgt dat voor de in deze 
wetsbepaling vermelde constructies een weerlegbaar vermoeden van vergunning 
voorhanden is, met mogelijkheid van tegenbewijs door de overheid, die hiertoe alle 
middelen, behoudens getuigenbewijs kan aanwenden. 

In die concrete zaak oordeelde het Hof dat uit de bepaling niet volgt dat de afwezigheid 
van vermelding in het gemeentelijk register van bouwaanvragen en bouwvergunningen 
nooit als tegenbewijs in aanmerking zal worden genomen. Een dergelijke oplossing dient 
zich m.i. ook aan in de voorliggende zaak. Ook voor het door de overheid hier 
aangevoerde PV geldt eenzelfde bewijswaarde. Er kan dus niet zonder meer worden 
voorgehouden dat het PV in kwestie in geen geval in aanmerking kan worden genomen. 
De beslissing van de appelrechters op dit punt draagt hun beslissing dat de constructie in 
overtreding werd opgericht. Derhalve kunnen noch het tweede, noch het derde onderdeel 
van het eerste middel aanleiding geven tot cassatie.

7. De overige grieven die een schending van de motiveringsverplichting inroepen en die 
tegen het bestreden arrest aanvoeren dat het de rechtsmacht van de rechter heeft beperkt 
en dat het de last van eiser in concreto niet heeft getoetst, missen gelet op de door de 
appelrechters gemaakte overwegingen, feitelijke grondslag.

Conclusie: verwerping

ARREST

(AR P.09.0941.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Brussel, correctionele kamer, van 5 mei 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 96, §4, tweede lid, Steden-

bouwdecreet 1999, alsook miskenning van het door artikel 6.2 EVRM gewaar-
borgde vermoeden van onschuld: het bestreden arrest aanvaardt ten onrechte als 
aan opname in het vergunningenregister”) in ieder geval niet geldt voor een constructie die gelegen is 
in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, zoals dit het geval is in de voorliggende zaak. 
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tegenbewijs van het vermoeden van vergunning, bewijsmateriaal daterend van 
lang na de verjaring van het bouwmisdrijf en, wat het proces-verbaal van vast-
stelling betreft, zelfs daterend van ongeveer twintig jaar na de aankoop van de 
kwestieuze chalet.

4. Artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 stelt de toelaatbaarheid 
van het bewijsmateriaal tot weerlegging van het vermoeden van vergunning niet 
afhankelijk van zijn ontstaan binnen een bepaalde termijn vanaf het oprichten 
van de constructie. De omstandigheid dat dit bewijsmateriaal wordt toegelaten 
ofschoon het dateert van na de verjaring van het bouwmisdrijf of geruime tijd na 
de verwerving van het onroerend goed, houdt geen miskenning in van het ver-
moeden van onschuld.

Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 96, §4, tweede lid, Ste-

denbouwdecreet 1999 en artikel 6.2 EVRM: de appelrechters achten ten onrechte 
het vermoeden van vergunning weerlegd op basis van het dagvaardingsexploot 
van 23 december 2003; de dagvaarding heeft enkel tot doel de beklaagde te ver-
volgen, maar niet de in de telastlegging omschreven feiten te bewijzen; er anders 
over oordelen, zou elke mogelijkheid voor de beklaagde ontnemen om zich te 
beroepen op het  vermoeden van vergunning van voormelde wetsbepaling; dit 
geldt des te meer wanneer het exploot van dagvaarding dateert van na de inwer-
kingtreding van het decreet van 4 juni 2003, dat artikel 84, §4, tweede lid, Ste-
denbouwdecreet 1999 heeft ingevoegd.

6. Het weerlegbare vermoeden van artikel 96, §4, tweede lid, Stedenbouwde-
creet 1999 berust op de afwezigheid van enig daarmee strijdig bewijsmateriaal, 
getuigen uitgezonderd,  waaruit  het  ontbreken van de vereiste  vergunning kan 
worden afgeleid. 

Een exploot van dagvaarding wegens een stedenbouwmisdrijf kan dit vermoe-
den weerleggen, ook al levert het als daad van vervolging op zich nog niet het 
materiële bewijs van het stedenbouwmisdrijf. 

Dit geldt evenzeer wanneer de dagvaarding dagtekent van na de inwerkingtre-
ding van voormeld artikel 96 §4, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999.

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering

16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen

Dictum 

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen. 

Veroordeelt de eisers in de kosten.
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22 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. De Baets.

Nr. 778

2° KAMER - 22 december 2009

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ONAFHANKELIJKE EN 
ONPARTIJDIGE RECHTER - BEGRIP - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER - 
BEGRIP - TOEPASSING

3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - STRAFZAKEN - 
ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER - BEGRIP - TOEPASSING

1º, 2° en 3° De regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn,  
zoals neergelegd in de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R., wordt miskend wanneer 
de beslissing wordt gewezen of  medegewezen door een rechter  van wie terecht kan 
worden gevreesd dat hij in dat opzicht niet de vereiste waarborgen biedt; een gebrek aan 
onpartijdigheid van de rechter valt niet af te leiden uit de omstandigheid dat diezelfde  
magistraat gelijktijdig te oordelen had, eensdeels, in de echtscheidingsprocedure tussen 
partijen en, anderdeels, in een andere kamer van dat rechtscollege bij de behandeling  
van de burgerlijke gevolgen van een strafklacht van een van de partijen tegen de andere  
wegens opzettelijke slagen en verwondingen1.

(G. T. J.)

ARREST

(AR P.09.0946.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 5 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVB-

PR: een van de rechters die het bestreden arrest hebben gewezen, kan niet aange-
zien worden als een onpartijdige rechter omdat "hij tijdens het beraad [in de on-

1 Cass., 2 juni 1992, AR 6649, AC, 1992, nr. 518; Cass., 24 okt. 1995, AR P.95.0319.N, AC, 1995, 
nr. 452. 
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derhavige strafzaak] in zijn hoedanigheid van raadsheer zetelend in de derde bur-
gerlijke kamer van het hof van beroep te Antwerpen waarvoor de echtscheidings-
zaak [tussen de eiser en de verweerster] op 18 april 2009 werd gepleit, kennis 
had gekregen van de feitelijke gegevens van de burgerlijke procedure die, gezien 
de verwevenheid van beide zaken, ook de beoordeling omtrent de burgerlijke 
vordering in de strafprocedure zouden kunnen beïnvloeden".

2. De regel volgens dewelke de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, 
zoals neergelegd in de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR, wordt miskend wan-
neer de beslissing wordt gewezen of medegewezen door een rechter van wie te-
recht kan worden gevreesd dat hij in dat opzicht niet de vereiste waarborgen 
biedt. De enkele schijn van afhankelijkheid of vooringenomenheid kan daarvoor 
volstaan.

3. De rechter wordt uit hoofde van zijn ambt vermoed onpartijdig te zijn tot 
bewijs van het tegendeel.

De objectieve onpartijdigheid van de rechter kan in het gedrang komen wan-
neer het rechtscollege waarvan hij deel uitmaakt derwijze functioneert of georga-
niseerd is dat de waarborg van onpartijdigheid waarop de beklaagde recht heeft, 
ter discussie kan worden gesteld.

4. Dergelijke twijfel dient evenwel rechtmatig te zijn. Dat vereist niet alleen 
dat twijfel redelijkerwijze aanvaardbaar is, maar ook dat hij objectief steun moet 
vinden in de concrete gegevens en de toedracht van elke zaak in het bijzonder.

5. Aldus valt een gebrek aan onpartijdigheid van de rechter niet af te leiden uit 
de omstandigheid dat diezelfde magistraat, in hoger beroep, gelijktijdig te oorde-
len had, eensdeels, in de echtscheidingsprocedure tussen de partijen en, ander-
deels, in een andere kamer van dat rechtscollege bij de behandeling van de bur-
gerlijke gevolgen van een strafklacht van een van de partijen tegen de andere we-
gens opzettelijke slagen en verwondingen.

De omstandigheid dat die beide zaken dezelfde partijen betreffen en wegens de 
concrete  omstandigheden  betrekking  hebben  op  dezelfde  problematiek,  doet 
daaraan niet af. Voorkennis van de rechter van feitelijke gegevens uit de echt-
scheidingsprocedure, leidt immers niet noodzakelijkerwijze tot vooringenomen-
heid bij de beoordeling door dezelfde rechter van het eventueel aan een straf-
klacht te geven civielrechtelijk gevolg.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de in het 
middel aangewezen rechter, voorafgaand aan de beslissing uitgesproken door de 
correctionele kamer van het hof van beroep waarvan hij deel uitmaakte, in zijn 
hoedanigheid van rechter in een burgerlijke kamer van dat hof standpunt heeft 
ingenomen over de schuld van de eiser in de strafzaak.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Geinger, V. Libert, Brussel en W. De Gendt, Tongeren.

Nr. 779

2° KAMER - 22 december 2009

GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - IN HET ONGELIJK GESTELDE 
RECHTSTREEKS DAGENDE BURGERLIJKE PARTIJ - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING AAN DE 
CIVIELRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ

Om  aan  de  door  het  Grondwettelijk  Hof  vastgestelde  ongrondwettigheid  te  verhelpen, 
volstaat het de strafrechter ook rechtsmacht toe te kennen om de burgerlijke partij die de  
civielrechtelijk aansprakelijke partij rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk  
wordt gesteld, te veroordelen tot het betalen aan de civielrechtelijk aansprakelijke partij  
van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek1.  (Art. 162bis, tweede 
lid, Sv.)

(NIJS-VAN BEERS bvba T. O.V.A.M.)

ARREST

(AR P.09.1256.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 24 juni 2009.
De eiseres voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 162bis Wetboek van Strafvorde-

ring: de appelrechters hebben de verweerster onterecht niet veroordeeld tot de 
betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de eiseres.

2. Krachtens artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, wordt de 
burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt 
gesteld, veroordeeld tot betaling aan de beklaagde van de vergoeding bedoeld in 
artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.
1 GwH, 5 mei 2009, nr. 74/2009, BS, 11 juni 2009, 41495.
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3. In zijn arrest 74/2009 van 5 mei 2009 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat in 
zoverre artikel 162bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering niet toestaat aan 
de civielrechtelijk aansprakelijke partij een rechtsplegingsvergoeding toe te ken-
nen ten laste van de in het ongelijk gestelde rechtstreeks dagende burgerlijke par-
tij, het de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt.

4. Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende 
de strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet 
worden geschonden, moet de strafrechter zo mogelijk deze leemte opvullen.

Of de strafrechter een leemte in de wetsbepaling betreffende de strafvordering 
kan opvullen, hangt af van de leemte zelf. Indien de leemte van die aard is dat zij 
noodzakelijk vereist dat een volledig andere procesregeling wordt ingevoerd, dan 
kan de rechter zich daarvoor niet in de plaats van de wetgever stellen. Indien 
evenwel aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld 
door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat ze niet strijdig is met de artikelen 
10 en 11 Grondwet, kan en moet de rechter dit doen.

5. Om hier aan de vastgestelde ongrondwettigheid te verhelpen, volstaat het de 
strafrechter ook rechtsmacht toe te kennen om de burgerlijke partij die de civiel-
rechtelijk aansprakelijke partij rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het onge-
lijk wordt gesteld, te veroordelen tot het betalen aan de civielrechtelijk aanspra-
kelijke partij van de vergoeding bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek.

6. Door de verweerster niet te veroordelen tot betaling aan de eiseres van een 
rechtsplegingsvergoeding op grond van de vaststelling dat artikel 162bis, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering geen melding maakt van een veroordeling van 
de burgerlijke partij, rechtstreeks dagende partij, tot betaling van een rechtsple-
gingsvergoeding aan de civielrechtelijk aansprakelijke partij, verantwoorden de 
appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door de ei-

seres gevorderde rechtsplegingsvergoeding.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

22 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. G. Verreyt, Turnhout.

Nr. 780
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2° KAMER - 22 december 2009

1º WEGVERKEER — ALLERLEI - OPSPORING VAN RADARDETECTOR - GEBRUIK VAN 
RADARDETECTOR-DETECTOR - WETTIGHEID

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - ARTIKEL 62BIS - OPSPORING VAN RADARDETECTOR - GEBRUIK VAN 
RADARDETECTOR-DETECTOR - WETTIGHEID

1º en 2° De opsporing van radardetectoren door de politiediensten middels het gebruik van  
een radardetector-detector  is  strijdig  noch met  Richtlijn  1999/5/EG van het  Europees 
Parlement  en  de  Raad  van  9  maart  1999  betreffende  radioapparatuur  en  
telecommunicatie-eindapparatuur  en  de  wederzijdse  erkenning  van  hun  conformiteit,  
noch met de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie1. (Art. 1.5, 
Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad; Art. 34, 1°, Wet 13 juni 
2005)

(B.)

Conclusie van de eerste advocaat-generaal M. DE SWAEF :

1. De eiser in cassatie werd vervolgd en veroordeeld hoofdens het feit van een uitrusting 
of  elk  ander  middel  dat  de  vaststelling van overtredingen van deze wet  en/of  van de 
reglementen betreffende de politie over het wegverkeer bemoeilijkte of verhinderde of 
automatisch werkende toestellen bedoeld in artikel 62 opspoorde, bij zich te hebben gehad 
(art.  62bis,  art.  29bis en art.  38 par.  1. 1° van de wet betreffende de politie  over het 
wegverkeer K.B. tot coördinatie van 16 maart 1968).

Het  middel  tot  cassatie  voert  schending  aan  van  de  artikelen  12,  tweede  lid,  en  149 
Grondwet, artikel 28bis, §3, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en de artikelen 32, 
§3, 1°, en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie: 
het gehanteerde onderzoeksprocédé, namelijk het gebruik van een radardetector-detector 
is  onwettig,  zodat  de  appelrechters  die  oordelen  dat  het  dienstvoertuig  van  de 
verbalisanten uitgerust  was met  een radardetector-detector,  niet  wettig  hebben kunnen 
oordelen dat het bewijs niet is verkregen door een verboden onderzoeksprocédé.

Volgens  de  eiser  in  cassatie  is  met  name  het  gebruik  van  een  radardetector-detector 
(RDD)  in  strijd  zowel  met  de  Europese  regelgeving  als  met  de  interne  Belgische 
wetgeving.

Deze grief faalt m.i. naar recht.

2.  De  eiser  in  cassatie  verwees  in  zijn  verweer  naar  een  antwoord  van  minister  van 
mobiliteit Landuyt op een vraag van kamerlid Van den Bergh: de RDD (radardetector-
detector) dient te voldoen aan de Europese richtlijn 1999/5/EG (de zogenaamde RTT-
richtlijn).

Landuyt stelde in dit antwoord van 19 oktober 2005 (zie CRIV 51 COM 716 – stuk 20 

1 Zie de concl. van het O.M.
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van  het  strafdossier  politierechtbank)  dat,  aangezien  de  RDD  een  ontvanger  van 
radiosignalen  is,  het  toestel  moet  voldoen  aan  de  voorwaarden  van  die  richtlijn  en 
bijgevolg onder meer moet voorzien zijn van de gebruikelijke markering van de EU. “De 
toestellen moeten immers voldoen aan de voorwaarden die geldig zijn voor het op de  
markt brengen van commerciële toestellen, teneinde de markt niet te verstoren door een  
eventueel  commercieel  voordeel  te  verlenen.  De  conformiteit  met  de  RTT-richtlijn  
garandeert tevens dat het toestel geen andere toestellen stoort. Voor de rest zijn er geen  
bijzondere vereisten.”

Ook in het antwoord van Minister Dewael van 5 november 2008 (CRIV 52 COM 361) 
stelde deze in antwoord op de vraag van kamerlid Van den Bergh dat het wachten was op 
een aangepast toestel dat CE-goedgekeurd mag worden ingevoerd.

Richtlijn 1999/5/EG van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (Pb. L. 7 april 1999, afl. 
91/10) is evenwel ingevolge artikel 1.5 niet van toepassing op apparatuur die uitsluitend 
wordt gebruikt bij activiteiten die betrekking hebben op de openbare veiligheid, defensie, 
de staatsveiligheid (met inbegrip van het economische welzijn van de staat wanneer de 
activiteiten verband houden met aangelegenheden die de staatsveiligheid betreffen) en bij 
de activiteiten van de staat op gebieden die onder het strafrecht vallen. 

In Nederland, waar in 2004 enige discussie bestond omtrent de vraag of de politiediensten 
van een RDD gebruik mochten maken, stelde men zich naderhand op het standpunt dat de 
RDD niet  onder die richtlijn viel  gelet  op de bepaling van artikel 1.5,  in fine van de 
richtlijn.

Aanvankelijk bleek daar immers dat op 30 september 2004 een Nederlands testbureau 
D.A.R.E. oordeelde dat het radiosignaal van de RDD de Europese normen overschreed 
(De Volkskrant 30 september 2004). 

Evenwel oordeelde de minister van Binnenlandse Zaken van Nederland in antwoord op 
een parlementaire vraag van Algra dat de RDD onder de uitzonderingsbepaling van artikel 
1.5 van de richtlijn viel en dus niet viel onder het toepassingsgebied van de richtlijn.

Men kan inderdaad slechts vaststellen dat – ook al blijkt er wat onduidelijkheid over de 
conformiteit of de noodzaak om te voldoen aan de richtlijn 1999/5 – de opsporing van 
radardetectoren door de politiediensten wel kan gekwalificeerd worden als een activiteit 
van de staat op een gebied dat onder het strafrecht valt. 

In Nederland blijkt men deze piste dus te volgen.

3. Diezelfde uitzondering van artikel 1.5 van Richtlijn 99/5/EG vindt men ook terug in de 
Belgische wetgeving.

Inderdaad, de eiser in cassatie verwijst naar zijn conclusie voor de appelrechter waarin hij 
voorhield dat de RDD niet voldeed aan de bepalingen van het KB van 26 september 2000 
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en  dat  er  bijgevolg  strijdigheid  was  met  Europese  regelgeving  én  interne  Belgische 
regelgeving (zie ook memorie p. 4).

Het KB van 26 september 2000 betreffende radio- en eindapparatuur en de erkenning van 
hun conformiteit (BS 31 oktober 2000) bepaalt in artikel 2, tweede alinea, 1° dat het KB 
niet van toepassing is op de apparatuur vermeld in artikel 95 van de wet.

Met dit  laatste is de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven bedoeld (BS  27 maart 1991).

Artikel  95,  1°  van  de  wet  van  21  maart  1991  bepaalde  tot  op  het  ogenblik  van  de 
inwerkingtreding van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 
(BS 20 juni 2005), met name op 30 juni 2005, dat artikel 93 van de wet van 21 maart 1991 
niet van toepassing was op apparatuur die uitsluitend wordt gebruikt door de overheid bij 
activiteiten  die  betrekking  hebben  op  de  openbare  veiligheid,  de  defensie,  de 
staatsveiligheid en de bestrijding van de criminaliteit.

Artikel  93,  §3  van  de  wet  van  21  maart  1991  bevatte  tot  het  moment  van  de 
inwerkingtreding van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, 
een zo goed als gelijkluidende bepaling als deze die thans is opgenomen in artikel 32, §3 
van de wet van 13 juni 2005, en waarnaar ook de eiser verwijst in zijn memorie, met 
name: “§3. Onverminderd de bepalingen van §§1 en 2, mag apparatuur slechts gehouden  
en gecommercialiseerd worden indien zij voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1° de apparatuur wordt onderworpen aan een gepaste procedure waarbij de conformiteit 
van de apparatuur met de onder §§1 en 2 toepasselijke basisvereisten wordt vastgesteld. 
De Koning bepaalt, op voorstel van het Instituut, deze procedures;

2°  de apparatuur  is  voorzien van een CE-merkteken van overeenstemming en van de 
andere van toepassing zijnde opschriften. De Koning legt, op voorstel van het Instituut, 
hieromtrent de nadere regels vast;

3° bij de apparatuur wordt de nodige informatie gevoegd over de voorwaarden inzake de 
ingebruikname en de werking van de apparatuur. De Koning legt, op voorstel van het 
Instituut, hieromtrent de nadere regels vast.”

Uit het samenlezen van het KB van 26 september 2000 en de artikelen 95, 1° en 93, §3 
van de wet van 21 maart 1991 in de versie van toepassing tot 30 juni 2005, blijkt dat RDD 
die door politiediensten wordt gebruikt om radardetectoren op te sporen niet  onder de 
desbetreffende wetgeving viel.

Men kan immers vaststellen dat de uitzondering van artikel 95, 1° van de wet van 21 
maart 1991 speelt, met name de uitzondering betreffende apparatuur die uitsluitend wordt 
gebruikt door de overheid bij de bestrijding van de criminaliteit.

Dit  laatste  is  een  vergelijkbare  uitzondering  als  deze  van  artikel  1.5  van  Richtlijn 
1999/5/EG.
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4. De artikelen 93 en 95 van de wet van 21 maart 1991 zijn thans opgeheven en werden in 
min of meer vergelijkbare tekstversies opgenomen in de wet van 13 juni 2005 betreffende 
de elektronische communicatie (BS 20 juni 2005).

Artikel 32 van de wet van 13 juni 2005 onderwerpt de apparatuur aan een aantal vereisten 
en voorwaarden.

Maar artikel 34, 1° van de wet van 13 juni 2005 bepaalt dat artikel 32 van die wet niet van 
toepassing is op apparatuur die uitsluitend wordt gebruikt door de overheid bij activiteiten 
die betrekking hebben op de defensie, de openbare veiligheid en de staatsveiligheid.

In vergelijking met de vroegere versie is de uitzondering betreffende de bestrijding van de 
criminaliteit  weggevallen,  zodat  men  daarin  op  het  eerste  gezicht  een  indicatie  zou 
kunnen  zien  dat  RDD  voortaan  niet  onder  de  uitzondering  valt  en  dus  wél  aan  de 
voorwaarden  van  de  huidige  wetgeving  van  13  juni  2005  dient  te  voldoen;  vraag  is 
evenwel  ook  of  het  gebruik  van  RDD  door  de  politiediensten  ter  opsporing  van 
radardetectoren  kan  beschouwd  worden  als  een  activiteit  die  betrekking  heeft  op  de 
openbare veiligheid.

Dit laatste lijkt een kwestie van interpretatie, doch m.i. is zulks het geval.

In  de  Memorie  van  Toelichting  bij  het  Wetsontwerp  betreffende  de  elektronische 
communicatie werd zonder  meer  gezegd dat de bepaling van artikel  34 (naast  andere 
bepalingen) een overname is van de desbetreffende bepalingen uit de wet van 21 maart 
1991 (zie ook: Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp betreffende de elektronische 
communicatie, Parl. St. Kamer 2004-05, doc 51 1425/001 en 1426/001, p. 30); een reden 
waarom  de  uitzondering  betreffende  de  bestrijding  van  de  criminaliteit  niet  meer 
voorkwam in het ontwerp, zulks in tegenstelling tot de wet van 21 maart 1991, werd toen 
niet gegeven.

Die reden blijkt echter wél uit het verslag van Roel Deseyn (Parl. St. Kamer 2004-05, doc 
51 1425/018, p. 22-23); hij had immers zelf een amendement nr. 25 (Parl.  St.  Kamer 
2004-05, doc 51, 1425/004, p. 9) ingediend dat ertoe strekte deze uitzondering betreffende 
de bestrijding van de criminaliteit weer in te voeren om reden dat, indien de tekst een 
overname is van de wet van 21 maart 1991, deze uitzondering volgens hem ook in het 
ontwerp moest  worden opgenomen,  “of  in  de memorie  [moet]  verduidelijkt  [worden] 
waarom het niet is gebeurd.”

Bij de bespreking van dit amendement, stelt het verslag: “De heer Roel Deseyn (CD & V)  
verwijst naar artikel 95 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van  
sommige economische overheidsbedrijven, waarin onder meer melding wordt gemaakt  
van apparatuur die door de overheid gebruikt wordt bij activiteiten die betrekking hebben  
op “de bestrijding van de criminaliteit”. Waarom komt dit niet in het artikel voor? Men  
kan bezwaarlijk aanvoeren dat het begrip “bestrijding van de criminaliteit” wordt gedekt  
door  het  begrip  “openbare  veiligheid”,  vermits  het  begrip  “staatsveiligheid”  ook  
afzonderlijk wordt vermeld en ook beschouwd zou kunnen worden als een onderdeel van  
het begrip “openbare veiligheid”. (…) De minister verwijst naar de rechtspraak van de  
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hoogste rechtscolleges. Daaruit blijkt dat “bestrijding van de criminaliteit” reeds vervat  
is in het begrip openbare veiligheid.”

Uiteindelijk werd het amendement dan ook verworpen.

Uit het antwoord van de minister kan worden afgeleid dat het feit dat de wet van 13 juni 
2005  betreffende  de  elektronische  communicatie  de  uitzondering  betreffende  de 
bestrijding van de criminaliteit schrapte in vergelijking met de wet van 21 maart 1991 niet 
verhindert dat dit begrip nog wordt gedekt door de uitzondering betreffende de openbare 
veiligheid en dat bijgevolg de RDD die de politiediensten gebruiken niet vallen onder de 
desbetreffende reglementering en in het bijzonder de wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie.

Overigens moet – los van de vraag of de bestrijding van de criminaliteit al dan niet valt 
onder de openbare veiligheid – een richtlijnconforme interpretatie leiden tot dit besluit; 
zulks  betekent dat RDD die door de politiediensten wordt  gebruikt  ter  opsporing van 
radardetectoren niet valt onder de wet van 13 juni 2005.

De bestreden beslissing is mitsdien cassatiebestendig.

Er zijn geen ambtshalve middelen voor te stellen.

5. Conclusie: verwerping

ARREST

(AR P.09.1306.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Antwerpen van 29 juni 2009.
De eiser voert in twee identieke memories die aan dit arrest zijn gehecht, een 

middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1.  Het middel voert schending aan van de artikelen 12, tweede lid, en 149 

Grondwet, artikel 28bis, §3, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en de arti-
kelen 32, §3, 1°, en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektroni-
sche communicatie:  het  gehanteerde onderzoeksprocédé, namelijk  het  gebruik 
van een radardetector-dectector is onwettig want strijdig met de Europese regel-
geving en met de interne Belgische wetgeving, zodat de appelrechters die oorde-
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len dat het dienstvoertuig van de verbalisanten uitgerust was met een radardetec-
tor-detector, niet wettig hebben kunnen oordelen dat het bewijs niet is verkregen 
door een verboden onderzoeksprocédé. 

2. Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 
1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de we-
derzijdse erkenning van hun conformiteit is ingevolge artikel 1.5 niet van toepas-
sing op apparatuur die uitsluitend wordt gebruikt bij activiteiten die betrekking 
hebben op de openbare veiligheid, defensie, de staatsveiligheid met inbegrip van 
het economische welzijn van de staat wanneer de activiteiten verband houden 
met aangelegenheden die de staatsveiligheid betreffen en bij de activiteiten van 
de staat op gebieden die onder het strafrecht vallen. 

De opsporing van radardetectoren door de politiediensten kan gekwalificeerd 
worden als een activiteit van de staat op een gebied dat onder het strafrecht valt.

3. Artikel 34, 1°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische 
communicatie bepaalt dat artikel 32 van deze wet niet van toepassing is op appa-
ratuur die uitsluitend wordt gebruikt door de overheid bij activiteiten die betrek-
king hebben op de defensie, de openbare veiligheid en de staatsveiligheid. 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het begrip "openbare veiligheid" de bestrij-
ding van de criminaliteit omvat, zodat artikel 32 van voornoemde wet van 13 
juni 2005 niet van toepassing is op het gebruik door de politiediensten van radar-
detector-detectorapparatuur. 

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. I. Dijkmans, Hasselt.

Nr. 781

2° KAMER - 22 december 2009

STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - BIJKOMENDE STRAF BIJ 
TOEPASSING ARTIKEL 65, TWEEDE LID, STRAFWETBOEK - BIJDRAGE TOT HET FONDS TOT HULP AAN 
DE SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS - 
VEROORDELING - WETTIGHEID

Wanneer de strafrechter oordeelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in  
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kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die  
aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en  
voortgezette  uitvoering zijn  van een zelfde misdadig  opzet,  en hij  bij  toepassing  van 
artikel  65,  tweede  lid,  Strafwetboek  een  bijkomende  straf  uitspreekt,  kan  hij  de 
veroordeelde niet opnieuw veroordelen tot betaling van de bij artikel 29, Wet 1 augustus  
1985  bepaalde  bijdrage  tot  het  Fonds  tot  hulp  aan  de  slachtoffers  van  opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders1.    

(B.)

ARREST

1 Artikel  65,  eerste  lid,  Strafwetboek  bepaalt  dat  wanneer  verscheidene  feiten  door  éénzelfde 
persoon,  zelfs  op  verschillende  tijdstippen  werden  gepleegd  en  die  feiten  de  opeenvolgende  en 
voortdurende uitvoering zijn van éénzelfde misdadig opzet,  de feiten dan als een geheel  worden 
beschouwd en slechts één enkele straf wordt toegepast, de zwaarste. Het gaat om de zogenaamde 
voortgezette  of collectieve misdrijven.  Het  Hof  oordeelde  dat  de  strafrechter  slechts  eenmaal  de 
bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 
(artikel 29, tweede lid, Wet van 1 augustus 1985) kan opleggen wanneer hij  met toepassing van 
artikel 65, eerste lid, Strafwetboek de zwaarste straf oplegt (Cass., 17 sept. 2002, AR P.01.0820.N, 
AC.,  2002,  nr  452).  De  straftoemetingsregel  van  de  zwaarste  straf  (zie  C.  VAN DEN WYNGAERT, 
Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen, Maklu, Kluwer, 2003, 413) 
werd  ook  ingeschreven  in  artikel  65,  tweede  lid,  Strafwetboek  voor  wat  betreft  de  "laattijdig" 
vastgestelde  voortgezette  of  collectieve  misdrijven  (A.  DE NAUW,  Inleiding  tot  het  algemeen 
strafrecht, 2006, die Keure, 180). Wanneer de rechter vaststelt dat het feit dat bij hem aanhangig is, 
de voortzetting is van een misdrijf waarvoor in het verleden reeds een vonnis is uitgesproken, zal hij 
bij de straftoemeting rekening houden met de straffen die in het verleden werden uitgesproken voor 
dit misdrijf. Indien deze hem voldoende lijkt voor een juiste bestraffing van het geheel, zal hij enkel 
beslissen over de schuldvraag en verder verwijzen naar de reeds uitgesproken straffen. Het geheel 
van de straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel mag in ieder geval het maximum van de 
zwaarste straf niet te boven gaan. Aldus wordt voorkomen dat feiten gepleegd met een zelfde opzet, 
maar die om een of andere reden niet bekend waren voor de rechter op het ogenblik van de uitspraak, 
achteraf niet meer strafbaar zijn zodat een mogelijk slachtoffer zonder verhaal blijft (Ch. HENAU, J. 
VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, 2003, 439-440. Zie ook J. de CODT, "Le nouvel article 65 
du Code pénal ou la législation du délit collectif", JT, 1995, 289; M.-A. BEERNAERT, "Le nouvel article 
65 du Code pénal, R.D.P.C., 1995, 681; O. KLEES, "La loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de 
police  et  portant  certaines  dispositions relatives  à  l'accélération et  la  modernisation de  la  justice 
pénale, JT, 1994, 787; Parl. St. Senaat, Verslag namens de commissie voor de Justitie, Stuk nr 209/2 
(1991-1992), 150) of dat voor deze feiten een gevoel van straffeloosheid ontstaat (J. de CODT, l.c., 
289. Zie ook Parl. St. Kamer, Verslag namens de commissie voor de Justitie, Stuk nr 1480/3-93/94, 
p.  5-6).  Gelet  op  het  feit  dat  artikel  65,  tweede  lid,  Strafwetboek  dezelfde  straftoemetingsregel 
toepast als artikel 65, eerste lid, Strafwetboek, maar dan voor het "laattijdig" vastgesteld voortgezet 
of collectief misdrijf (A. DE NAUW, o.c., 180) lijkt het er op dat de straffen als één geheel moeten 
worden beschouwd. Niettemin verwijst de rechtsleer naar deze bijkomende straf als naar de "nieuwe 
straf"  (zie  bv.  A.  DE NAUW,  o.c.,  180;  zie  C.  VAN DEN WYNGAERT,  o.c.,  413:  "Indien  deze  hem 
voldoende  lijkt  voor  een  juiste  bestraffing  van  het  geheel,  dan  zal  hij  geen  nieuwe  straf  meer 
uitspreken.",  J.  de CODT,  l.c.,  1995, 292),  waarbij  dan het geheel  van de straffen (meervoud) het 
maximum van de zwaarste straf niet te boven mag gaan. In de voorbereidende werken gebruikte men 
eveneens de aanduiding "nieuwe straf"  (Parl.  St.  Senaat,  Verslag namens de commissie voor de 
Justitie, Stuk nr 209/2 (1991-1992), 151) maar ook het begrip "afzonderlijke straf" (Parl. St. Kamer, 
Verslag namens de commissie voor de Justitie, Stuk nr 148/3-93/94, p. 6). Anders dan in het eerste 
lid worden dus in zekere zin wel twee straffen opgelegd (zie hierover J. de CODT, l.c., 1995, 292). 
Niettemin wordt deze nieuwe straf opgelegd in functie van de reeds uitgesproken straf aangezien de 
rechter bij de straftoemeting de zwaarste straf niet te boven mag gaan (zie Parl. St. Kamer, Verslag 
namens de commissie voor de Justitie, Stuk nr 1480/3-93/94, p. 5-6). In die zin gaat het niet echt om 
een  straf  die  geheel  autonoom  op  zichzelf  staat  of  als  een  nieuwe  hoofdstraf  moet  worden 
beschouwd, maar veeleer om een aanvullende straf (M.-A. BEERNAERT, l.c., 684). Het is inderdaad zo 
dat de rechter zich moet afvragen hoe de "eerste" rechter zou hebben geoordeeld indien hij op de 
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(AR P.09.1549.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, correctionele kamer, van 23 september 2009. 
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 65, tweede lid, Strafwetboek;
- artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepa-

lingen.
1.  Artikel  65,  tweede  lid,  Strafwetboek bepaalt:  "Wanneer  de  feitenrechter 

vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van ge-
wijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de 
veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en 
samen met  de eerste  misdrijven de opeenvolgende en voortgezette  uitvoering 
zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting rekening met 
de reeds uitgesproken straffen. Indien deze hem voor een juiste bestraffing van al 
de misdrijven voldoende lijken, spreekt hij zich uit over de schuldvraag en ver-
wijst hij in zijn beslissing naar de reeds uitgesproken straffen. Het geheel van de 
straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel mag het maximum van de 
zwaarste straf niet te boven gaan."

2. Op grond van artikel 29 van de voornoemde wet van 1 augustus 1985 moet 
de rechter, telkens hij een veroordeling tot een correctionele of een criminele 
straf uitspreekt, de betrokkene veroordelen tot het betalen van een bijdrage tot 
het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occa-
sionele redders (hierna: het Fonds).

3. Wanneer de strafrechter oordeelt dat misdrijven die reeds het voorwerp wa-
ren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem 
aanhangig zijn en die aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste mis-
drijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misda-

hoogte zou zijn geweest van de bijkomende feiten (J. de CODT, l.c.,  JT, 1995, 292; S. VANDROMME, 
"Kan bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Sw. nog een werkstraf als bijkomende veroordeling 
worden  uitgesproken?",  T.  Strafr.,  2004,  301,  nr  3).  Als  ratio  legis  van  artikel  65,  tweede  lid, 
Strafwetboek  wordt  aangemerkt  het  gelijkstellen  van  de  beklaagde  die  door  een  rechter  wordt 
veroordeeld  wegens  misdrijven,  verbonden  door  eenheid  van  misdadig  opzet  enerzijds  met  de 
beklaagde die voor een gelijkaardig misdrijvencomplex het voorwerp uitmaakt van opeenvolgende 
vervolgingen anderzijds (Cass., 31 mei 2006, AR P.06.0403.F,  AC,  2006, nr 300 met concl. van 
advocaat-generaal VANDERMEERSCH). Indien men er van uitgaat dat de straf die de rechter oplegt in 
toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek deel uitmaakt van één bestraffing, dan kan de 
rechter slechts éénmaal de bijdrage op grond van artikel 29 van de Wet Vergoeding Slachtoffers 
Gewelddaden van 1 augustus 1985 opleggen. 
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dig opzet, en hij bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek een bij-
komende straf uitspreekt, kan hij de veroordeelde niet opnieuw veroordelen tot 
betaling van de bij voornoemd artikel 29 bepaalde bijdrage.

4. De eiser wordt vervolgd wegens diefstal met geweld en werd door de rech-
ter in het beroepen vonnis veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maan-
den. Uit hoofde van artikel 29, tweede lid, wet van 1 augustus 1985 werd hij te-
vens veroordeeld tot betaling van de bijdrage van 25 euro aan het Fonds.

Op het hoger beroep van de eiser en van het openbaar ministerie oordelen de 
appelrechters dat de thans bewezen verklaarde feiten en de misdrijven waarvoor 
de eiser reeds veroordeeld werd bij in kracht van gewijsde gegane vonnis van 4 
juli 2007, de opeenvolgende uitvoering zijn geweest van een zelfde misdadig op-
zet. Bij dit in kracht van gewijsde gegane vonnis werd de eiser veroordeeld tot 
een hoofdgevangenisstraf van twaalf maanden en tot betaling van een bijdrage 
aan het Fonds uit hoofde van artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 augustus 
1985.

5. Na de eiser te veroordelen tot de in het beroepen vonnis uitgesproken straf 
als bijkomende straf met toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, be-
vestigen zij verder het beroepen vonnis in de mate de eiser veroordeeld wordt tot 
betaling van een bijdrage uit hoofde van artikel 29, tweede lid, van de wet van 1 
augustus 1985, aan het Fonds.

Aldus schenden de appelrechters de aangewezen wetsbepalingen.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn voor het overige in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

Beslissing over de onmiddellijke aanhouding
7. Ingevolge de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep tegen 

de beslissing over de schuldigverklaring en de uitgesproken straf, heeft deze be-
slissing kracht van gewijsde.  Het cassatieberoep ingesteld tegen de beslissing 
waarbij eisers onmiddellijke aanhouding wordt bevolen, heeft derhalve geen be-
staansreden meer.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling 

van een bijdrage aan het bijzonder fonds voor de hulp aan de slachtoffers van op-
zettelijke gewelddaden.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in negen tienden van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
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22 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. A. Mallego, Dendermonde.

Nr. 782

2° KAMER - 22 december 2009

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID OM 
AMBTSHALVE VERVOLGINGEN TE GELASTEN - BEOORDELING - GEVOLG

De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  oefent  haar  bevoegdheid  om  ambtshalve 
vervolgingen te gelasten, zich de stukken te doen overleggen, de zaak te onderzoeken of  
te doen onderzoeken, en daarna te beschikken zoals het behoort, naar eigen goedvinden 
uit; een partij kan dit niet vorderen, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling niet hoeft  
te beslissen over een door een partij gevorderde toepassing van artikel 235 Wetboek van  
Strafvordering  en  evenmin  de  redenen  moet  vermelden  waarom  ze  op  een  
desbetreffende vraag niet ingaat1. 

(D. T. C.)

ARREST

(AR P.09.1121.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 235 Wetboek van Strafvorde-

ring: de eiser heeft in conclusie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aange-
voerd dat er tegen de verweerder aanwijzingen van schuld bestaan wegens ande-
re  concreet  bepaalde  misdrijven  dan  waarvoor  de  eiser  tegen  de  verweerder 
klacht met burgerlijke partijstelling heeft neergelegd en, met toepassing van arti-
kel 235 Wetboek van Strafvordering, verweerders verwijzing naar de correctio-
nele rechtbank heeft gevorderd; door enkel te stellen dat wegens de vermeende 
feiten van valsheid in geschrifte en gebruik nooit klacht werd neergelegd, geen 
toepassing te maken van artikel 235 Wetboek van Strafvordering en niet te moti-
veren waarom de kamer van inbeschuldigingstelling niet wenst over te gaan tot 
het gelasten van vervolging voor de bedoelde feiten, schendt het bestreden arrest 

1 Zie: Cass., 25 okt. 2005, AR P.05.1063.N, AC, 2005, nr 538; Cass., 4 april 2006, AR P.05.1650.N, 
AC, 2006, nr 195. 
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de aangewezen wetsbepaling.
2. Overeenkomstig artikel 235 Wetboek van Strafvordering kunnen de hoven 

van beroep in alle zaken, zolang zij niet beslist hebben of de inbeschuldigingstel-
ling dient te worden uitgesproken, om het even of de eerste rechters al dan niet 
een onderzoek hebben ingesteld, ambtshalve vervolgingen gelasten, zich de stuk-
ken doen overleggen, de zaak onderzoeken of doen onderzoeken, en daarna be-
schikken zoals het behoort.

De hoven van beroep oefenen deze bevoegdheid naar eigen goedvinden uit. 
Een partij kan dit niet vorderen, zodat de kamers van inbeschuldigingstelling niet 
hoeven te beslissen over een door een partij gevorderde toepassing van artikel 
235 Wetboek van Strafvordering, noch redenen moeten vermelden waarom ze op 
een desbetreffende vraag niet ingaan.

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Huybrechts, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timper-
man, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Vandermeersch, Gent.

Nr. 783

2° KAMER - 23 december 2009

1º STRAFVORDERING - BELASTINGAMBTENAREN - AANGIFTE BIJ DE PROCUREUR DES 
KONINGS - MACHTIGING VAN DE GEWESTELIJK DIRECTEUR - TOEPASSINGSGEBIED - 
GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTINGAMBTENAREN - 
AANGIFTE BIJ DE PROCUREUR DES KONINGS - MACHTIGING VAN DE GEWESTELIJK DIRECTEUR - 
TOEPASSINGSGEBIED - GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN

3º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - BELASTINGAMBTENAREN - AANGIFTE BIJ 
DE PROCUREUR DES KONINGS - MACHTIGING VAN DE GEWESTELIJK DIRECTEUR - 
TOEPASSINGSGEBIED - GEMEENRECHTELIJKE MISDRIJVEN

4º STRAFVORDERING - BELASTINGAMBTENAREN - BELASTINGFRAUDE - AANGIFTE BIJ DE 
PROCUREUR DES KONINGS - GRENS

5º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BELASTINGAMBTENAREN - 
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BELASTINGFRAUDE - AANGIFTE BIJ DE PROCUREUR DES KONINGS - GRENS

6º INKOMSTENBELASTINGEN — ALLERLEI - BELASTINGAMBTENAREN - 
BELASTINGFRAUDE - AANGIFTE BIJ DE PROCUREUR DES KONINGS - GRENS

1º, 2° en 3°  Art. 29, tweede lid, Sv., verbiedt de in deze bepaling vermelde ambtenaren  
om,  zonder  machtiging  van de gewestelijk  directeur  onder wie  zij  ressorteren,  bij  de  
procureur des Konings de feiten aan te geven die naar luid van de belastingwetten en 
van  de ter  uitvoering  ervan genomen besluiten,  strafbaar  zijn;  de  exceptie  van niet-
ontvankelijkheid  van  de  vervolgingen  die  daaruit  voortvloeit  kan  niet  op  de 
gemeenrechtelijke misdrijven worden toegepast. (Art. 29, tweede lid, Sv.)

4º, 5° en 6°  Art. 29, tweede lid, Sv., slaat op de feiten die ter kennis van het parket worden  
gebracht door de ambtenaren die het aanwijst en niet op de inlichtingen die de procureur  
des Konings in de uitoefening van zijn algemene vervolgingsopdracht vraagt en verkrijgt,  
ook  al  worden de feiten  die  de  belastingadministratie  of  de  in  het  geding  betrokken  
personen  kennen,  niet  verduidelijkt  door  het  vooronderzoek  dat  die  magistraat  heeft  
opgestart1. (Art. 29, tweede lid, Sv.)

(PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1179.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 mei 2009, op verwijzing gewe-
zen ingevolge het arrest van het Hof van 17 december 2008.

De eisers voeren ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eerste eiser
De eiser verwijt het arrest dat het de vervolgingen die tegen de eerste negen-

tien verweerders zijn ingesteld, wegens gemeenrechtelijke misdrijven en belas-
tingmisdrijven, en die welke tegen de laatste twee verweerders zijn ingesteld, 
wegens gemeenrechtelijke misdrijven, niet ontvankelijk verklaart.

Krachtens artikel 29, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, is iedere ambte-
naar die in de uitoefening van zijn ambt kennis krijgt van een misdaad of van een 
wanbedrijf, verplicht daarvan bericht te geven aan de procureur des Konings en 
hem alle desbetreffende inlichtingen, processen-verbaal en akten te doen toeko-
men.

Artikel 29, tweede lid, van hetzelfde wetboek, verbiedt de in deze bepaling 
vermelde ambtenaren om de feiten, die naar luid van de belastingwetten en van 
de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, zonder 
1 Zie  Cass.,  20  juni  2000,  AR  P.00.0200.N,  AC,  2000,  nr.  384  en  Cass.,  17  dec.  2008,  AR 
P.08.0878.F, AC, 2008, nr. 736.
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de machtiging van de gewestelijk directeur onder wie zij ressorteren, bij de pro-
cureur des Konings aan te geven.

Nadat de appelrechters erop hebben gewezen dat het dossier was geopend met 
een aangifte wegens witwassen, verklaren zij de vervolgingen in hun geheel niet 
ontvankelijk op grond dat  de overtredingen die op belastingfraude betrekking 
hebben,  waren  aangegeven  door  belastingambtenaren,  zonder  voorafgaande 
machtiging van de bevoegde gewestelijke directeur.

Door aldus de door het arrest in aanmerking genomen exceptie van niet-ont-
vankelijkheid toe te passen op de gemeenrechtelijke misdrijven, schendt het ar-
rest het voormelde artikel 29, eerste lid.

Het middel is gegrond.
Tweede middel van de eisers
Artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering slaat op de feiten die ter 

kennis van het parket worden gebracht door de ambtenaren die het artikel aan-
wijst, en niet op de inlichtingen die door de procureur des Konings in de uitoefe-
ning van zijn algemene vervolgingsopdracht zijn gevraagd en verkregen, ook al 
worden de feiten die bij de belastingadministratie of door de in het geding be-
trokken personen gekend zijn, niet verduidelijkt door het vooronderzoek dat die 
magistraat heeft opgestart.

Om de akten van gerechtelijke politie die noodzakelijk zijn voor het door de 
procureur des Konings gevorderde vooronderzoek, uit te voeren, moet bijgevolg 
geen machtiging aan de gewestelijke directeur worden gevraagd door de ambte-
naren die onder hem ressorteren.

Het arrest vermeldt eerst dat het onderzoek van het parket werd geopend na 
een aangifte wegens witwassen, uitgaande van de cel voor financiële informatie-
verwerking, die op 11 juni 2001 aan de procureur des Konings is doorgegeven. 
Die heeft de federale gerechtelijke politie opdracht gegeven om het onderzoek 
voort te zetten bij de belastingdiensten omdat de transacties in het kader van een 
BTW-carrousel konden zijn gebeurd. Het wijst er vervolgens op dat het onder-
zoek informeel is voortgezet met een vergadering van 18 februari 2002, waarop 
werd overeengekomen dat een ambtenaar van de Bijzondere belastinginspectie 
de gevraagde inlichtingen zou verstrekken. Het stelt ten slotte vast dat het pro-
ces-verbaal van de inspecteur van gerechtelijke politie van 14 maart 2002 de om-
vang van de bij de belastingadministratie verkregen informatie aantoont. In dat 
proces-verbaal wordt de facturering in kaart gebracht, wat tot de inverdenking-
stelling van alle verweerders heeft geleid.

Uit de voormelde redenen blijkt dat de belastingfraude die de eerste negentien 
verweerders wordt tenlastegelegd het resultaat was van de opsporingen die de 
procureur des Konings in de uitoefening van zijn prerogatieven van gerechtelijke 
politie heeft bevolen en dat dit misdrijf niet bij het parket werd aangegeven op 
initiatief van de belastingambtenaren.

Het arrest wijst er verder op dat van de vergadering van 18 februari 2002 geen 
verslag is opgemaakt, dat geen ambtenaar van de Bijzondere belastinginspectie 
na deze vergadering verslag heeft opgemaakt, dat de ambtenaren zich probleem-



Nr. 783 - 23.12.09 HOF VAN CASSATIE 3177 

loos hadden kunnen indekken met een voorafgaande machtiging alvorens met 
nieuwe gegevens over derden bij te dragen tot de aanvankelijke, in het kader van 
de  witwasoperaties  geplande  opsporingen,  dat  er  inlichtingen  waren verstrekt 
zonder dat uit de kantschriften en richtlijnen van het parket een duidelijk verzoek 
inzake de bedoelde belastingmisdrijven en de betrokken personen blijkt. Uit de 
voormelde feiten kan evenwel niet worden afgeleid dat voor de toezending van 
de door de belastingadministratie verstrekte informatie een machtiging van de 
gewestelijke directeur vereist was.

De appelrechters leiden bijgevolg de niet-ontvankelijkheid van de vervolgin-
gen niet naar recht af uit het ontbreken van de voormelde machtiging.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om het eerste middel van de tweede eiser te onderzoeken dat 

niet tot cassatie kan leiden in andere dan in de hierna gestelde bewoordingen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

23 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. B. Lespire, Luik en Th. Maudoux, Namen.

Nr. 784

1° KAMER - 24 december 2009

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - VLAAMS GEWEST - STEDENBOUW - HERSTEL VAN 
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - HERSTELVORDERING - TENUITVOERLEGGING - DWANGSOM - 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - HOEDANIGHEID - CASSATIEBEROEP - VERWEERDER - 
ONTVANKELIJKHEID

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
HERSTELVORDERING - TENUITVOERLEGGING - DWANGSOM - VLAAMS GEWEST - 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - HOEDANIGHEID - CASSATIEBEROEP - VERWEERDER - 
ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS - VERWEERDERS - STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT - HERSTELVORDERING - TENUITVOERLEGGING - DWANGSOM - 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - HANDELEND OF OPTREDEND IN NAAM VAN HET VLAAMS 
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GEWEST - TEGEN HEM GERICHT CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

4º DWANGSOM - STRAFZAKEN - UITSPRAAK DIE DE DWANGSOM OPLEGT - VERBEURTE - 
AANVANG

1º, 2° en 3°  De stedenbouwkundig inspecteur treedt op in naam van het Vlaamse Gewest  
zowel bij het vorderen van een herstelmaatregel als bij  het ten uitvoer leggen van de  
bevolen  herstelmaatregel  en  van  de  verschuldigde  dwangsommen,  zodat  het  
cassatieberoep dat gericht wordt tegen hem als handelend of optredend in naam van het  
Vlaamse Gewest, ontvankelijk is1. (Artt. 149, §§1 en 2, en 153, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

4º Indien in strafzaken een cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van  
beroep dat een dwangsom oplegt, kan de dwangsom slechts worden verbeurd vanaf de  
betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt2.  (Art. 
373, Sv.; Art. 1385bis, derde lid, Ger.W.)

(C. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR  VAN DE AFDELING RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN 
MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN VOOR DE PROVINCIE ANTWERPEN EN VLAAMS GEWEST)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

 Feitelijke gegevens en procedurevoorgaanden

Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werd eiser bij arrest van het hof 
van beroep te Antwerpen van 16 maart 2000:

-  bevolen,  “inzake  de  constructies  voorzien  in  de  tenlasteleggingen  A.5  en  B.5  en 
gebouwd op de percelen sectie A nr. 139, over te gaan tot sloping der constructies binnen 
een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum waarop onderhavig arrest kracht van 
gewijsde zal hebben verkregen” en werd eiser veroordeeld “te betalen een dwangsom van 
5.000 fr. per dag wanneer aan de veroordeling tot herstel van de plaats in de vorige staat 
geen gevolg wordt gegeven binnen de gestelde termijn”;

-  bevolen,  “inzake  de  constructies  voorzien  in  de  tenlasteleggingen  A.6  en  B.6  en 
gebouwd op de percelen sectie A nr. 119a, over te gaan tot sloping der constructies binnen 
een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum waarop onderhavig arrest kracht van 
gewijsde zal hebben gekregen”;

- bevolen, inzake de op sectie A perceel 113a verbouwde paardenstallen (tenlastelegging 
A.7) binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum waarop onderhavig arrest 
kracht van gewijsde zal hebben gekregen, over te gaan tot aanpassingwerken bestaande 
uit  het  bekleden  van  de  gevels  uit  betonstenen  met  baksteenmetselwerk  ofwel  het 
aanbrengen  van  een  sierbepleistering  uit  lichte  kleur”  en  werd  eiser  veroordeeld  “te 
betalen een dwangsom van 1.000 fr. per dag wanneer aan de verordeling tot herstel van de 
plaats in de vorige staat geen gevolg wordt gegeven binnen de gestelde termijn”.

Eisers  voorziening  tegen  dit  arrest  werd  bij  arrest  van  het  Hof  van  Cassatie  van  11 
december 2001 verworpen.

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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Op 25 november 2002 werd het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 16 maart 
2000 aan eiser betekend, met bevel deze beslissing uit te voeren. 

Op 26 juni 2003 werd het arrest van het Hof van Cassatie van 11 december 2001 aan eiser 
betekend met de vermelding dat deze betekening louter ten overvloede geschiedde, en 
niets wijzigde aan de door de rechter opgelegde verplichting tot herstel in de vorige staat 
voor 12 december 2002 noch aan het dagelijks verbeuren van de door de rechter bepaalde 
dwangsom  vanaf  deze  datum,  gelet  op  de  betekening  van  het  arrest  van  de 
dwangsomrechter van 16 maart 2000 op 25 november 2002.

Er werden een aantal  bevelen tot  betaling betekend wegens verbeurde dwangsommen, 
waarna op 20 april 2005 uitvoerend beslag op roerend goed werd gelegd.

Bij exploot van 13 mei 2005 deed eiser verzet tegen deze bevelen tot betaling en tegen het 
uitvoerend  beslag  op  roerende  goederen.  Hij  vorderde  dat  de  beslagrechter  in  de 
rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen zou zeggen voor recht dat de dwangsom niet 
verbeurd is wegens verlies van actualiteit van de titels op basis waarvan de dwangsom 
wordt verbeurd, minstens wegens misbruik van beslagrecht, en in ondergeschikte orde te 
zeggen voor recht dat geen dwangsom kan worden verbeurd met betrekking tot de periode 
voorafgaand aan 26 juni 2004.

De beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verklaarde de vordering 
deels gegrond en zegde voor recht dat de dwangsommen, opgelegd bij arrest van het hof 
van beroep te Antwerpen van 16 maart 2000, verbeurd zijn na het verstrijken van de in dit 
arrest bepaalde termijn vanaf de betekening van het arrest bij exploot van 25 november 
2002. 

Eiser  stelde  hoger  beroep  in  tegen  deze  beschikking,  waarop  verweerder  incidenteel 
beroep instelde.

Het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  verklaarde  het  hoger  beroep  van  eiser  ongegrond, 
willigde het incidenteel hoger beroep van verweerder in en besliste met hervorming van 
de beroepen beslissing dat de vordering van eiser ongegrond is. 

Het cassatieberoep tegen dit arrest maakt het voorwerp uit van huidige procedure.

Het cassatiemiddel 

Bij het enig middel tot cassatie komt eiser op tegen het bestreden arrest, waarbij het hof 
van beroep te Antwerpen de beslissing van de eerste rechter hervormt en zijn vordering 
volledig ongegrond verklaart. Die beslissing is onder meer gestoeld op de overweging dat 
in onderhavige zaak de dwangsomrechter geen bijkomende termijn in de zin van artikel 
1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek had uitgesproken, zodat de termijn om 
de veroordeling uit te voeren begon te lopen vanaf het in kracht van gewijsde treden van 
het arrest, hetzij vanaf 11 december 2001, om te verstrijken op 11 december 2002, zodat 
de  dwangsommen  verschuldigd  waren  vanaf  12  december  2002.  Bovendien  was  er 
voldaan  aan  de  vereiste  van  kennisgeving  van  het  dwangsomarrest,  gelet  op  de 
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uitdrukkelijke  vermelding  op  de  uitgifte  van  het  arrest  van  het  hof  van  beroep  te 
Antwerpen van 16 maart 2000 evenals in het exploot van betekening van dit arrest van de 
verwerping van het cassatieberoep.

Het middel wordt ontwikkeld in twee onderdelen.

In het eerste onderdeel voert eiser aan dat luidens het derde lid van artikel 1385bis van het 
Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met artikel 1, lid 3, van de Eenvormige Wet be-
treffende de dwangsom3, de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van 
de uitspraak waarbij zij is vastgesteld. Deze betekening heeft volgens eiser niet enkel tot 
doel de beslissing op formele wijze ter kennis te brengen van de veroordeelde, maar strekt 
er tevens toe de veroordeelde mee te delen dat de partij die de veroordeling heeft verkre-
gen, de uitvoering ervan nastreeft. Eiser vervolgt dat uit de rechtspraak van het Benelux-
Gerechtshof ook volgt dat de dwangsom niet kan worden verbeurd zolang de uitvoerbaar-
heid van de rechterlijke beslissing geschorst is. Tenslotte geldt overeenkomstig artikel 373 
van het Wetboek van Strafvordering in strafzaken dat de tenuitvoerlegging van een arrest 
van het hof van beroep geschorst is indien er een cassatieberoep is ingesteld.

Eiser wijst er voorts op dat Uw Hof in meerdere arresten besliste dat uit de samenlezing 
van  het  betekeningsvereiste  in  artikel  1385bis van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  de 
schorsende werking van het cassatieberoep in strafzaken volgt dat, indien in strafzaken 
een cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van beroep dat een dwangsom 
oplegt,  de  dwangsom  slechts  kan  worden  verbeurd  vanaf  de  betekening  aan  de 
schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt. 

In  zoverre  het  hof  van  beroep  beslist  dat  de  betekening  die  op  25  november  2002 
plaatsvond volstond om de dwangsom te doen verbeuren, hoewel op die datum het arrest 
van het Hof van Cassatie van 11 december 2001 niet mee betekend werd, doch er enkel 
op het arrest van het hof van beroep, dat bij het betekeningsexploot van 25 november 
2002  werd  gevoegd,  evenals  in  het  betekeningsexploot  vermeld  stond  dat  het 
cassatieberoep  op  11  december  2002  verworpen  was,  heeft  het  volgens  eiser  zijn 
beslissing niet naar recht verantwoord en heeft het de artikelen 32, 1° en 1385bis, derde 
lid  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  373  van  het  Wetboek  van  Strafvordering 
geschonden. 

In het tweede onderdeel voert eiser aan dat krachtens het vierde lid van artikel 1385bis 
van het Gerechtelijk Wetboek de rechter kan bepalen dat de veroordeelde de dwangsom 
pas na verloop van een zekere tijd zal kunnen verbeuren. Deze termijn begint pas te lopen 
vanaf het ogenblik van de betekening van de beslissing die de dwangsom oplegt, zelfs 
indien die beslissing bepaalt  dat  deze termijn begint te lopen vanaf het in kracht van 
gewijsde gaan van die beslissing.

Eiser vervolgt dat het arrest dat inzake stedenbouw met toepassing van artikel 68, §1, van 
het  decreet  van  22  oktober  1996,  thans  149,  §1,  van  het  decreet  van  18  mei  1999 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, het herstel van de plaats in de vorige 
staat beveelt binnen een termijn van één jaar van het in kracht van gewijsde gaan van het 

3 Eenvormige Wet  betreffende de dwangsom, annex aan de Benelux-overeenkomst  van 26 nov. 
1973, en goedgekeurd door de Belgische wet van 31 jan. 1980.
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arrest en beslist dat een dwangsom verschuldigd is bij gebrek aan uitvoering van het arrest 
binnen een termijn  van één jaar vanaf het  in kracht  van gewijsde gaan van dit  arrest 
gebruik maakt van de mogelijkheid van artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zodat de dwangsom pas kan verbeuren vanaf het ogenblik van het verstrijken 
van de termijn van één jaar vanaf de betekening van de beslissing waarbij de dwangsom 
werd opgelegd.

Eiser besluit  dat  het bestreden arrest  de aard van de in het  arrest  van 16 maart  2000 
opgenomen termijn miskent door te oordelen dat de dwangsomrechter geen bijkomende 
termijn  in  de  zin  van  artikel  1385bis,  vierde  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  had 
uitgesproken, vermits de termijn, vermeld in het arrest, wel degelijk diende beschouwd te 
worden als een termijn in de zin van artikel 1385bis,  vierde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zodat deze termijn geen aanvang kon nemen voor de betekening van het arrest 
van de dwangsomrechter. Bijgevolg zou het arrest de artikelen 1385bis, derde en vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek evenals artikel 68, §1, van het decreet van 22 oktober 
1996 betreffende de ruimtelijke ordening, thans artikel 149, §1, van het decreet van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening schenden. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Verweerder voert in de memorie van antwoord aan dat de stedenbouwkundige inspecteur 
een duidelijk van het Vlaams Gewest te onderscheiden partij is die in eigen naam optreedt 
en dat alle vorderingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel 
op  straffe  van  niet-ontvankelijkheid  dan  ook  zullen  moeten  gericht  worden  tegen  de 
stedenbouwkundige inspecteur in eigen naam. Nu het cassatieberoep in casu gericht is 
tegen  de  stedenbouwkundig  inspecteur,  handelend  in  naam  van  het  Vlaams  Gewest, 
meent verweerder dat de voorziening niet ontvankelijk is.

Ik meen dat het cassatieberoep wel degelijk ontvankelijk is. 

Krachtens artikel 149, §2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de  ruimtelijke  ordening,  wordt  de  herstelvordering  bij  het  parket  ingeleid  bij  gewone 
brief, in naam van het Vlaams Gewest of van het college van burgemeester en schepenen, 
door  de  stedenbouwkundige  inspecteurs  en  de  aangestelden  van  het  college  van 
burgemeester en schepenen.

De  stedenbouwkundige inspecteur  is  een  gewestelijk  ambtenaar,  die  aangesteld  wordt 
door de Vlaamse regering. 

Uit voormelde decretale bepaling volgt dat de stedenbouwkundig inspecteur zowel bij het 
vorderen van een herstelmaatregel als bij de tenuitvoerlegging ervan optreedt in naam van 
het Vlaams Gewest. 

Zoals door eiser vermeld in zijn memorie van wederantwoord impliceert dit geenszins dat 
het  Vlaams  Gewest  als  eigenlijke  procespartij  wordt  aangewezen,  maar  brengt  de 
toevoeging  “in  naam  van  het  Vlaams  Gewest”  tot  uitdrukking  dat  er  ondanks  het 
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zelfstandig optreden van de stedenbouwkundige inspecteur als procespartij een band blijft 
bestaan met het Vlaams Gewest. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep lijkt mij niet aangenomen te 
kunnen worden.

Bespreking van het eerste onderdeel van het middel 

In  het  eerste  onderdeel  rijst  de  vraag  naar  de  juiste  omvang  van  de 
betekeningsverplichting  van  de  uitspraak  van  de  dwangsomrechter  vooraleer 
dwangsommen  kunnen  worden  verbeurd,  ingevolge  de  bepaling  van  artikel  1385bis, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Dit artikel, dat overeenstemt met artikel 1, derde lid, van de Eenvormige Wet betreffende 
de  dwangsom,  bepaalt  immers  dat  de  dwangsom niet  kan  worden  verbeurd  voor  de 
betekening van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld. 

In casu werd de dwangsom vastgelegd in het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 
van 16 maart 2000. Dit arrest werd door eiser bestreden voor Uw Hof, dat bij arrest van 
11 december 2001 zijn cassatieberoep verworpen heeft. 

De vraag rijst dan ook of het verwerpingsarrest van Uw Hof, waardoor het arrest van het 
hof van beroep kracht van gewijsde bekwam, in het licht van artikel 1385bis, derde lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, medebetekend moet worden aan de dwangsomschuldenaar 
vooraleer de dwangsom kan verbeuren.

Uw Hof heeft in deze problematiek een arrest geveld op 6 mei 20054. De redenen van dit 
arrest lijken mij nog steeds pertinent te zijn. 

Zoals blijkt uit de arresten van het Benelux-Gerechtshof in de zaken A 84/3 van 5 juli 
19855 en A96/1 van het Benelux-Gerechtshof van 12 mei 19976,wordt de dwangsom niet 
verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen 
tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst.

Een  dwangsom  is  slechts  verschuldigd  indien  de  hoofdveroordeling  waaraan  zij  is 
verbonden,  niet  wordt  nagekomen,  waarvan  eerst  sprake  kan  zijn  wanneer  de 
hoofdveroordeling uitvoerbaar is geworden, met andere woorden wanneer het vonnis of 
arrest waarin deze is vervat uitvoerbaar is geworden.

Het vermelde betekeningsvereiste strekt ertoe aan de schuldenaar ter kennis te brengen dat 

4 Cass. 6 mei 2005, AR C.03.0402.N, AC, 2005, nr. 266. 
5 Beneluxhof 5 juli 1985, nr. A 84/3,  Benelux Jur., 1984, 115, met concl. van advocaat-generaal 
KRINGS. 
6 Beneluxhof 12 mei 1997, nr. A 96/1, Benelux Jur. 1997, afl., 18, 2, met concl. van advocaat-gene-
raal TEN KATE. 
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de schuldeiser nakoming van de in de rechterlijke uitspraak vervatte hoofdveroordeling 
verlangt, hetgeen onderstelt dat voldaan is aan alle voorwaarden die zijn gesteld aan de 
gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling.

Hieruit volgt dat, mede gelet op het belang van beide partijen dat ter zake zo min mogelijk 
onzekerheden bestaan en geschillen zoveel mogelijk worden voorkomen, de betekening 
mede  ertoe  strekt  aan  de  veroordeelde  te  doen  blijken  dat  naar  het  oordeel  van  de 
schuldeiser aan de eisen voor de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling 
is voldaan.

Overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering, is de tenuitvoerlegging 
van een arrest van het hof van beroep geschorst indien er een cassatieberoep is ingesteld. 

Hieruit volgt dat, in strafzaken, indien een cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van 
het hof van beroep dat een dwangsom oplegt, de dwangsom slechts kan worden verbeurd 
vanaf de betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt.

Zulks  blijkt  voldoende  uit  de  vermelde  arresten  van  het  Benelux-Gerechtshof  zodat 
redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent deze oplossing en dienaangaande geen 
vraag van uitleg in de zin van artikel 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de 
instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof moet worden gesteld.

Ik  meen  dan  ook  dat  de  op  het  betekeningsexploot  van  25  november  2002  of  in  de 
betekende uitgifte van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 16 maart 2000 
aangebrachte vermelding dat het ingestelde cassatieberoep was verworpen, die verplichte 
betekening niet kan vervangen.

Onder  het  begrip  “betekening”  verstaat  men  immers  volgens  artikel  32,  1°  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek  “de  afgifte  van  een  afschrift  van  de  akte  bij 
gerechtsdeurwaardersexploot”.  De  volledige  titel  dient  betekend  te  worden,  zodat  een 
betekening die enkel een verwijzing naar een rechterlijke beslissing bevat niet volstaat. 

De dwangsom kon dan ook slechts verbeuren vanaf de betekening van het arrest van het 
Hof van Cassatie van 11 december 2001, die geschiedde op 26 juni 2003.

De appelrechters hebben door hun oordeel dat de betekening op 25 november 2002 van 
het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 16 maart 2000 waarbij de dwangsom 
werd opgelegd,  volstond om de dwangsommen te doen verbeuren vanaf 12 december 
2002, zijnde de eerste dag na het verstrijken van de termijn om tot herstel over te gaan, 
hoewel op die datum het arrest van het Hof van Cassatie van 11 december 2001, waarbij 
het cassatieberoep tegen voornoemd arrest werd verworpen, niet mee was betekend, naar 
mijn mening dan ook de vermelde wettelijke bepalingen geschonden.

Het onderdeel lijkt mij gegrond te zijn.
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Bespreking van het tweede onderdeel van het middel

Gezien de grieven ontwikkeld in dit onderdeel niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
dienen zij naar mijn mening niet te worden ontmoet. 

Daarenboven  lijken  deze  grieven  mij  overigens  helemaal  niet  tot  cassatie  te  kunnen 
leiden, nu het onderdeel mij inderdaad niet aangenomen lijkt te kunnen worden.

Dit tweede onderdeel stelt de problematiek van het al dan niet duale karakter van de door 
de rechter toegekende termijn aan de orde. Deze problematiek doet meer bepaald de vraag 
rijzen of de dwangsomrechter die een dwangsomveroordeling uitspreekt en die hierbij 
enkel een uitvoeringstermijn bepaalt, automatisch en zonder meer ook een respijttermijn 
bepaalt.

Deze vraag is belangrijk omdat uitvoerings- en respijttermijn immers twee onderscheiden 
begrippen zijn die wezenlijk verschillend zijn van juridische aard en strekking. 

Het onderscheid tussen beide termijnen werd reeds benadrukt in ’s Hofs arrest van 9 juni 
1998, waarin Uw Hof liet opmerken dat het ogenblik waarop de hoofdveroordeling moet 
worden uitgevoerd en het ogenblik waarop de veroordeling tot betaling van een dwang-
som uitwerking zal hebben niet noodzakelijk samenvallen met het ogenblik waarop de 
dwangsom wordt verbeurd7. 

Ook het Benelux-Gerechtshof benadrukte in zijn arrest  van 25 juni 2002, gewezen op 
twee prejudiciële vragen gesteld door Uw Hof bij arresten van 16 juni 2000, het onder-
scheid tussen beide termijnen; het verklaarde immers voor recht dat de termijn die de 
dwangsomrechter aan de veroordeelde verleent om een hoofdveroordeling uit te voeren 
geen termijn is in de zin van artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet. Het Benelux-Ge-
rechtshof benadrukte in overweging 9 dat de beide termijnen van verschillende juridische 
aard en strekking zijn8. 

De uitvoeringstermijn is immers de termijn die de rechter toekent om aan de schuldenaar 
de gelegenheid te geven de tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen.

Specifiek in stedenbouwzaken is dergelijke termijn voorzien in art. 149, §1, vijfde lid, van 
het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. Art. 149, 
§1,  eerste  lid,  bepaalt  dat  de  rechtbank,  naast  de  straf,  kan  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. Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat de 
rechtbank  een  termijn  voor  het  uitvoeren  van  de  herstelmaatregelen  bepaalt  en,  op 
vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en 
schepenen, een dwangsom kan bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaatregelen. De vraag rijst dan ook hoe deze specifieke dwangsomvordering zich 

7 Cass. 9 juni 1998, AR P.96.0655.N, AC, 1998, nr. 294. 
8 Beneluxhof 25 juni 2002, nrs. A 2000/3 en 2004/4, Benelux Jur., 2002, afl. 23, 50
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verhoudt tot het gemene dwangsomrecht. 

De  zinsnede  “de  rechtbank  bepaalt  een  termijn  voor  het  uitvoeren  van  de 
herstelmaatregel”  wijst  naar  mijn  oordeel  duidelijk  op  een  uitvoeringstermijn  van  de 
hoofdveroordeling. Het is een termijn die noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering 
van het herstel. De uitvoering van de hoofdveroordeling zal immers noodzakelijkerwijze 
materieel enige tijd in beslag nemen. 

Artikel 153 van voornoemd Decreet voorziet overigens dat, voor het geval de plaats niet 
binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, dat het 
strijdige  gebruik  niet  binnen  die  termijn  wordt  gestaakt  of  dat  de  bouw-  en 
aanpassingwerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, het vonnis van de rechter, 
bedoeld in de artikelen 149 en 151, beveelt dat  de stedenbouwkundige inspecteur, het 
college van burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij ambtshalve in 
de uitvoering kunnen voorzien.

Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 31 januari 1995 dat de door rechter toegestane ter-
mijn voor vrijwillig herstel bedoeld in artikel 65 §1, eerste en tweede lid, van de Steden-
bouwwet 1962, wettelijk ingaat op het ogenblik dat het vonnis of het arrest in kracht van 
gewijsde gaat9. Dit lijkt mij niet anders te zijn voor de hersteltermijn voorzien in artikel 
149, §1, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruim-
telijke ordening. 

Het is de strafrechter aldus mogelijk om de termijn voor uitvoering van de veroordeling 
een  aanvang  te  laten  nemen  vanaf  het  ogenblik  waarop  de  beslissing  in  kracht  van 
gewijsde zal zijn getreden. De strafrechter die een termijn in voornoemde zin oplegt, stelt 
dus geenszins het tijdstip van de verbeurte van een dwangsom uit, doch bepaalt dat de 
hoofdveroordeling  binnen  die  termijn  moet  voldaan  zijn.  Hij  bepaalt  de  termijn  die 
volgens hem nodig is om de herstelmaatregel uit te voeren.

De respijttermijn daarentegen, voorzien in art. 1385bis, vierde lid, Ger. W. en in art. 1, lid 
4,  van  de  Eenvormige  Wet,  strekt  ertoe  de  schuldenaar  nog  enige  tijd  te  geven  de 
veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van een dwangsom 
tot gevolg heeft. 

Artikel  1385bis,  derde  lid,  Ger.W.,  dat  overeenstemt  met  artikel  1,  lid  3,  van  de 
Eenvormige Wet, bepaalt dat de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening 
van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld.

Artikel  1385bis,  vierde  lid,  Ger.W.,  dat  overeenstemt  met  artikel  1,  lid  4,  van  de 
Eenvormige Wet, bepaalt dat de rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop 
van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.

De rechter kan aldus het tijdstip van de verbeurte uitstellen en heeft de mogelijkheid aan 
de debiteur nog enig respijt te gunnen om zich naar het vonnis te schikken en de nodige 

9 Cass. 31 jan. 1995, AR P.93.1138.N, AC, 1995, nr. 56. 
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maatregelen  te  treffen  om aan  de  hoofdveroordeling  te  voldoen.  Er  wordt  aldus  een 
termijn verbonden aan de accessoire veroordeling die de dwangsom is.

Dit betekent meteen dat de respijttermijn dan ook slechts een aanvang kan nemen bij de 
betekening van de beslissing van de dwangsomrechter.

Het  Benelux-Gerechtshof  besliste  in  het  voormeld  arrest  van  25  juni  2002  dat  “de 
betekening tot  doel heeft  ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de schuldeiser 
nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt” en “dat de schuldenaar mitsdien ook 
ervan op de hoogte gesteld moet worden dat de dwangsomrechter hem nog een bepaalde 
termijn heeft vergund om aan de veroordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt 
verbeurd” en dat daaruit  volgt “dat de termijn  als  bedoeld in  artikel 1,  lid  4,  van de 
Eenvormige Wet pas ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de 
dwangsom is bepaald.” 

Uw Hof besliste  in zijn  arresten van 28 maart  2003 dat  hieruit  volgt  dat wanneer  de 
dwangsomrechter een termijn bepaalt  voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en 
oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die ter-
mijn, deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking heeft aan de veroordeelde nog 
enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte 
van de dwangsom tot gevolg heeft, en dat deze termijn wat de dwangsom betreft, dient 
beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek10. 

Uw Hof oordeelde dat de appelrechter, die oordeelde dat de dwangsom kan worden ver-
beurd vooraleer de termijn die was toegekend om aan de veroordeling te voldoen voordat 
de dwangsom wordt verbeurd, is verstreken sedert de betekening van de beslissing waar-
bij de dwangsom werd opgelegd, door die beslissing artikel 1385bis van het Gerechtelijk 
Wetboek had geschonden11.

Deze arresten van Uw Hof van 28 maart 2003 hebben in de rechtsleer blijkbaar geen ein-
de gesteld aan de controverse en de doctrine blijkt ook na deze arresten zwaar verdeeld te 
zijn gebleven. Sommige auteurs stellen zelfs dat deze arresten niet te verklaren zijn door 
de arresten van het Benelux-Gerechtshof12, terwijl anderen dan weer stellen dat het Hof 
van Cassatie niet anders heeft geoordeeld dan het Benelux-Gerechtshof, maar wel de juis-
te en beperkte strekking ervan heeft aangegeven13. Er wordt eveneens opgeworpen dat in 
deze arresten het niet geheel duidelijk is of naar de mening van Uw Hof het enkele feit dat 
in een termijn voor uitvoering van de hoofdveroordeling wordt voorzien al dan niet vol-
staat om tevens een dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis, vierde lid, Ger. W. te on-
derkennen14. 

10 Cass. 28 maart 2003, AR C.99.0446.N, AC, 2003, nr. 214, met conclusie van advocaat-generaal 
met opdracht THIJS, en AR C.02.0288.N, AC, 2003, nr. 216. 
11 Cass. 28 maart 2003, AR C.02.0288.N, supra. 
12 P. VANSANT, “Hersteltermijn en dwangsomtermijn: één termijn met twee gedaanten” (noot onder 
Cass. 28 maart 2003), T.M.R. 2003, (611) 613.
13 K. WAGNER, “Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn” (noot onder Cass. 
28 maart 2003), RW 2004-05, (138) 142.
14 P. VANSANT, o.c., 612, voetnoot 9. 
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De vraag of de dwangsomrechter die enkel een uitvoeringstermijn uitspreekt, noodzake-
lijk tevens een dwangsomtermijn/respijttermijn oplegt, lijkt mij onder een nieuwe invals-
hoek te moeten worden bekeken ingevolge het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 
december 200415.

Dit  arrest  stelt  immers  uitdrukkelijk:  “de  rechter  die  een  dwangsom oplegt,  heeft  de 
vrijheid aan de dwangsomveroordeling al dan niet een respijttermijn als bedoeld in artikel 
1, lid 4, van de Eenvormige Wet te verbinden.” 

Ook advocaat-generaal LECLERCQ benadrukte in zijn conclusie: “zoals gezegd, staat het de 
dwangsomrechter  vrij  dergelijke  respijttermijn  op  te  leggen.  Het  is  echter  geen 
vanzelfsprekendheid. Het toekennen ervan behoort tot de modaliteiten van de dwangsom 
waarover de rechter onaantastbaar oordeelt.” 

Dit  betekent  dan  ook  naar  mijn  mening  dat  het  opleggen  van  een 
dwangsomtermijn/respijttermijn, die eerst begint te lopen na het betekenen van het vonnis 
van de dwangsomrechter, noch een verplichting noch een vanzelfsprekendheid is. 

“Bij het opleggen ervan beschikt de dwangsomrechter over een onaantastbare beoorde-
lingsbevoegdheid. Waar enkel de soevereine wil van de rechter van tel is, kan de loutere 
werking van art. 1385bis Ger. W. onmogelijk tot gevolg hebben dat een dergelijke termijn 
aan de rechterlijke beslissing wordt toegevoegd, evenals ‘belangrijke beginselen’ de mo-
daliteiten ervan per definitie (mede) zouden bepalen. Zoals advocaat-generaal LECLERCQ 
terecht opwerpt, maakt de doctrine die dit voorhoudt verkeerdelijk abstractie van de ei-
genheid die elke dwangsomveroordeling (met een respijttermijn) kenmerkt. Zij gaat al te 
zeer voorbij aan voormelde onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de dwangsom-
rechter bij het opleggen van een respijttermijn.”16 

Opdat er sprake kan zijn  van een respijttermijn moet deze dan ook uitdrukkelijk  zijn 
toegestaan. Uit voornoemd arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 2004 
lijkt  mij  dan  ook  te  volgen  dat  de  rechter,  die  een  respijttermijn  verleent,  dit  ook 
uitdrukkelijk dient te bepalen in zijn beslissing. Het opleggen van een uitvoeringstermijn, 
die in stedenbouwzaken uitdrukkelijk is voorzien in voormeld artikel 149, §1, vijfde lid, 
van het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, kan 
niet volstaan om te kunnen besluiten tot het bestaan van een respijttermijn.

Om uit te maken of er sprake is van een respijttermijn zal dan ook de bedoeling van de 
rechter moeten worden achterhaald. 

“Wanneer de rechter bepaalt dat de dwangsom eerst kan worden verbeurd na de termijn 
voor het uitvoeren van de hoofdveroordeling, verwoordt hij  enkel een logisch gevolg, 
voortvloeiend uit het gegeven dat de dwangsom enkel kan worden opgelegd voor het ge-

15 Beneluxhof 16 dec. 2004, nr.  A 2004/1,  T.M.R. 2005, 271-281, concl.  J.F.  LECLERCQ,  noot P. 
VANSANT. 
16 P. VANSANT, “Hersteltermijn en dwangsomtermijn alias uitvoeringstermijn en respijttermijn na het 
arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 december 2004, de fata morgana van de duale termijn dan 
toch doorprikt?” (noot onder Beneluxhof 16 dec. 2004), T.M.R. 2005, (278) 280. 
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val de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nagekomen. Uit een dergelijke zinsnede 
kan  dan  ook  niet  zomaar  de  wil  van  de  rechter  worden  afgeleid  om  (tevens)  een 
dwangsomtermijn/respijttermijn in de zin van art. 1385bis Ger. W. op te leggen.”17

Wanneer enkel een uitvoeringstermijn voor herstelmaatregelen wordt toegekend door de 
strafrechter/dwangsomrechter vanaf het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak, 
kan de dwangsom dan ook verbeuren zodra deze uitvoeringstermijn na het in kracht van 
gewijsde treden van die uitspraak is verlopen, en mits betekening, doch zonder dat de 
betekening een nieuwe termijn, in casu een respijttermijn gelijk aan de uitvoeringstermijn, 
doet lopen.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een tegenovergestelde rechtsopvatting, lijkt het mij 
naar recht te falen.

Na de vaststelling dat eiser op 16 maart 2000 werd veroordeeld door het arrest van het hof 
van  beroep  te  Antwerpen  enerzijds  tot  sloping  van  de  constructies  voorzien  in  de 
tenlasteleggingen A.5 en B.5 en gebouwd op de percelen sectie A nr. 139, binnen een 
termijn van één jaar te rekenen vanaf de datum waarop dit arrest kracht van gewijsde zal 
hebben verkregen onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 fr. per dag wanneer aan 
de veroordeling tot herstel van de plaats in de vorige staat geen gevolg wordt gegeven 
binnen  de  gestelde  termijn  en  anderzijds  tot  het  uitvoeren  van  aanpassingwerken 
bestaande uit het bekleden van de gevels uit betonstenen met baksteenmetselwerk ofwel 
het aanbrengen van een sierbepleistering uit lichte kleur inzake de op sectie A perceel 
113a verbouwde paardenstallen (tenlastelegging A.7) binnen een termijn van één jaar te 
rekenen vanaf de datum waarop dit arrest kracht van gewijsde zal hebben gekregen, over 
te gaan tot aanpassingwerken onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 fr. per dag 
wanneer aan de veroordeling tot herstel van de plaats in de vorige staat geen gevolg wordt 
gegeven  binnen  de  gestelde  termijn,  stelt  het  bestreden  arrest  vast  dat  “de 
dwangsomrechter te dezen geen bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, vierde 
lid Gerechtelijk Wetboek (heeft) uitgesproken”.

Het  hof van beroep kon naar  mijn mening op grond van deze vaststellingen dan ook 
wettig besluiten dat “appellant diende tot herstel over te gaan binnen een termijn van één 
jaar van het in kracht van gewijsde treden van het arrest, dit is dus vanaf 11 december 
2001 tot 11 december 2002” en dat “de dwangsommen te dezen dan ook verschuldigd 
(zijn) vanaf 12 december 2002, zijnde de eerste dag na het verstrijken van de termijn om 
tot herstel over te gaan”.

Het onderdeel lijkt mij in zoverre niet aangenomen te kunnen worden.

Conclusie: Vernietiging

ARREST

(AR C.06.0279.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

17 Ibid., 279.
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Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 17 januari 2006 gewezen 
door het hof van beroep te Antwerpen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 32, 1° en 1385bis, derde en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek (de 

artikelen 1.3 en 1.4 van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, goedge-
keurd en in het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd door de wet van 31 januari 1980 houden-
de goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de 
dwangsom);

- artikel 68, §1, van het Decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke orde-
ning, thans artikel 149 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening.

Bestreden beslissingen
Het hof van beroep willigt het incidenteel beroep van de verweerder in, hervormt de be-

slissing van de eerste rechter en verklaart de vordering van de eiser volledig ongegrond, 
op grond van de volgende overwegingen:

"Het wordt niet  betwist dat de vijf  houten constructies, de betonverhardingen en de 
brandstoftank op een metalen draagconstructie, waarvan de afbraak werd bevolen, nog 
steeds niet zijn verwijderd.

De door de rechter toegestane termijn voor vrijwillig herstel vangt aan nadat de rechter-
lijke beslissing waarbij het herstel werd opgelegd in kracht van gewijsde is getreden, dit 
wil zeggen wanneer zij niet meer vatbaar is voor een gewoon rechtsmiddel (...).

De veroordeling tot het betalen van een dwangsom wanneer aan de veroordeling tot 
herstel van de plaats in de vorige staat geen gevolg wordt gegeven binnen de gestelde ter-
mijn, houdt in dat het tijdstip waarop de hoofdveroordeling moet voldaan zijn samenvalt 
met het tijdstip de veroordeling tot het betalen van een dwangsom ingaat, met dien ver-
stande dat de dwangsom slechts kan verbeuren na de betekening van de uitspraak waarbij 
de dwangsom is vastgesteld. Dit impliceert dat het tijdstip waarom de dwangsom ver-
beurd wordt, samenvalt met het tijdstip waarop de hoofdveroordeling moet voldaan zijn, 
voor zover de uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld betekend wordt voor het tijd-
stip waarop de hoofdveroordeling moet voldaan worden.

Het activeren van de termijn voor vrijwillig herstel vereist aldus geen actieve daad van-
wege de gemachtigde overheden en/of burgerlijke partij, maar is in strafzaken een auto-
matisch gevolg van het verstrijken van de termijnen voor het instellen van een gewoon 
rechtsmiddel dan wel het uitputten van dergelijk rechtsmiddel. De gewone rechtsmiddelen 
in strafzaken zijn het hoger beroep, gewoon verzet en cassatieberoep.

De termijn bepaald in artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek is niet 
gelijk te stellen met de termijn die de dwangsomrechter aan de veroordeelde heeft ver-
leend om de hoofdveroordeling uit te voeren: de door de rechter toegekende termijn voor 
de uitvoering van de hoofdveroordeling is bedoeld om aan de schuldenaar de gelegenheid 
te geven de tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen, terwijl de termijn zoals be-
doeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ertoe strekt om aan de 
schuldenaar nog enige tijd te geven om de veroordeling na te komen zonder dat de niet-
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nakoming de verbeurte van de dwangsom tot gevolg heeft (...).
Beide termijnen zijn van verschillende juridische aard en strekking. De dwangsomter-

mijn gaat bovendien slechts in op het ogenblik van de betekening van de uitspraak waarbij 
de dwangsom is bepaald. De termijn voor het uitvoeren van de hoofdveroordeling is geen 
dwangsomtermijn, zodat de rechter die wenst te voorkomen dat de dwangsom na afloop 
van de hersteltermijn (ingeval van betekening tijdens de termijn) of onmiddellijk na de 
betekening (ingeval van betekening na de termijn) zal verbeurd worden, uitdrukkelijk een 
bijkomende termijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek dient 
uit te spreken.

Te dezen heeft de dwangsomrechter geen bijkomende termijn in de zin van artikel 1385-
bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek uitgesproken.

De herstelmaatregelen in de zin van artikel 149 e.v. DRO, gevorderd door de handha-
vende overheid, hebben tot doel een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand 
die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het openbaar belang wordt geschaad (...).

Van zodra het rechterlijk bevel tot herstel definitief is, vereist het algemeen belang, on-
afhankelijk van de houding van de burgerlijke partij of van de overheid, dat de veroor-
deelde binnen de door de rechter bepaalde termijn, tot uitvoering overgaat.

De betekening van de titel door één van de gemachtigde ambtenaren is dus op geen en-
kele wijze relevant voor de aanvang van de termijn van vrijwillig herstel, die - zoals hier-
voor reeds gesteld - te onderscheiden is van de termijn bedoeld in artikel 1385bis, vierde 
lid, Gerechtelijk Wetboek.

Het opleggen van een dwangsomtermijn, die slechts begint te lopen na te betekening 
van de beslissing van de dwangsomrechter, is noch een verplichting noch een vanzelfspre-
kendheid. De dwangsomrechter beschikt over een onaantastbare beoordelingsbevoegdheid 
bij het opleggen ervan. Werd er geen uitdrukkelijk dwangsomtermijn bepaald dan wordt 
de dwangsom verbeurd ofwel vanaf de eerste dag na het verstrijken van de hersteltermijn 
(voor zover de betekening gebeurde tijdens de hersteltermen), ofwel na de betekening 
(wanneer deze gebeurt na het verstrijken van de hersteltermijn).

Te dezen werd de voorziening in cassatie verworpen bij arrest van 11 december 2001.
Appellant diende tot herstel over te gaan binnen een termijn van één jaar van het in 

kracht van gewijsde treden van het arrest, dit is dus vanaf 11 december 2001 tot 11 de-
cember 2002.

Het arrest van het hof van beroep werd betekend op 25 november 2002, hetzij binnen 
de hersteltermijn. De dwangsommen zijn te dezen dan ook verschuldigd vanaf 12 decem-
ber 2002, zijn de eerste dag na het verstrijken van de termijn om tot herstel over te gaan.

Appellant is van oordeel dat de dwangsommen niet verbeurd zijn omdat er geen gelijk-
tijdige betekening is gebeurd van het arrest van het Hof van Cassatie en van het arrest van 
het hof van beroep of omdat na de betekening van het arrest van het Hof van Cassatie het 
arrest van het hof van beroep niet opnieuw betekend werd.

Zoals reeds gesteld werd het arrest van het hof van beroep van 16 maart 2000 waarbij 
de dwangsom werd opgelegd, betekend op 25 november 2002.

Het arrest van het Hof van Cassatie werd nadien, namelijk op 26 juni 2003, betekend.
Op het bij het exploot van 25 november 2002 betekende arrest van 16 maart 2000 stond 

bovenaan een vermelding dat het ingestelde beroep in cassatie op 11 december 2001 was 
verworpen.

Het doel van de betekening, namelijk dat de veroordeelde dient te weten in hoeverre op 
de veroordeling wordt aangedrongen en wat ze juist inhoudt en wat het resultaat is van het 
door hem ingestelde rechtsmiddel, werd dan ook bereikt. Het feit dat het Hof van Cassatie 
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de voorziening van appellant had verworpen op 11 december 2001 was niet alleen ver-
meld op de uitgifte van het arrest van 16 maart 2000, doch is ook nog uitdrukkelijk ver-
meld in het exploot van betekening zelf.

Bovendien dient vastgesteld te worden dat appellant aanvankelijk vrijwillig tot betaling 
is overgegaan en ook het recht van 16 maart 2000 gedeeltelijk heeft uitgevoerd (met name 
wat de opgelegde aanpassingswerken aan de paardenstallen betreft).

Appellant wist dus zeer goed dat het arrest van 16 maart 2000 zijn uitvoerbare kracht 
had hernomen.

De vordering van appellant is dan ook volledig ongegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 32, 1°, en 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

en van artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering.
1. Artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met arti-

kel 1, derde lid, van de Eenvormige Beneluxwet, bepaalt dat de dwangsom niet kan wor-
den verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld.

Deze betekening heeft niet enkel tot doel de beslissing ter kennis te brengen van de ver-
oordeelde, maar strekt er tevens toe de veroordeelde mee te delen dat de partij die de ver-
oordeling verkregen heeft, de uitvoering ervan nastreeft.

Uit de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof volgt ook dat de dwangsom niet kan 
worden verbeurd zolang de uitvoerbaarheid van de rechterlijke beslissing geschorst is (cf. 
Benelux Gerechtshof nr. A 96/1 van 12 mei 1997,  RW 1997-98, 71, met conclusie T.B. 
TEN KATE, err.  RW 1997-98, 416 en Benelux Gerechtshof 5 juli 1985, RW 1985-86, 929, 
met concl. E. KRINGS).

Overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering geldt in strafzaken dat 
de tenuitvoerlegging van een arrest van het hof van beroep geschorst is indien er een cas-
satieberoep is ingesteld.

2. Het Hof van Cassatie besliste in meerdere arresten dat uit de samenlezing van het be-
tekeningsvereiste in artikel 1385bis van Gerechtelijk Wetboek en de schorsende werking 
van het cassatieberoep in strafzaken volgt dat, indien in strafzaken een cassatieberoep is 
ingesteld tegen een arrest van het hof van beroep dat een dwangsom oplegt, de dwangsom 
slechts kan worden verbeurd vanaf de betekening aan de schuldenaar van het arrest dat het 
cassatieberoep verwerpt (cf. Cass. 28 maart 2003, nr. C.O2.0248.N, met concl. D. THIJS 
en Cass. 6 mei 2005, nr. C.03.0402.N).

3. Het hof van beroep stelt in voorliggend geval vast dat het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen van 16 maart 2000 waarbij de dwangsom werd opgelegd op 25 novem-
ber 2002 betekend werd en dat het arrest van het Hof van Cassatie van 11 december 2001 
waarbij het cassatieberoep van de eiser verworpen werd, slechts nadien, namelijk op 26 
juni 2003, betekend werd.

Volgens het hof van beroep volstond de betekening van het arrest waartegen de eiser 
vruchteloos cassatieberoep instelde, vermits op het arrest van het hof van beroep dat bij 
het betekeningsexploot van 25 november 2002 gevoegd werd vermeld stond dat het cassa-
tieberoep op 11 december 2001 verworpen was en dit ook in het betekeningsexploot zelf 
vermeld werd.

Deze vaststellingen, evenmin als de in het arrest vermelde vrijwillige betaling die de ei-
ser aanvankelijk verrichtte of zijn gedeeltelijke uitvoering van de veroordeling, konden 
evenwel geen afbreuk doen aan de vereiste betekening van het arrest van het Hof van Cas-
satie van 11 december 2001 waarbij het schorsend cassatieberoep van de eiser verworpen 
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werd, opdat de dwangsom kon worden verbeurd.
4. Dat op het betekeningsexploot of in de eraan gehechte rechterlijke beslissing mel-

ding werd gemaakt van het arrest van het Hof van Cassatie van 11 december 2001 waarbij 
het schorsend cassatieberoep van de eiser verworpen werd, kon de vereiste betekening 
van dit arrest van het Hof van Cassatie niet vervangen.

Onder het begrip 'betekening' verstaat men immers 'de afgifte van een afschrift van de 
akte bij gerechtsdeurwaardersexploot' (cf. artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek).

De volledige titel dient daarbij betekend te worden, zodat een betekening die enkel een 
verwijzing naar een rechterlijke beslissing bevat niet volstaat.

De dwangsom kon in voorliggend geval dan ook niet vóór de betekening van het ver-
werpingsarrest van het Hof van Cassatie van 11 december 2001 verbeurd zijn, mede gelet 
op het belang dat beide partijen er in geval van een dwangsomveroordeling bij hebben dat 
ter zake zo min mogelijk onzekerheden bestaan en de betekening ertoe strekt de veroor-
deelde te doen blijken dat naar het oordeel van de schuldeiser aan de eisen voor de ge-
dwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling voldaan is.

5. In zoverre het hof van beroep beslist dat de betekening die op 25 november 2002 
plaatsvond volstond om de dwangsom te doen verbeuren, hoewel op die datum het arrest 
van het Hof van Cassatie van 11 december 2001 niet mee betekend werd, verantwoordt 
het dan ook zijn beslissing niet naar recht en schendt het de artikelen 32, 1°, en 1385bis, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 373 van het Wetboek van Strafvorde-
ring.

Tweede onderdeel
Schending van artikel 1385bis, derde en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en, 

voor zoveel als nodig, van artikel 68, §1, van het Decreet van 22 oktober 1996 betreffende 
de ruimtelijke ordening, thans artikel 149, §1, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening.

6. Luidens artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de dwangsom 
niet worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.

Deze betekening heeft tot doel de veroordeling ter kennis te brengen van de schulde-
naar en de schuldenaar te verwittigen dat de schuldeiser nakoming verlangt van de rech-
terlijke uitspraak.

Krachtens het vierde lid van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek kan de rech-
ter bepalen dat de veroordeelde de dwangsom pas na verloop van een zekere termijn zal 
kunnen verbeuren.

Deze termijn begint pas te lopen vanaf het ogenblik van de betekening van de beslis-
sing die de dwangsom oplegt, zelfs indien die beslissing bepaalt dat deze termijn begint te 
lopen vanaf het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing.

Het arrest dat, inzake stedenbouw, met toepassing van artikel 68, §1, van het Decreet 
van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, thans artikel 149, §1, van het 
Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, het herstel 
van de plaats in de vorige staat beveelt binnen een termijn van één jaar vanaf het in kracht 
van gewijsde gaan van het arrest en beslist dat een dwangsom verschuldigd is bij gebrek 
aan uitvoering van het arrest binnen een termijn van één jaar vanaf het in kracht van ge-
wijsde gaan van dit arrest, maakt gebruik van de mogelijkheid van artikel 1385bis, vierde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

De aldus bepaalde dwangsom kan derhalve pas verbeuren vanaf het ogenblik van het 
verstrijken van de termijn van één jaar vanaf de betekening van de beslissing waarbij de 
dwangsom werd opgelegd.
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7. Het hof van beroep stelt in voorliggend geval vast dat het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen van 16 maart 2000 eiser veroordeelde tot het herstel van de plaats in de 
vorige staat binnen een termijn van één jaar vanaf het in kracht van gewijsde gaan van het 
arrest en dat in het arrest 16 maart 2000 een dwangsom werd opgelegd van 5.000 respec-
tievelijk 1.000 frank per dag bij niet uitvoering van het arrest binnen één jaar na het in 
kracht van gewijsde gaan van het arrest.

Uit het bestreden arrest blijkt bovendien dat het arrest van 16 maart 2000 in kracht van 
gewijsde ging op 11 december 2001, ingevolge de verwerping van de cassatievoorziening 
bij arrest van het Hof van Cassatie van 11 december 2001, en dat het arrest van het hof 
van beroep te Antwerpen van 16 maart 2000 pas op 25 november 2002 aan eiser betekend 
werd (cf. p. 9, laatste alinea van het arrest).

Aangezien op het ogenblik van het in kracht van gewijsde gaan van het arrest van 16 
maart 2000 dit arrest nog niet aan de eiser werd betekend en de eiser derhalve nog niet in 
kennis werd gesteld van het feit dat de verweerder nakoming verlangde van dit arrest, be-
gon de termijn van één jaar voor het herstel van de plaats in de vorige staat, waarna een 
dwangsom zou verschuldigd zijn, nog niet te lopen op het ogenblik van het in kracht van 
gewijsde gaan van dit arrest.

Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de hoofdver-
oordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop 
van die termijn, heeft deze termijn, wat de dwangsom betreft, inderdaad de strekking aan 
de veroordeelde nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-
nakoming tot het verbeuren van de dwangsom leidt.

Deze termijn dient - wat de dwangsom betreft - beschouwd te worden als een termijn 
zoals bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

8. Het bestreden arrest stelt vast dat het hof van beroep te Antwerpen op 16 maart 2000 
het herstel in de vorige staat beval binnen één jaar vanaf het in kracht van gewijsde treden 
van het arrest, onder verbeurte van een dwangsom bij niet uitvoering van het arrest binnen 
de gestelde termijn en oordeelt desondanks dat de dwangsomrechter te dezen geen bijko-
mende termijn in de zin van artikel 1385bis,  vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
heeft uitgesproken.

Het bestreden arrest miskent aldus de aard van de in het arrest van 16 maart 2000 opge-
nomen termijn, vermits deze termijn - wat de dwangsom betreft - wel degelijk diende te 
worden beschouwd als een termijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek,  zodat deze termijn  niet  voor  de betekening van het arrest  van de 
dwangsomrechter een aanvang kon nemen.

De beslissing dat "(de eiser) tot herstel (diende) over te gaan binnen een termijn van 
één jaar van het in kracht van gewijsde treden van het arrest, dit is dus vanaf 11 december 
2001 tot 11 december 2002", dat "het arrest van het hof van beroep werd betekend op 25 
november 2002, hetzij binnen de hersteltermijn" en dat "de dwangsommen (...) te dezen 
dan ook verschuldigd (zijn) vanaf 12 december 2002, zijnde de eerste dag na het verstrij-
ken van de termijn om tot herstel over te gaan", schendt dan ook artikel 1385bis, derde en 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en tevens, voor zoveel als nodig, artikel 68, §1, 
van het Decreet van 22 oktober 1996 betreffende de ruimtelijke ordening, thans artikel 
149, §1, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke or-
dening.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerder voert aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is nu het 



3194 HOF VAN CASSATIE 24.12.09 - Nr. 784 

gericht  is  tegen de stedenbouwkundige inspecteur,  handelend of optredend in 
naam van het Vlaamse Gewest.

2. Krachtens artikel 149, §1, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 hou-
dende de organisatie van de ruimtelijke ordening, kan de rechtbank, naast de 
straf, bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdi-
ge 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 op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van 
het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, han-
delingen of wijzigingen bedoeld in artikel 146 van dit decreet, werden uitge-
voerd.

Krachtens het vijfde lid van die bepaling, zoals vervangen bij decreet van 21 
november 2003, bepaalt de rechtbank een termijn voor de uitvoering van de her-
stelmaatregelen en kan ze op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of 
van het college van burgemeester en schepenen, een dwangsom bepalen per dag 
vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen.

Krachtens artikel 149, §2, van hetzelfde decreet wordt de herstelvordering bij 
het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het Vlaamse Gewest of van het 
college van burgemeester of schepenen, door de stedenbouwkundige inspecteurs 
en de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen.

3. Krachtens artikel 153 van het decreet van 18 mei 1999 beveelt het vonnis 
van de rechter, bedoeld in de artikelen 149 en 151, dat de stedenbouwkundig in-
specteur, het college van burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke 
partij, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien voor het geval dat de 
plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt 
hersteld, dat het strijdige gebruik niet binnen die termijn wordt gestaakt of dat de 
bouw- of aanpassingswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd.

4. Uit de samenhang van die wetsbepalingen volgt dat de stedenbouwkundig 
inspecteur optreedt in naam van het Vlaamse Gewest zowel bij het vorderen van 
een herstelmaatregel als bij het ten uitvoer leggen van de bevolen herstelmaatre-
gel en van de verschuldigde dwangsommen. 

5. Het middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep kan niet wor-
den aangenomen.

Middel zelf 
Eerste onderdeel
6. Krachtens artikel 32, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt onder beteke-

ning verstaan de afgifte van een afschrift van een akte bij deurwaardersexploot.
7. Luidens artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat over-

eenstemt met artikel 1, derde lid, van de Eenvormige Wet betreffende de dwang-
som, kan de dwangsom niet worden verbeurd voor de betekening van de uit-
spraak waarbij ze is vastgesteld.

8. Zoals blijkt uit de arresten van het Benelux Gerechtshof in de zaken A 84/3 
van 5 juli 1985 en A 96/1 van 12 mei 1997 wordt de dwangsom niet verbeurd 
gedurende de tijd dat wegens het instellen van een rechtsmiddel de gedwongen 



Nr. 784 - 24.12.09 HOF VAN CASSATIE 3195 

tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst.
9. Een dwangsom is slechts verschuldigd indien de hoofdveroordeling waaraan 

zij is verbonden, niet wordt nagekomen, waarvan eerst sprake kan zijn wanneer 
de hoofdveroordeling uitvoerbaar is geworden, met andere woorden wanneer het 
vonnis of arrest waarin deze is vervat uitvoerbaar is geworden.

10. Het vermelde betekeningsvereiste strekt ertoe aan de schuldenaar ter ken-
nis te brengen dat de schuldeiser nakoming van de in de rechterlijke uitspraak 
vervatte hoofdveroordeling verlangt, hetgeen onderstelt dat voldaan is aan alle 
voorwaarden die zijn gesteld aan de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofd-
veroordeling.

Hieruit volgt dat, mede gelet op het belang van beide partijen dat terzake zo 
min mogelijk onzekerheden bestaan en geschillen zoveel mogelijk worden voor-
komen, de betekening mede ertoe strekt aan de veroordeelde te doen blijken dat 
naar het oordeel van de schuldeiser aan de eisen van de gedwongen tenuitvoer-
legging is voldaan.

11. Overeenkomstig artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering is de ten-
uitvoerlegging van een arrest van het hof van beroep geschorst indien er een cas-
satieberoep is ingesteld.

Hieruit volgt, dat in strafzaken, indien een cassatieberoep is ingesteld tegen 
een  arrest  van  het  hof  van  beroep  dat  een  dwangsom oplegt,  de  dwangsom 
slechts kan worden verbeurd vanaf de betekening aan de schuldenaar van het ar-
rest dat het cassatieberoep verwerpt.

12. Zulks blijkt voldoende uit de vermelde arresten van het Benelux Gerechts-
hof zodat  redelijkerwijze geen twijfel  kan bestaan omtrent  deze oplossing en 
dienaangaande geen vraag van uitleg in de zin van artikel 6 van het Verdrag van 
31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechts-
hof moet worden gesteld.

De appelrechters stellen vast dat:
- het arrest van het hof van beroep van 16 maart 2000 waarbij de dwangsom 

werd opgelegd, werd betekend op 25 november 2002;
-  het  arrest van het  Hof van Cassatie,  waarbij  het  cassatieberoep tegen het 

voornoemde arrest van het hof van beroep werd verworpen, werd betekend op 26 
juni 2003;

- op het bij het exploot van 25 november 2002 betekende arrest van 16 maart 
2000 bovenaan een vermelding stond geschreven dat het ingestelde cassatiebe-
roep op 11 december 2001 was verworpen;

- het feit dat het Hof van Cassatie het cassatieberoep had verworpen op 11 de-
cember 2001 niet alleen vermeld was op de uitgifte van het arrest van 16 maart 
2000, doch ook nog uitdrukkelijk is vermeld in het exploot van betekening zelf;

- de eiser aanvankelijk vrijwillig tot betaling is overgegaan en ook het arrest 
van 16 maart 2000 gedeeltelijk heeft uitgevoerd.

14. Zij oordelen dat:
- het doel van de betekening, namelijk dat de veroordeelde dient te weten in 
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hoeverre op de veroordeling wordt aangedrongen en wat ze juist inhoudt en wat 
het resultaat is van het door hem ingestelde rechtsmiddel dan ook werd bereikt;

-  de eiser zeer goed wist dat het arrest van 16 maart 2000 zijn uitvoerbare 
kracht had hernomen.

15. De appelrechters die beslissen dat de betekening op 25 november 2002 van 
het arrest van het hof van beroep van 16 maart 2000 waarbij de dwangsom werd 
opgelegd, volstond om de dwangsom te doen verbeuren, hoewel op die datum 
het arrest van het Hof van het Cassatie van 11 december 2001, waarbij het cassa-
tieberoep tegen het arrest van 16 maart 2000 werd verworpen, niet bijkomend 
werd betekend, schenden de artikelen 32, 1°, en 1385bis, derde lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek en artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering.

Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven
De overige grieven kunnen tot ruimere cassatie leiden.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre de appelrechters het hoger 

beroep ontvankelijk verklaren.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in de kosten van de memorie van wederantwoord.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

24 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 785

1° KAMER - 24 december 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE VORIGE STAAT - VEROORDELING 
- DWANGSOM - GEMEENRECHTELIJKE WETSBEPALINGEN - TOEPASSELIJKHEID

2º DWANGSOM - STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE TOESTAND - 
VEROORDELING - GEMEENRECHTELIJKE WETSBEPALINGEN - TOEPASSELIJKHEID

3º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - 
DWANGSOMTERMIJN - AANVANG - DUUR - MACHT VAN DE RECHTER - GRENZEN - PREJUDICIEEL 
GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - DWANGSOM - VERBEURTE - 
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HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - DWANGSOMTERMIJN - AANVANG - 
DUUR - MACHT VAN DE RECHTER - GRENZEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

5º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - DWANGSOMTERMIJN - AANVANG - 
DUUR - MACHT VAN DE RECHTER - GRENZEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

6º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - 
DWANGSOMTERMIJN - STILZWIJGEN VAN DE RECHTER - GEVOLG - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF 
VAN CASSATIE - VERPLICHTING

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - DWANGSOMTERMIJN - STILZWIJGEN VAN DE 
RECHTER - GEVOLG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

8º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - DWANGSOMTERMIJN - STILZWIJGEN VAN DE 
RECHTER - GEVOLG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

9º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - 
DWANGSOMTERMIJN - LANGER DAN DE UITVOERINGSTERMIJN - MOGELIJKHEID - PREJUDICIEEL 
GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

10º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - DWANGSOMTERMIJN - LANGER DAN DE 
UITVOERINGSTERMIJN - MOGELIJKHEID - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

11º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - DWANGSOMTERMIJN - LANGER DAN DE 
UITVOERINGSTERMIJN - MOGELIJKHEID - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º  en  2°  De  wettelijke  bepalingen  betreffende  de  door  de  rechter  bevolen 
herstelmaatregelen  inzake  stedenbouw  wijken  niet  af  van  de  gemeenrechtelijke  
bepalingen inzake de dwangsom.  (Art. 65, §1, eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw;  Art.  68,  §1,  eerste  lid,  Decr.  betreffende  de  ruimtelijke  ordening 
gecoördineerd op 22 okt.  1996,  zoals  gewijzigd bij  decr.  19 dec.  1998;  Art.  149,  §1, 
eerste en laatste lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999; Art. 1385bis, derde en vierde lid, Ger.W.)

3º,  4°  en  5°  Wanneer  voor  het  Hof  de  vraag  rijst  of  artikel  1,  lid  3  en  lid  4,  van  de  
Eenvormige Beneluxwet  betreffende de dwangsom aldus moet  worden uitgelegd dat,  
wanneer de rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn  
bepaalt  vanaf  het  in  kracht  van gewijsde treden van de veroordeling  en  daarbij  een  
dwangsom oplegt per dag vertraging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is  
toegestaan,  ook  geldt  als  termijn  die  door  de  rechter  wordt  toegestaan  voor  het  
verbeuren van de dwangsom en die, wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf 
de betekening, zodat de rechter niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere  
termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan, dan die welke bepaald is  
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van 
de  veroordeling  en  die  wat  de  dwangsom  betreft  pas  begint  te  lopen  vanaf  de  
betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof1.  (Art. 1, 
derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)

6º, 7° en 8°  Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter vermag te beslissen  
dat  geen of slechts  een kortere  termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt  
toegestaan dan die welke bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf  
het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen van de rechter  

1 Zie de grotendeels andersluidende concl. van het O.M.
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omtrent de termijn voor het verbeuren van de dwangsom moet worden afgeleid dat de  
termijn die bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn  
die wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom  
betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan  
het  Benelux-Gerechtshof2.(Art.  1,  derde  en  vierde  lid,  Eenvormige  Beneluxwet 
betreffende de dwangsom)

9º, 10° en 11°  Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige  
Wet aldus moet worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt  om de 
hoofdveroordeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van 
gewijsde is getreden, dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het 
verbeuren van de dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing  
dan de termijn toegestaan voor de uitvoering, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof3.  (Art.  1,  vierde  lid,  Eenvormige  Beneluxwet  betreffende  de 
dwangsom)

(V. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, BEVOEGD VOOR DE PROVINCIE LIMBURG)

Conclusie van advocaat-generaal VANDEWAL :

 Feitelijke gegevens

Blijkens het feitenrelaas in het bestreden arrest werd eiseres op 22 juni 1999 samen met 
haar  thans overleden echtgenoot  veroordeeld door  de 13e kamer van de correctionele 
rechtbank te Hasselt tot herstel van de plaats in de vorige staat “hetgeen de afbraak van de 
heropgerichte woning, de ondergrondse kelder en de betonnen duiker impliceert”, binnen 
de zes maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van het vonnis onder verbeurte 
van  een  dwangsom  van  5.000  BEF  (lees:  123,95  euro)  per  dag  vertraging  bij  niet 
uitvoering van dit vonnis binnen de gestelde termijn.

Dit vonnis werd in graad van beroep bevestigd bij arrest van de 7e kamer van het hof van 
beroep te Antwerpen van 19 april 2002 onder die precisering dat de dwangsom niet kan 
worden verbeurd voor de betekening van het arrest.

Het cassatieberoep tegen dit arrest werd verworpen bij arrest van Uw Hof van 25 februari 
2003.

Verweerder verzond op 22 april 2003 een aangetekende ingebrekestelling, waarin hij de 
echtgenoot van eiseres tijd gaf tot 25 augustus 2003 om het herstel uit te voeren.

Op 14 oktober 2003 liet verweerder overgaan tot betekening van het vonnis van 22 juni 
1999  en  de  arresten  van  19  april  2002  en  25  februari  2003,  met  aanmaning  om het 
bevolen  herstel  uit  te  voeren  uiterlijk  op  25  augustus  2003,  waarna  een  dagelijkse 
dwangsom van 123,95 euro zou worden verbeurd.

Hij liet bevel tot betalen betekenen op 9 februari 2004 krachtens voormelde uitvoerbare 

2 Ibid. 
3 Ibid.
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titels voor een bedrag van 20.125 euro in hoofdsom, zijnde een dwangsom van 125 euro 
over 161 dagen, meer de kosten, of in totaal 20.536,04 euro.

Eiseres kwam daartegen in verzet bij dagvaarding van 3 maart 2004. Dit verzet maakt het 
voorwerp uit van de huidige procedure.

De beslagrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt gaf beschikking op 22 juni 
2004,  waarbij  hij  het  verzet van eiseres  tegen het  betalingsbevel van 9 februari  2004 
gegrond verklaarde, voor recht zegde dat dit bevel voorbarig was en zonder enig juridisch 
gevolg zal blijven, en waarvan de kosten ten laste blijven van degene die ze veroorzaakte, 
en verweerder tevens veroordeelde tot de gedingkosten.

Verweerder  stelde  bij  verzoekschrift  neergelegd ter  griffie  van het  hof  van  beroep te 
Antwerpen op 28 juli 2004 hoger beroep in tegen deze beschikking. 

Bij arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 28 juli 2006, werd deze beschikking 
hervormd, werd gezegd voor recht dat de termijn voor vrijwillig herstel een aanvang nam 
op  25  maart  2003  en  dat  de  dwangsom  verbeurd  werd  vanaf  de  eerste  dag  na  de 
betekening op 14 oktober 2003, werd het incidenteel hoger beroep ongegrond verklaard 
en werd eiseres veroordeeld tot de kosten van beide instanties. 

Eiseres  tekende cassatieberoep aan tegen dit  arrest,  welk cassatieberoep het  voorwerp 
uitmaakt van de huidige procedure.

Het enig cassatiemiddel 

Eiseres voert  in haar enig cassatiemiddel schending aan van artikel 1385bis,  derde en 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Eiseres voert aan dat de termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet 
betreffende de dwangsom, annex aan de Benelux-overeenkomst van 26 november 1973, 
en  goedgekeurd  door  de  Belgische  wet  van  31  januari  1980  (hierna  te  noemen:  de 
Eenvormige Wet), ertoe strekt de schuldenaar nog enige tijd te geven de veroordeling na 
te komen zonder dat de niet-uitvoering de verbeurte van een dwangsom tot gevolg heeft, 
en dat deze termijn pas ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij 
de dwangsom is bepaald.

Wanneer  de  dwangsomrechter  een  termijn  bepaalt  voor  de  uitvoering  van  de 
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na 
verloop van die termijn, heeft deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking aan de 
veroordeelde  nog  enige  tijd  te  geven  de  veroordeling  na  te  komen  zonder  dat  de 
dwangsom verbeurd wordt. 

Deze termijn dient volgens eiseres, wat de dwangsom betreft, beschouwd te worden als 
een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 
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gaat  derhalve  pas  in  op  het  moment  van  de betekening  van  de  uitspraak  waarbij  de 
dwangsom is bepaald.

Eiseres besluit dat de termijn waarover de veroordeelde beschikt om de veroordeling na te 
komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van een dwangsom tot  gevolg heeft 
slechts begon te lopen vanaf de betekening van de beslissing van de dwangsomrechter, 
met name vanaf 14 oktober 2003, zodat de dwangsommen pas konden verbeuren vanaf 15 
april 2004. De appelrechters konden in het bestreden arrest volgens eiseres niet wettig 
beslissen dat de dwangsommen reeds verbeurd konden worden vanaf de datum van de 
betekening van de beslissing van de dwangsomrechter.

Bespreking

Het cassatiemiddel nodigt uw Hof uit uitspraak te doen in een problematiek nopens het al 
dan niet duale karakter van de door de rechter toegekende termijn. Deze problematiek 
doet meer bepaald de vraag rijzen of de dwangsomrechter die een dwangsomveroordeling 
uitspreekt en die hierbij enkel een uitvoeringstermijn bepaalt, automatisch en zonder meer 
ook een respijttermijn bepaalt.

Deze vraag is belangrijk omdat uitvoerings- en respijttermijn immers twee onderscheiden 
begrippen zijn die wezenlijk verschillend zijn van juridische aard en strekking. 

Het onderscheid tussen beide termijnen werd reeds benadrukt in ’s Hofs arrest van 9 juni 
1998, waarin Uw Hof liet opmerken dat het ogenblik waarop de hoofdveroordeling moet 
worden uitgevoerd en het ogenblik waarop de veroordeling tot betaling van een dwang-
som uitwerking zal hebben niet noodzakelijk samenvallen met het ogenblik waarop de 
dwangsom wordt verbeurd4. 

Ook het Benelux-Gerechtshof benadrukte in zijn arrest  van 25 juni 2002, gewezen op 
twee prejudiciële vragen gesteld door Uw Hof bij arresten van 16 juni 2000, het onder-
scheid tussen beide termijnen; het verklaarde immers voor recht dat de termijn die de 
dwangsomrechter aan de veroordeelde verleent om een hoofdveroordeling uit te voeren 
geen termijn is in de zin van artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet. Het Benelux-Ge-
rechtshof benadrukte in overweging 9 dat de beide termijnen van verschillende juridische 
aard en strekking zijn5. 

De uitvoeringstermijn is immers de termijn die de rechter toekent om aan de schuldenaar 
de gelegenheid te geven de tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen.

Specifiek in stedenbouwzaken is dergelijke termijn voorzien in art. 149, §1, vijfde lid, van 
het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. Art. 149, 
§1,  eerste  lid,  bepaalt  dat  de  rechtbank,  naast  de  straf,  kan  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 

4 Cass. 9 juni 1998, AR P.96.0655.N, AC, 1998, nr. 294. 
5 Beneluxhof 25 juni 2002, nrs. A 2000/3 en 2004/4, Benelux Jur., 2002, afl. 23, 50.
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die het goed door het misdrijf heeft verkregen. Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat de 
rechtbank  een  termijn  voor  het  uitvoeren  van  de  herstelmaatregelen  bepaalt  en,  op 
vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en 
schepenen, een dwangsom kan bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
herstelmaatregelen. De vraag rijst dan ook hoe deze specifieke dwangsomvordering zich 
verhoudt tot het gemene dwangsomrecht. 

De  zinsnede  “de  rechtbank  bepaalt  een  termijn  voor  het  uitvoeren  van  de 
herstelmaatregel”  wijst  naar  mijn  oordeel  duidelijk  op  een  uitvoeringstermijn  van  de 
hoofdveroordeling. Het is een termijn die noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering 
van het herstel. De uitvoering van de hoofdveroordeling zal immers noodzakelijkerwijze 
materieel enige tijd in beslag nemen. 

Artikel 153 van voornoemd Decreet voorziet overigens dat, voor het geval de plaats niet 
binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, dat het 
strijdige  gebruik  niet  binnen  die  termijn  wordt  gestaakt  of  dat  de  bouw-  en 
aanpassingwerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, het vonnis van de rechter, 
bedoeld in de artikelen 149 en 151, beveelt dat  de stedenbouwkundige inspecteur, het 
college van burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij ambtshalve in 
de uitvoering kunnen voorzien.

Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 31 januari 1995 dat de door rechter toegestane ter-
mijn voor vrijwillig herstel bedoeld in artikel 65 §1, eerste en tweede lid, van de Steden-
bouwwet 1962, wettelijk ingaat op het ogenblik dat het vonnis of het arrest in kracht van 
gewijsde gaat6. Dit lijkt mij niet anders te zijn voor de hersteltermijn voorzien in artikel 
149, §1, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruim-
telijke ordening. 

Het is de strafrechter aldus mogelijk om de termijn voor uitvoering van de veroordeling 
een  aanvang  te  laten  nemen  vanaf  het  ogenblik  waarop  de  beslissing  in  kracht  van 
gewijsde zal zijn getreden. De strafrechter die een termijn in voornoemde zin oplegt, stelt 
dus geenszins het tijdstip van de verbeurte van een dwangsom uit, doch bepaalt dat de 
hoofdveroordeling  binnen  die  termijn  moet  voldaan  zijn.  Hij  bepaalt  de  termijn  die 
volgens hem nodig is om de herstelmaatregel uit te voeren.

De respijttermijn daarentegen, voorzien in art. 1385bis, vierde lid, Ger.W. en in art. 1, lid 
4,  van  de  Eenvormige  Wet,  strekt  ertoe  de  schuldenaar  nog  enige  tijd  te  geven  de 
veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van een dwangsom 
tot gevolg heeft. 

Artikel  1385bis,  derde  lid,  Ger.W.,  dat  overeenstemt  met  artikel  1,  lid  3,  van  de 
Eenvormige Wet, bepaalt dat de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening 
van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld.

Artikel  1385bis,  vierde  lid,  Ger.W.,  dat  overeenstemt  met  artikel  1,  lid  4,  van  de 
Eenvormige Wet, bepaalt dat de rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop 

6 Cass. 31 jan. 1995, AR P.93.1138.N, AC, 1995, nr. 56. 
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van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.

De rechter kan aldus het tijdstip van de verbeurte uitstellen en heeft de mogelijkheid aan 
de debiteur nog enig respijt te gunnen om zich naar het vonnis te schikken en de nodige 
maatregelen  te  treffen  om aan  de  hoofdveroordeling  te  voldoen.  Er  wordt  aldus  een 
termijn verbonden aan de accessoire veroordeling die de dwangsom is.

Dit betekent meteen dat de respijttermijn dan ook slechts een aanvang kan nemen bij de 
betekening van de beslissing van de dwangsomrechter.

Het  Benelux-Gerechtshof  besliste  in  het  voormeld  arrest  van  25  juni  2002  dat  “de 
betekening tot  doel heeft  ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de schuldeiser 
nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt” en “dat de schuldenaar mitsdien ook 
ervan op de hoogte gesteld moet worden dat de dwangsomrechter hem nog een bepaalde 
termijn heeft vergund om aan de veroordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt 
verbeurd” en dat daaruit  volgt “dat de termijn  als  bedoeld in  artikel 1,  lid  4,  van de 
Eenvormige Wet pas ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de 
dwangsom is bepaald.” 

Uw Hof besliste  in zijn  arresten van 28 maart  2003 dat  hieruit  volgt  dat wanneer  de 
dwangsomrechter een termijn bepaalt  voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en 
oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die ter-
mijn, deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking heeft aan de veroordeelde nog 
enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte 
van de dwangsom tot gevolg heeft, en dat deze termijn wat de dwangsom betreft, dient 
beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek7. 

Uw Hof oordeelde dat de appelrechter, die oordeelde dat de dwangsom kan worden ver-
beurd vooraleer de termijn die was toegekend om aan de veroordeling te voldoen voordat 
de dwangsom wordt verbeurd, is verstreken sedert de betekening van de beslissing waar-
bij de dwangsom werd opgelegd, door die beslissing artikel 1385bis van het Gerechtelijk 
Wetboek had geschonden8.

Deze arresten van Uw Hof van 28 maart 2003 hebben in de rechtsleer blijkbaar geen ein-
de gesteld aan de controverse en de doctrine blijkt ook na deze arresten zwaar verdeeld te 
zijn gebleven. Sommige auteurs stellen zelfs dat deze arresten niet te verklaren zijn door 
de arresten van het Benelux-Gerechtshof9, terwijl anderen dan weer stellen dat het Hof 
van Cassatie niet anders heeft geoordeeld dan het Benelux-Gerechtshof, maar wel de juis-
te en beperkte strekking ervan heeft aangegeven10. Er wordt eveneens opgeworpen dat in 
deze arresten het niet geheel duidelijk is of naar de mening van Uw Hof het enkele feit dat 

7 Cass. 28 maart 2003, AR C.99.0446.N,  AC, 2003, nr. 214, met conclusie van advocaat-generaal 
met opdracht THIJS, en AR C.02.0288.N, AC, 2003, nr. 216. 
8 Cass. 28 maart 2003, AR C.02.0288.N, supra. 
9 P. VANSANT, “Hersteltermijn en dwangsomtermijn: één termijn met twee gedaanten” (noot onder 
Cass. 28 maart 2003), T.M.R. 2003, (611) 613.
10 K. WAGNER, “Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn” (noot onder Cass. 
28 maart 2003), RW 2004-05, (138) 142.
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in een termijn voor uitvoering van de hoofdveroordeling wordt voorzien al dan niet vol-
staat om tevens een dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis, vierde lid, Ger. W. te on-
derkennen11. 

De vraag of de dwangsomrechter die enkel een uitvoeringstermijn uitspreekt, noodzake-
lijk tevens een dwangsomtermijn/respijttermijn oplegt, lijkt mij onder een nieuwe invals-
hoek te moeten worden bekeken ingevolge het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 
december 200412.

Dit  arrest  stelt  immers  uitdrukkelijk:  “de  rechter  die  een  dwangsom oplegt,  heeft  de 
vrijheid aan de dwangsomveroordeling al dan niet een respijttermijn als bedoeld in artikel 
1, lid 4, van de Eenvormige Wet te verbinden.” 

Ook advocaat-generaal LECLERCQ benadrukte in zijn conclusie: “zoals gezegd, staat het de 
dwangsomrechter  vrij  dergelijke  respijttermijn  op  te  leggen.  Het  is  echter  geen 
vanzelfsprekendheid. Het toekennen ervan behoort tot de modaliteiten van de dwangsom 
waarover de rechter onaantastbaar oordeelt.” 

Dit  betekent  dan  ook  naar  mijn  mening  dat  het  opleggen  van  een 
dwangsomtermijn/respijttermijn, die eerst begint te lopen na het betekenen van het vonnis 
van de dwangsomrechter, noch een verplichting noch een vanzelfsprekendheid is. 

“Bij het opleggen ervan beschikt de dwangsomrechter over een onaantastbare beoorde-
lingsbevoegdheid. Waar enkel de soevereine wil van de rechter van tel is, kan de loutere 
werking van art. 1385bis Ger. W. onmogelijk tot gevolg hebben dat een dergelijke termijn 
aan de rechterlijke beslissing wordt toegevoegd, evenals ‘belangrijke beginselen’ de mo-
daliteiten ervan per definitie (mede) zouden bepalen. Zoals advocaat-generaal LECLERCQ 
terecht opwerpt, maakt de doctrine die dit voorhoudt verkeerdelijk abstractie van de ei-
genheid die elke dwangsomveroordeling (met een respijttermijn) kenmerkt. Zij gaat al te 
zeer voorbij aan voormelde onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de dwangsom-
rechter bij het opleggen van een respijttermijn.”13 

Opdat er sprake kan zijn  van een respijttermijn moet deze dan ook uitdrukkelijk  zijn 
toegestaan. Uit voornoemd arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 2004 
lijkt  mij  dan  ook  te  volgen  dat  de  rechter,  die  een  respijttermijn  verleent,  dit  ook 
uitdrukkelijk dient te bepalen in zijn beslissing. Het opleggen van een uitvoeringstermijn, 
die in stedenbouwzaken uitdrukkelijk is voorzien in voormeld artikel 149, §1, vijfde lid, 
van het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, kan 
niet volstaan om te kunnen besluiten tot het bestaan van een respijttermijn.

Om uit te maken of er sprake is van een respijttermijn zal dan ook de bedoeling van de 

11 P. VANSANT, o.c., 612, voetnoot 10. 
12 Beneluxhof 16 dec. 2004, nr.  A 2004/1,  T.M.R. 2005, 271-281, concl.  J.F.  LECLERCQ,  noot P. 
VANSANT. 
13 P. VANSANT, “Hersteltermijn en dwangsomtermijn alias uitvoeringstermijn en respijttermijn na het 
arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 december 2004, de fata morgana van de duale termijn dan 
toch doorprikt?” (noot onder Beneluxhof 16 dec. 2004), T.M.R. 2005, (278) 280. 
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rechter moeten worden achterhaald. 

“Wanneer de rechter bepaalt dat de dwangsom eerst kan worden verbeurd na de termijn 
voor het uitvoeren van de hoofdveroordeling,  verwoordt hij  enkel een logisch gevolg, 
voortvloeiend uit het gegeven dat de dwangsom enkel kan worden opgelegd voor het ge-
val de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nagekomen. Uit een dergelijke zinsnede 
kan  dan  ook  niet  zomaar  de  wil  van  de  rechter  worden  afgeleid  om  (tevens)  een 
dwangsomtermijn/respijttermijn in de zin van art. 1385bis Ger. W. op te leggen.”14

Wanneer enkel een uitvoeringstermijn voor herstelmaatregelen wordt toegekend door de 
strafrechter/dwangsomrechter vanaf het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak, 
kan de dwangsom dan ook verbeuren zodra deze uitvoeringstermijn na het in kracht van 
gewijsde treden van die uitspraak is verlopen, en mits betekening, doch zonder dat de 
betekening een nieuwe termijn, in casu een respijttermijn gelijk aan de uitvoeringstermijn, 
doet lopen.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een tegenovergestelde rechtsopvatting, lijkt het mij 
naar recht te falen.

Na de vaststelling dat eiseres op 22 juni 1999 samen met haar thans overleden echtgenoot 
werd veroordeeld door de 13e kamer van de correctionele rechtbank te Hasselt tot herstel 
van de plaats in de vorige staat “hetgeen de afbraak van de heropgerichte woning, de 
ondergrondse kelder en de betonnen duiker impliceert”, binnen de zes maanden vanaf het 
in kracht van gewijsde treden van het vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 
5.000 BEF (lees: 123,95 EUR) per dag vertraging bij niet uitvoering van dit vonnis binnen 
de gestelde termijn, stelt het bestreden arrest vast: “in het hier voorliggende geval heeft de 
dwangsomrechter wél een termijn verleend voor het vrijwillig herstel,  wat – het weze 
herhaald – niet valt onder de bepaling van art. 1385bis, vierde lid Ger. W., maar heeft hij 
géén respijttermijn in de zin van art. 1385bis, vierde lid Ger. W. verleend” (p. 8 van het 
arrest).

Het  hof  van  beroep  kon  naar  mijn  mening  dan  ook  wettig  besluiten  dat  “door  de 
verwerping van het cassatieberoep op 25 februari 2003 het arrest van het Hof van Beroep 
van 19 april 2002 definitief (werd) en vanaf dan het herstel in de oorspronkelijke staat 
(diende)  uitgevoerd te  zijn.  De  termijn  van  vrijwillig  herstel  verstreken zijnde op  25 
augustus  2003,  werd  de  dwangsom  onmiddellijk  verbeurd  na  de  betekening  van  het 
veroordelend vonnis, het appelarrest en van het cassatiearrest, op 14 oktober 2003”. 

Het middel lijkt mij in zoverre niet aangenomen te kunnen worden.

Conclusie: Verwerping.

ARREST

(AR C.06.0639.N)

14 Ibid., 279.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juli 2006 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden arrest en de voorziening blijken de volgende feiten en proce-

durevoorgaanden:
1. Het vonnis van 22 juni 1999 van de correctionele rechtbank te Hasselt ver-

oordeelt de eiseres samen met haar inmiddels overleden echtgenoot tot herstel 
van de plaats in de vorige staat hetgeen de afbraak van de heropgerichte woning, 
de ondergrondse kelder en de betonnen duiker impliceert, dit binnen zes maan-
den vanaf het in kracht van gewijsde treden van het vonnis onder verbeurte van 
een dwangsom van 123,95 euro per dag vertraging bij niet uitvoering van dit 
vonnis binnen de gestelde termijn.

2. Bij arrest van 19 april 2002 van het hof van beroep te Antwerpen wordt dit 
vonnis bevestigd met die precisering dat de dwangsom niet kan worden verbeurd 
voor de betekening van het arrest.

3. Het cassatieberoep tegen dit arrest wordt verworpen bij arrest van 25 februa-
ri 2003. 

4. De verweerder verzendt op 22 april 2003 een aangetekende ingebrekestel-
ling waarin hij de tijd geeft tot 25 augustus 2003 om het herstel door te voeren.

5. Op 14 oktober 2003 worden zowel het vonnis van 22 juni 1999 als de arres-
ten van 19 april 2002 en 25 februari 2003 betekend, met aanmaning om het her-
stel uit te voeren uiterlijk op 25 augustus 2003 waarna een dagelijkse dwangsom 
van 123,95 euro zou worden verbeurd.

6. De verweerder laat bevel tot betalen betekenen op 9 februari 2004 voor een 
dwangsom van 20.125 euro in hoofdsom, hetzij een dwangsom van 125 euro 
over 161 dagen meer de kosten, of in totaal 20.536,04 euro.

7. Hierop volgt verzet door de eiseres voor de beslagrechter. Deze oordeelde 
het verzet tegen het betalingsbevel gegrond.

8. Het bestreden arrest van 28 juli 2006 hervormt deze beslissing.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1385bis, derde en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De derde kamer van het hof van beroep te Antwerpen hervormde in het arrest van 28 

juli 2006 het beroepen vonnis op grond van de volgende overwegingen:
"Voor het doen ingaan van de uitvoeringstermijn is geen enkele betekening vereist, 

maar begint het tijdvak waarbinnen de veroordeelde dient over te gaan tot uitvoering te lo-
pen vanaf het in kracht van gewijsde gaan ervan ... .
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Voor het doen verbeuren van de dwangsom daarentegen is wel een betekening vereist, 
en indien de rechter een termijn toestaat in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, Ger. W. 
kan dezen eerst ingaan vanaf de betekening, vermits die respijttermijn gekoppeld is aan de 
accessoire (en niet verplichte) veroordeling tot verbeurte van een dwangsom.

Ter beantwoording van de verwijzing door (de eisere) naar het cassatiearrest van 28 
maart 2003 (eindarrest), moet nog worden vermeld dat de casus die daar besproken werd 
blijkens de uiteenzetting in het arrest van het Benelux Gerechtshof van 25 juni 2002 ver-
schilt van de situatie die zich hier aanmeldt:

Het Benelux Gerechtshof verwees immers naar de overwegingen van het verwijzingsar-
rest van het Hof van Cassatie van 16 juni 2000, waarin (dit) laatste zijn twee vragen for-
muleerde nadat het overwogen had dat "het bestreden arrest (nl. dit van het hof van be-
roep te Antwerpen van 1 april 1993) aanneemt dat de dwangsomrechter gebruik heeft ge-
maakt van de mogelijkheid van artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
en beslist dat de aan de veroordeelde verleende termijn eerst ingaat vanaf de betekening 
van de uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld".

Daaruit blijkt dat de appelrechter in feite had vastgesteld dat in die casus een respijtter-
mijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, Ger. W. was verleend.

In het hier voorliggend geval heeft de dwangsomrechter wel een termijn verleend voor 
het vrijwillig herstel, wat het weze herhaald - niet valt onder de bepaling van artikel 1385-
bis, vierde lid, Ger. W, maar heeft hij geen respijttermijn in de zin van artikel 1385bis, 
vierde lid, Ger. W. verleend.

Volledigheidshalve, ook in een tweede arrest van 25 juni 2003 sprak het Benelux Ge-
rechtshof uit in dezelfde zin (zaak Vlaams Gewest t/ J. N. V.).

Besluit:
Door de verwerping van het cassatieberoep op 25 februari 2003 werd het arrest van het 

hof van beroep van 19 april 2002 definitief en diende vanaf dan het herstel in de oorspron-
kelijke staat uitgevoerd te zijn.

De termijn van vrijwillig herstel verstreken zijnde op 25 augustus 2003 werd de dwang-
som onmiddellijk verbeurd na de betekening van het veroordelend vonnis, het appelarrest 
en van het cassatiearrest, op 14 oktober 2003". 

Grieven
Artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met artikel 

1, derde lid, van de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom, bepaalt dat de dwangsom 
niet kan worden verbeurd voor de betekening van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld.

Artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt met artikel 
1, vierde lid, van de Eenvormige Wet betreffende de dwangsom, bepaalt dat de rechter 
kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de dwangsom zal 
kunnen verbeuren.

De termijn die de rechter toekent voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, en de 
termijn gedurende dewelke volgens de beslissing van de rechter de dwangsom niet is ver-
beurd, zijn van verschillende juridische aard en strekking.

De eerstvermelde termijn is bedoeld om aan de schuldenaar de gelegenheid te geven de 
tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen.

De termijn als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Eenvormige Wet, strekt ertoe de 
schuldenaar nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nako-
ming de verbeurte van een dwangsom tot gevolg heeft.

Zoals blijkt uit het arrest in de zaak A 2000/3 van 25 juni 2002 van het Benelux Ge-
rechtshof, heeft de betekening tot doel ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de 
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schuldeiser nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt en dat de schuldenaar op de 
hoogte gesteld wordt van de omstandigheid dat de dwangsomrechter hem nog een bepaal-
de termijn heeft gegund om aan de veroordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt 
verbeurd.

Daaruit volgt dat de termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet pas 
ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is be-
paald.

Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de hoofdver-
oordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop 
van die termijn, heeft deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking aan de veroor-
deelde nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de dwangsom ver-
beurd wordt.

Deze termijn dient, wat de dwangsom betreft, beschouwd te worden als een termijn als 
bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en gaat derhalve pas 
in op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is bepaald.

De appelrechters stelden in het bestreden arrest vast:
- dat de eiseres op 22 juni 1999 werd veroordeeld door de 13e kamer van de correctio-

nele rechtbank te Hasselt tot herstel van de plaats in de vorige staat binnen de zes maan-
den vanaf  het  in  kracht  van gewijsde treden van het  vonnis  onder  verbeurte  van een 
dwangsom van 5.000 frank (lees: 123,95 euro) per dag vertraging bij niet uitvoering van 
dit vonnis binnen de gestelde termijn;

- dat dit vonnis in hoger beroep werd bevestigd door het arrest van 19 april 2002 van 
het hof van beroep, zevende kamer, te Antwerpen;

- dat het cassatieberoep dat tegen alle beschikkingen van voormeld arrest ingesteld op 
30 april 2002, werd verworpen bij arrest van 25 februari 2003;

- dat de verweerder op 14 oktober 2003 is overgegaan tot betekening van het vonnis 
van 22 juni 1999 en van het arrest van 19 april 2002, alsook het cassatiearrest van 25 fe-
bruari 2003.

Uit de hierboven aangehaalde vaststellingen van de appelrechters in het bestreden arrest 
blijkt dat de dwangsomrechter een termijn van zes maanden bepaalde voor de uitvoering 
van de hoofdveroordeling en besliste dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd 
zijn na verloop van die termijn.

Deze termijn geeft aan de veroordeelde nog enige tijd om de veroordeling na te komen 
zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van de dwangsom tot gevolg heeft en dient der-
halve beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Deze termijn begint dan ook pas te lopen vanaf de betekening van de beslissing van de 
dwangsomrechter, met name vanaf 14 oktober 2003, zodat de dwangsommen pas konden 
verbeurd worden vanaf 15 april 2004.

Hieruit volgt dat de appelrechters in het bestreden arrest niet op wettige wijze hebben 
kunnen beslissen dat de dwangsommen reeds verbeurd konden worden vanaf de datum 
van de betekening van de beslissing van de dwangsomrechter, met name vanaf 14 oktober 
2003 (schending van artikel 1385bis, derde en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Luidens artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat over-

eenstemt met artikel 1, derde lid, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de 
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dwangsom, kan de dwangsom niet worden verbeurd voor de betekening van de 
uitspraak waarbij ze is vastgesteld.

Luidens het vierde lid van dit artikel, dat overeenstemt met artikel 1, vierde 
lid, van de Eenvormige Wet, kan de rechter bepalen dat de veroordeelde pas na 
verloop van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.

2. Zoals blijkt uit de arresten in de zaken A 2000/3 en 2000/4 van het Benelux 
Gerechtshof van 25 juni 2002 zijn de termijn die de rechter toekent voor de uit-
voering van de hoofdveroordeling en de termijn gedurende dewelke volgens de 
beslissing van de rechter de dwangsom niet is verbeurd, van verschillende juridi-
sche aard en strekking. 

De eerste termijn is bedoeld om aan de schuldenaar de gelegenheid te geven de 
tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen, zodat de schuldenaar binnen 
deze termijn geen dwangsom kan verbeuren daar de dwangsom slechts kan wor-
den opgelegd voor het geval de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nage-
komen, terwijl de tweede termijn ertoe strekt de schuldenaar nog enige tijd te ge-
ven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van 
een dwangsom tot gevolg heeft.

3. Zoals uit voormelde arresten van 25 juni 2002 van het Benelux Gerechtshof 
nog blijkt, heeft de betekening tot doel ter kennis van de schuldenaar te brengen 
dat  de schuldeiser  nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt  en dat  de 
schuldenaar  mitsdien  ook  ervan  op  de  hoogte  gesteld  moet  worden  dat  de 
dwangsomrechter hem nog een bepaalde termijn heeft vergund om aan de ver-
oordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt verbeurd en volgt daaruit dat 
de termijn als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Eenvormige Wet pas ingaat 
op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is be-
paald. 

4. Uit het arrest in de zaak A 2004/1 van het Beneluxgerechtshof van 16 de-
cember 2004 blijkt dat :

-  behoudens  de  betekening  van  de  uitspraak  waarbij  zij  is  vastgesteld,  de 
schuldeiser van de dwangsom niets behoeft te ondernemen om de dwangsom te 
laten verbeuren. Zodra de termijn waarbinnen de dwangsom niet  kan worden 
verbeurd, voorbij is, gaat het enkel nog om de niet-naleving van de hoofdveroor-
deling door de schuldenaar van de dwangsom, dit wil zeggen om de inbreuk op 
de rechterlijke uitspraak die de dwangsom oplegt;

- de rechter die een dwangsom oplegt, de vrijheid heeft aan de dwangsomver-
oordeling al dan niet een respijttermijn als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Een-
vormige Wet te verbinden.

5. Krachtens artikel 65, §1, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw en artikel 68, §1, 
eerste  lid,  van  het  op 22  oktober  1996 gecoördineerd  decreet  betreffende  de 
ruimtelijke ordening, beveelt de rechtbank benevens de straf, op vordering van 
de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, 
maar met hun gezamenlijk akkoord in de sub b en c bedoelde gevallen : a. Ofwel 
de plaats in de vorige staat te herstellen; b. Ofwel bouwwerken of aanpassings-
werken uit te voeren; c. Ofwel een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde 
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die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
Krachtens het tweede lid van die wetsbepalingen bepaalt de rechtbank een ter-

mijn die in de sub a en b bedoelde gevallen een jaar niet mag overschrijden.
Krachtens artikel 149, §1, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houden-

de  de  organisatie  van  de  ruimtelijke  ordening  in  zijn  opeenvolgende versies 
wordt eenzelfde herstelmaatregel naast de straf bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundige inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen 
op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen bedoeld in artikel 
146, werden uitgevoerd.

Krachtens het laatste lid van §1 van voormeld artikel bepaalt de rechtbank een 
termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en kan deze, op vordering 
van de stedenbouwkundig inspecteur  of van het  college van burgemeester en 
schepenen, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenuitvoer-
legging van de herstelmaatregelen. 

6. Die wettelijke bepalingen wijken niet af van de gemeenrechtelijke bepalin-
gen inzake de dwangsom.

7. De vraag rijst  of,  in het geval  bedoeld in r.o.  5 wanneer de rechter  een 
hoofdveroordeling uitspreekt om de plaats in de vorige staat te herstellen of om 
bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren en hiervoor aan de veroordeel-
de een termijn toekent vanaf het in kracht van gewijsde treden van deze veroor-
deling en daarbij een dwangsom oplegt per dag vertraging in de uitvoering van 
de hoofdveroordeling, artikel 1, lid 3 en 4, van de Eenvormige Beneluxwet be-
treffende de dwangsom aldus moet worden uitgelegd dat de termijn die voor de 
uitvoering van de hoofdveroordeling is toegestaan vanaf het in kracht van ge-
wijsde  treden van de veroordeling,  ook geldt  als  termijn die  door de  rechter 
wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom 
betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, zodat de rechter niet vermag te 
beslissen  dat  geen  of  slechts  een  kortere  termijn  voor  het  verbeuren  van  de 
dwangsom wordt toegestaan, dan die welke voorzien is voor de uitvoering van 
de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroorde-
ling en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de betekening. 

De vraag rijst  tevens of,  indien de rechter vermag te beslissen dat geen of 
slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toege-
staan dan die welke voorzien is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling 
vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen 
van de rechter omtrent de termijn voor het verbeuren van de dwangsom moet 
worden afgeleid dat de termijn die voorzien is voor de uitvoering van de hoofd-
veroordeling ook geldt als termijn die wordt toegestaan voor het verbeuren van 
de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de bete-
kening.

Ook rijst nog de vraag of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus moet 
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn toestaat voor het verbeuren 
van de dwangsom om de hoofdveroordeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat 
de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden, dit artikel verhindert 
dat de rechter een langere termijn toestaat voor het verbeuren van de dwangsom 
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berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de termijn toegestaan voor 
de uitvoering.

8. De vragen verplichten tot uitlegging van artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Een-
vormige Wet betreffende de dwangsom.

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot  het Beneluxgerechtshof uitspraak zal 

hebben gedaan over de volgende vragen:
1. Moet artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de 

dwangsom aldus worden uitgelegd dat wanneer de rechter een hoofdveroordeling 
uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf het in kracht van ge-
wijsde treden van de veroordeling en daarbij een dwangsom oplegt per dag ver-
traging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is toegestaan, ook 
geldt als termijn die door de rechter wordt toegestaan voor het verbeuren van de 
dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de beteke-
ning, zodat de rechter niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere ter-
mijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan, dan die welke be-
paald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van ge-
wijsde treden van de veroordeling en die wat de dwangsom betreft pas begint te 
lopen vanaf de betekening?

2. Indien de rechter vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere termijn 
voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan dan die welke bepaald is 
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde 
treden van de veroordeling, moet uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de 
termijn voor het verbeuren van de dwangsom worden afgeleid dat de termijn die 
bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die 
wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom 
betreft pas begint te lopen vanaf de betekening?

3. Moet artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus worden uitgelegd dat 
wanneer de rechter een termijn bepaald om de hoofdveroordeling uit te voeren 
vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden, 
dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het verbeuren van de 
dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de ter-
mijn toegestaan voor de uitvoering?

24 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Grotendeels andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advo-
caat-generaal – Advocaten:  mrs. Maes en Geinger.

Nr. 786

1° KAMER - 24 december 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE VORIGE STAAT - VEROORDELING 
- DWANGSOM - GEMEENRECHTELIJKE WETSBEPALINGEN - TOEPASSELIJKHEID

2º DWANGSOM - STEDENBOUW - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE TOESTAND - 
VEROORDELING - GEMEENRECHTELIJKE WETSBEPALINGEN - TOEPASSELIJKHEID

3º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - 
DWANGSOMTERMIJN - AANVANG - DUUR - MACHT VAN DE RECHTER - GRENZEN - PREJUDICIEEL 
GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - DWANGSOMTERMIJN - AANVANG - 
DUUR - MACHT VAN DE RECHTER - GRENZEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

5º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - DWANGSOMTERMIJN - AANVANG - 
DUUR - MACHT VAN DE RECHTER - GRENZEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

6º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - 
DWANGSOMTERMIJN - STILZWIJGEN VAN DE RECHTER - GEVOLG - PREJUDICIEEL GESCHIL - HOF 
VAN CASSATIE - VERPLICHTING

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - DWANGSOMTERMIJN - STILZWIJGEN VAN DE 
RECHTER - GEVOLG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

8º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - DWANGSOMTERMIJN - STILZWIJGEN VAN DE 
RECHTER - GEVOLG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

9º DWANGSOM - VERBEURTE - HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - 
DWANGSOMTERMIJN - LANGER DAN DE UITVOERINGSTERMIJN - MOGELIJKHEID - PREJUDICIEEL 
GESCHIL - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

10º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - DWANGSOMTERMIJN - LANGER DAN DE 
UITVOERINGSTERMIJN - MOGELIJKHEID - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

11º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - DWANGSOM - VERBEURTE - 
HOOFDVEROORDELING - UITVOERINGSTERMIJN - GEVOLG - DWANGSOMTERMIJN - LANGER DAN DE 
UITVOERINGSTERMIJN - MOGELIJKHEID - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º  en  2°  De  wettelijke  bepalingen  betreffende  de  door  de  rechter  bevolen 
herstelmaatregelen  inzake  stedenbouw  wijken  niet  af  van  de  gemeenrechtelijke  
bepalingen inzake de dwangsom.  (Art. 65, §1, eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw;  Art.  68,  §1,  eerste  lid,  Decr.  betreffende  de  ruimtelijke  ordening 
gecoördineerd op 22 okt.  1996,  zoals  gewijzigd bij  decr.  19 dec.  1998;  Art.  149,  §1, 
eerste en laatste lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999; Art. 1385bis, derde en vierde lid, Ger.W.)

3º,  4°  en  5°  Wanneer  voor  het  Hof  de  vraag  rijst  of  artikel  1,  lid  3  en  lid  4,  van  de  
Eenvormige Beneluxwet  betreffende de dwangsom aldus moet  worden uitgelegd dat,  
wanneer de rechter een hoofdveroordeling uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn  
bepaalt  vanaf  het  in  kracht  van gewijsde treden van de veroordeling  en  daarbij  een  
dwangsom oplegt per dag vertraging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is  
toegestaan,  ook  geldt  als  termijn  die  door  de  rechter  wordt  toegestaan  voor  het  
verbeuren van de dwangsom en die, wat de dwangsom betreft, pas begint te lopen vanaf 
de betekening, zodat de rechter niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere  
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termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan, dan die welke bepaald is 
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van 
de  veroordeling  en  die  wat  de  dwangsom  betreft  pas  begint  te  lopen  vanaf  de  
betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Benelux-Gerechtshof1.  (Art. 1, 
derde en vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)

6º, 7° en 8° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of, indien de rechter vermag te beslissen  
dat  geen of  slechts een kortere termijn voor het  verbeuren van de dwangsom wordt  
toegestaan dan die welke bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf  
het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen van de rechter  
omtrent de termijn voor het verbeuren van de dwangsom moet worden afgeleid dat de  
termijn die bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn  
die wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom  
betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan  
het  Benelux-Gerechtshof2.  (Art.  1,  derde  en  vierde  lid,  Eenvormige  Beneluxwet 
betreffende de dwangsom)

9º, 10° en 11° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige  
Wet aldus moet worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn bepaalt  om de 
hoofdveroordeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van 
gewijsde is getreden, dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het 
verbeuren van de dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing  
dan de termijn toegestaan voor de uitvoering, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het 
Benelux-Gerechtshof3.  (Art.  1,  vierde  lid,  Eenvormige  Beneluxwet  betreffende  de 
dwangsom)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, BEVOEGD VOOR DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT T. V. 
e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

Feitelijke gegevens en procedurevoorgaanden
Blijkens het feitenrelaas in het bestreden arrest werden verweerders bij vonnis van de 

correctionele rechtbank te Leuven van 17 april 2000 veroordeeld, benevens de straf, tot 
herstel van de plaats gelegen te Tremelo, Werchtersebaan 2/11 in de vorige staat door af-
braak van de daar wederrechtelijk opgerichte constructies, namelijk een weekendhuisje 
met bergplaatsen en veranda, en dit binnen de twaalf maanden nadat dit vonnis kracht van 
gewijsde verkregen heeft. 

Bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 28 oktober 2002 werd dit vonnis beves-
tigd behalve dat, benevens de wijziging van de bewezen tenlasteleggingen en van de straf-
fen, geoordeeld werd dat de herstelmaatregel tevens de vijvers omvat, dat de voor het her-
stel bepaalde termijn ingaat de dag dat het arrest kracht van gewijsde verkrijgt en dat aan 
iedere beklaagde een dwangsom wordt opgelegd van 15 euro per dag vertraging in de ten-
uitvoerlegging van de opgelegde maatregel.

Dit arrest heeft kracht van gewijsde verkregen doordat het cassatieberoep tegen dit ar-
rest werd verworpen bij arrest van Uw Hof van 8 april 2003. 

Eiser liet het vonnis van 17 april 2000, het arrest van het hof van beroep van 28 oktober 
2002 en het arrest van Uw Hof van 8 april 2003 betekenen aan verweerders op 8 maart 
2004. In de akte van betekening werd vermeld dat het bevolen herstel uiterlijk op 8 april 
2004 moet zijn uitgevoerd en dat bij gebrek aan uitvoering voor deze datum een dwang-
som verschuldigd zal zijn van 15 euro per dag vertraging.

1 Zie de grotendeels andersluidende concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Verweerders betwistten voornoemde datum van 8 april 2004 en het feit dat vanaf die 
datum dwangsommen zouden verbeuren. Zij lieten op 22 april 2004 een dagvaarding be-
tekenen en brachten daarmee de zaak voor de beslagrechter te Leuven. Zij vorderden dat 
het bevel van 8 maart 2004, houdende bevel om voor 8 april 2004 over te gaan tot herstel 
van de plaats, zou worden nietig verklaard en te oordelen dat de termijn om tot uitvoering 
over te gaan zoals bepaald in het vonnis van 17 april 2000 en het arrest van 28 oktober 
2002 slechts  ingegaan is bij  de betekening van het arrest  op 8 maart  2004 en dat de 
dwangsom slechts zal verbeuren na verloop van de voorziene termijn van twaalf maanden 
die ingaat op 8 maart 2004. 

De beslagrechter te Leuven verklaarde bij het beroepen vonnis van 21 september 2004 
hun vordering gegrond, verklaarde het bevel van 8 maart 2004 nietig, zegde voor recht dat 
de termijn om tot uitvoering over te gaan, zoals in het vonnis van de correctionele recht-
bank te Leuven van 17 april 2000 werd bepaald op twaalf maanden en bevestigd in het ar-
rest van het hof van beroep te Brussel van 28 oktober 2002, slechts inging bij de beteke-
ning van het arrest, te weten op 8 maart 2004, zegde voor recht dat de dwangsom die aan 
de  uitvoering wordt  verbonden  bij  voormeld  vonnis  en  bevestigd  bij  voormeld  arrest 
slechts zal verbeuren na verloop van de voorziene termijn van twaalf maanden die ingaat 
vanaf de betekening van het arrest op 8 maart 2004, veroordeelde de Gewestelijke Steden-
bouwkundige Inspecteur om binnen de vierentwintig uren na uitspraak van het vonnis 
vrijwillig opheffing te verlenen, zegde voor recht dat bij gebrek aan vrijwillige opheffing 
binnen de gestelde termijn dit vonnis als opheffing geldt en veroordeelde hem tot de kos-
ten. 

Recht doende bij arrest van 18 oktober 2005 op het hoger beroep van eiser verklaarde 
het hof van beroep te Brussel het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond, en beves-
tigde het het beroepen vonnis met deze preciseringen dat de termijn om tot uitvoering 
over te gaan inging de dag dat het arrest kracht van gewijsde verkreeg, de akte van 8 
maart 2004 geldig is met betrekking tot de betekeningen van het vonnis van 17 april 2000, 
het arrest van het hof van beroep van 28 oktober 2002 en het arrest van het Hof van Cas-
satie van 8 april 2003 en dat de opheffing van de inschrijving van de wettelijke hypotheek 
bevolen wordt en dat bij gebrek aan vrijwillige opheffing binnen de 24 uren na betekening 
van het arrest het als opheffing zal gelden.

Eiser tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest, welk cassatieberoep het voorwerp uit-
maakt van de huidige procedure.

Het cassatiemiddel (vierde onderdeel)
Eiser voert in zijn enig cassatiemiddel schending aan van artikel 149 van de gecoördi-

neerde Grondwet van 17 februari 1994, de artikelen 6, 23, 24, 25, 26, 1138, 4° en 1385bis 
van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 
artikel 65, §1, van de Stedenbouwwet 1962, artikel 68, §1, tweede lid, van het op 22 okto-
ber 1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing voor 
diens opheffing bij het decreet van 18 mei 1999, artikel 149, §1, laatste alinea van het Ste-
denbouwdecreet 1999, zoals van toepassing voor de inwerkingtreding van het decreet van 
4 juni 2003 en tenslotte het algemeen rechtsbeginsel van het strafrechtelijk gezag van ge-
wijsde.

Het middel wordt ontwikkeld in vier onderdelen.
In het vierde onderdeel voert eiser aan dat er blijkens artikel 1385bis, vierde lid, van het 

Gerechtelijk Wetboek van een respijttermijn, na verloop waarvan de veroordeelde pas de 
dwangsom zal kunnen verbeuren, slechts sprake zou kunnen zijn wanneer de rechter ge-
bruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die hem bij dit artikel wordt verleend om een 
termijn te bepalen waarbinnen de dwangsom niet zal verbeuren. De enkele omstandigheid 
dat de rechter bij toepassing van een andere bepaling voorziet in een termijn waarbinnen 
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de hoofdveroordeling moet worden uitgevoerd volstaat dan ook geenszins om tot het be-
staan van een dergelijke respijttermijn te besluiten. Daartoe dient de bedoeling van de 
rechter te worden nagegaan. 

Eiser stelt dat uit de enkele omstandigheid dat in een beslissing, gewezen inzake ste-
denbouw, een termijn voor de uitvoering werd bepaald, mag noch kan zonder meer wor-
den afgeleid  dat  de  rechter  ook een tweede,  bijkomende termijn  heeft  willen bepalen 
waarbinnen de dwangsom niet zal kunnen verbeuren. 

Eiser acht dan ook dat de appelrechters door te oordelen dat de dwangsom slechts kan 
worden verbeurd indien een zelfde tijdspanne als de uitvoeringstermijn is verstreken en 
aan te nemen dat uit de enkele omstandigheid dat er in een termijn voor de uitvoering van 
de hoofdveroordeling werd voorzien volgt dat er ook is voorzien in een termijn waarbin-
nen de dwangsom niet kan verbeuren, enerzijds, in miskenning van het facultatief karakter 
van de bevoegdheid verleend aan de dwangsomrechter om dergelijke respijttermijn te be-
palen, artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk Wetboek hebben geschonden, en 
anderzijds, in miskenning van de specifieke aard van de termijn, waarvan sprake in de ste-
denbouwwetgeving, waarvan de bepaling verplicht is zodra een herstelmaatregel wordt 
bevolen, artikelen 65, §1, van de Stedenbouwwet 1962, 68, §1, tweede lid, van het op 22 
oktober 1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing 
voor diens opheffing bij het decreet van 18 mei 1999, en artikel 149, §1, laatste alinea van 
het Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepassing voor de inwerkingtreding van het de-
creet van 4 juni 2003, hebben geschonden. 

Minstens acht eiser dat het bestreden arrest de wettigheidscontrole van Uw Hof onmo-
gelijk maakt en niet regelmatig met redenen is omkleed, zodat ook artikel 149 van de ge-
coördineerde Grondwet van 17 februari 1994 als geschonden wordt aangevoerd.

Bespreking
Dit vierde onderdeel van het cassatiemiddel nodigt uw Hof uit uitspraak te doen in een 

problematiek nopens het al dan niet duale karakter van de door de rechter toegekende ter-
mijn. Deze problematiek doet meer bepaald de vraag rijzen of de dwangsomrechter die 
een dwangsomveroordeling uitspreekt en die hierbij enkel een uitvoeringstermijn bepaalt, 
automatisch en zonder meer ook een respijttermijn bepaalt.

Deze vraag is belangrijk omdat uitvoerings- en respijttermijn immers twee onderschei-
den begrippen zijn die wezenlijk verschillend zijn van juridische aard en strekking. 

Het onderscheid tussen beide termijnen werd reeds benadrukt in ’s Hofs arrest van 9 
juni 1998, waarin Uw Hof liet opmerken dat het ogenblik waarop de hoofdveroordeling 
moet worden uitgevoerd en het ogenblik waarop de veroordeling tot  betaling van een 
dwangsom uitwerking zal hebben niet noodzakelijk samenvallen met het ogenblik waarop 
de dwangsom wordt verbeurd4.

Ook het Benelux-Gerechtshof benadrukte in zijn arrest van 25 juni 2002, gewezen op 
twee prejudiciële vragen gesteld door Uw Hof bij arresten van 16 juni 2000, het onder-
scheid tussen beide termijnen; het verklaarde immers voor recht dat de termijn die de 
dwangsomrechter aan de veroordeelde verleent om een hoofdveroordeling uit te voeren 
geen termijn is in de zin van artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet. Het Benelux-Ge-
rechtshof benadrukte in overweging 9 dat de beide termijnen van verschillende juridische 
aard en strekking zijn5. 

De uitvoeringstermijn is immers de termijn die de rechter toekent om aan de schulde-
naar de gelegenheid te geven de tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen.

Specifiek in stedenbouwzaken is dergelijke termijn voorzien in art. 149, §1, vijfde lid, 

4 Cass. 9 juni 1998, AR P.96.0655.N, AC, 1998, nr. 294.
5 Beneluxhof 25 juni 2002, nrs. A 2000/3 en 2004/4, Benelux Jur., 2002, afl. 23, 50.
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van het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. Art. 
149, §1, eerste lid, bepaalt dat de rechtbank, naast de straf, kan 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. Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat de 
rechtbank een termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen bepaalt en, op vorde-
ring van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepe-
nen, een dwangsom kan bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstel-
maatregelen. De vraag rijst dan ook hoe deze specifieke dwangsomvordering zich ver-
houdt tot het gemene dwangsomrecht. 

De zinsnede “de rechtbank bepaalt een termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatre-
gel” wijst naar mijn oordeel duidelijk op een uitvoeringstermijn van de hoofdveroorde-
ling. Het is een termijn die noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van het herstel. 
De uitvoering van de hoofdveroordeling zal immers noodzakelijkerwijze materieel enige 
tijd in beslag nemen.

Artikel 153 van voornoemd Decreet voorziet overigens dat, voor het geval de plaats 
niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, dat het 
strijdige  gebruik  niet  binnen  die  termijn  wordt  gestaakt  of  dat  de  bouw-  en  aanpas-
singwerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, het vonnis van de rechter, be-
doeld in de artikelen 149 en 151, beveelt dat de stedenbouwkundige inspecteur, het colle-
ge van burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij ambtshalve in de uit-
voering kunnen voorzien.

Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 31 januari 1995 dat de door rechter toegestane ter-
mijn voor vrijwillig herstel bedoeld in artikel 65 §1, eerste en tweede lid, van de Steden-
bouwwet 1962, wettelijk ingaat op het ogenblik dat het vonnis of het arrest in kracht van 
gewijsde gaat6. Dit lijkt mij niet anders te zijn voor de hersteltermijn voorzien in artikel 
149, §1, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruim-
telijke ordening.

Het is de strafrechter aldus mogelijk om de termijn voor uitvoering van de veroordeling 
een aanvang te laten nemen vanaf het ogenblik waarop de beslissing in kracht van gewijs-
de zal zijn getreden. De strafrechter die een termijn in voornoemde zin oplegt, stelt dus 
geenszins het tijdstip van de verbeurte van een dwangsom uit, doch bepaalt dat de hoofd-
veroordeling binnen die termijn moet voldaan zijn. Hij bepaalt de termijn die volgens hem 
nodig is om de herstelmaatregel uit te voeren.

De respijttermijn daarentegen, voorzien in art. 1385bis, vierde lid, Ger.W. en in art. 1, 
lid 4, van de Eenvormige Wet, strekt ertoe de schuldenaar nog enige tijd te geven de ver-
oordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van een dwangsom tot 
gevolg heeft.

Artikel 1385bis, derde lid, Ger.W., dat overeenstemt met artikel 1, lid 3, van de Een-
vormige Wet, bepaalt dat de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van 
de uitspraak waarbij ze is vastgesteld.

Artikel 1385bis, vierde lid, Ger.W., dat overeenstemt met artikel 1, lid 4, van de Een-
vormige Wet, bepaalt dat de rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van 
een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.

De rechter kan aldus het tijdstip van de verbeurte uitstellen en heeft de mogelijkheid 
aan de debiteur nog enig respijt te gunnen om zich naar het vonnis te schikken en de nodi-
ge maatregelen te treffen om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Er wordt aldus een ter-
mijn verbonden aan de accessoire veroordeling die de dwangsom is.

6 Cass. 31 jan. 1995, AR P.93.1138.N, AC, 1995, nr. 56. 
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Dit betekent meteen dat de respijttermijn dan ook slechts een aanvang kan nemen bij de 
betekening van de beslissing van de dwangsomrechter.

Het Benelux-Gerechtshof besliste in het voormeld arrest van 25 juni 2002 dat “de bete-
kening tot doel heeft ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de schuldeiser nako-
ming van de rechterlijke uitspraak verlangt” en “dat de schuldenaar mitsdien ook ervan op 
de hoogte gesteld moet worden dat de dwangsomrechter hem nog een bepaalde termijn 
heeft vergund om aan de veroordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt verbeurd” 
en dat daaruit volgt “dat de termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet 
pas ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is be-
paald.”

Uw Hof besliste in zijn arresten van 28 maart 2003 dat hieruit volgt dat wanneer de 
dwangsomrechter een termijn bepaalt  voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en 
oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die ter-
mijn, deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking heeft aan de veroordeelde nog 
enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte 
van de dwangsom tot gevolg heeft, en dat deze termijn wat de dwangsom betreft, dient 
beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek7. 

Uw Hof oordeelde dat de appelrechter, die oordeelde dat de dwangsom kan worden 
verbeurd vooraleer de termijn die was toegekend om aan de veroordeling te voldoen voor-
dat de dwangsom wordt verbeurd, is verstreken sedert de betekening van de beslissing 
waarbij de dwangsom werd opgelegd, door die beslissing artikel 1385bis van het Gerech-
telijk Wetboek had geschonden8.

Deze arresten van Uw Hof van 28 maart 2003 hebben in de rechtsleer blijkbaar geen 
einde gesteld aan de controverse en de doctrine blijkt ook na deze arresten zwaar verdeeld 
te zijn gebleven. Sommige auteurs stellen zelfs dat deze arresten niet te verklaren zijn 
door de arresten van het Benelux-Gerechtshof9, terwijl anderen dan weer stellen dat het 
Hof van Cassatie niet anders heeft geoordeeld dan het Benelux-Gerechtshof, maar wel de 
juiste en beperkte strekking ervan heeft aangegeven10. Er wordt eveneens opgeworpen dat 
in deze arresten het niet geheel duidelijk is of naar de mening van Uw Hof het enkele feit 
dat in een termijn voor uitvoering van de hoofdveroordeling wordt voorzien al dan niet 
volstaat om tevens een dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis, vierde lid, Ger.W. te 
onderkennen11. 

De vraag of de dwangsomrechter die enkel een uitvoeringstermijn uitspreekt, noodza-
kelijk tevens een dwangsomtermijn/respijttermijn oplegt, lijkt mij onder een nieuwe in-
valshoek te moeten worden bekeken ingevolge het arrest van het Benelux-Gerechtshof 
van 16 december 200412.

Dit arrest stelt immers uitdrukkelijk: “de rechter die een dwangsom oplegt, heeft de 
vrijheid aan de dwangsomveroordeling al dan niet een respijttermijn als bedoeld in artikel 
1, lid 4, van de Eenvormige Wet te verbinden.” 

Ook advocaat-generaal LECLERCQ benadrukte in zijn conclusie: “zoals gezegd, staat het 

7 Cass. 28 maart 2003, AR C.99.0446.N,  AC, 2003, nr. 214, met conclusie van advocaat-generaal 
met opdracht THIJS, en AR C.02.0288.N, AC, 2003, nr. 216.
8 Cass. 28 maart 2003, AR C.02.0288.N, supra. 
9 P. VANSANT, “Hersteltermijn en dwangsomtermijn: één termijn met twee gedaanten” (noot onder 
Cass. 28 maart 2003), T.M.R. 2003, (611) 613.
10 K. WAGNER, “Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn” (noot onder Cass. 
28 maart 2003), RW 2004-05, (138) 142.
11 P. VANSANT, o.c., 612, voetnoot 10. 
12 Beneluxhof 16 dec. 2004, nr.  A 2004/1,  T.M.R. 2005, 271-281, concl.  J.F. LECLERCQ,  noot  P. 
VANSANT. 
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de dwangsomrechter vrij dergelijke respijttermijn op te leggen. Het is echter geen vanzelf-
sprekendheid. Het toekennen ervan behoort tot de modaliteiten van de dwangsom waar-
over de rechter onaantastbaar oordeelt.”

Dit betekent dan ook naar mijn mening dat het opleggen van een dwangsomtermijn/res-
pijttermijn, die eerst begint te lopen na het betekenen van het vonnis van de dwangsom-
rechter, noch een verplichting noch een vanzelfsprekendheid is. 

“Bij het opleggen ervan beschikt de dwangsomrechter over een onaantastbare beoorde-
lingsbevoegdheid. Waar enkel de soevereine wil van de rechter van tel is, kan de loutere 
werking van art. 1385bis Ger.W. onmogelijk tot gevolg hebben dat een dergelijke termijn 
aan de rechterlijke beslissing wordt toegevoegd, evenals ‘belangrijke beginselen’ de mo-
daliteiten ervan per definitie (mede) zouden bepalen. Zoals advocaat-generaal LECLERCQ 
terecht opwerpt, maakt de doctrine die dit voorhoudt verkeerdelijk abstractie van de ei-
genheid die elke dwangsomveroordeling (met een respijttermijn) kenmerkt. Zij gaat al te 
zeer voorbij aan voormelde onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de dwangsom-
rechter bij het opleggen van een respijttermijn.”13

Opdat er sprake kan zijn van een respijttermijn moet deze dan ook uitdrukkelijk zijn 
toegestaan. Uit voornoemd arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 2004 
lijkt mij dan ook te volgen dat de rechter, die een respijttermijn verleent, dit ook uitdruk-
kelijk dient te bepalen in zijn beslissing. Het opleggen van een uitvoeringstermijn, die in 
stedenbouwzaken uitdrukkelijk is voorzien in voormeld artikel 149, §1, vijfde lid, van het 
Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, kan niet vol-
staan om te kunnen besluiten tot het bestaan van een respijttermijn.

Om uit te maken of er sprake is van een respijttermijn zal dan ook de bedoeling van de 
rechter moeten worden achterhaald.

“Wanneer de rechter bepaalt dat de dwangsom eerst kan worden verbeurd na de termijn 
voor het uitvoeren van de hoofdveroordeling, verwoordt hij  enkel een logisch gevolg, 
voortvloeiend uit het gegeven dat de dwangsom enkel kan worden opgelegd voor het ge-
val de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nagekomen. Uit een dergelijke zinsnede 
kan  dan  ook  niet  zomaar  de  wil  van  de  rechter  worden  afgeleid  om  (tevens)  een 
dwangsomtermijn/respijttermijn in de zin van art. 1385bis Ger.W. op te leggen.”14

Wanneer enkel een uitvoeringstermijn voor herstelmaatregelen wordt toegekend door 
de strafrechter/dwangsomrechter vanaf het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak, 
kan de dwangsom dan ook verbeuren zodra deze uitvoeringstermijn na het in kracht van 
gewijsde treden van die uitspraak is verlopen, en mits betekening, doch zonder dat de be-
tekening een nieuwe termijn, in casu een respijttermijn gelijk aan de uitvoeringstermijn, 
doet lopen.

Nu de appelrechters oordelen dat de dwangsom slechts kan worden verbeurd indien 
eenzelfde tijdspanne als de uitvoeringstermijn is verstreken, en aldus aannemen dat uit de 
enkele omstandigheid dat er in een termijn voor uitvoering van de hoofdveroordeling is 
voorzien, volgt dat de rechter ook een tweede, bijkomende (respijt)termijn heeft verleend 
waarbinnen de dwangsom niet zal kunnen verbeuren, zonder na te gaan of de rechter ef-
fectief gebruik heeft gemaakt van zijn facultatieve bevoegdheid om een respijttermijn te 
verlenen en dergelijke termijn ook uitdrukkelijk heeft verleend, hebben zij naar mijn oor-
deel artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek geschonden. Het onderdeel 
lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.

Conclusie: Vernietiging.

13 P. VANSANT, “Hersteltermijn en dwangsomtermijn alias uitvoeringstermijn en respijttermijn na het 
arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 december 2004, de fata morgana van de duale termijn dan 
toch doorprikt?” (noot onder Beneluxhof 16 dec. 2004), T.M.R. 2005, (278) 280.
14 Ibid., 279.
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ARREST

(AR C.08.0073.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 oktober 2005 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden arrest en de voorziening blijken de volgende feiten en proce-

durevoorgaanden:
1. Het vonnis van 17 april 2000 van de correctionele rechtbank te Leuven ver-

oordeelt de verweerders wegens een bouwmisdrijf tot het herstel in de vorige 
staat door afbraak van de wederrechtelijk opgerichte constructie, namelijk van 
een weekendhuisje met bergplaatsen en veranda "binnen de twaalf maanden na-
dat dit vonnis kracht van gewijsde heeft verkregen".

2. Bij arrest van 28 oktober 2002 van het hof van beroep te Brussel wordt dit 
vonnis bevestigd, behalve dat geoordeeld wordt dat de herstelmaatregel tevens 
de vijvers omvat, dat de voor het herstel bepaalde termijn ingaat de dag dat het 
arrest kracht van gewijsde verkrijgt en dat aan de verweerders een dwangsom 
wordt opgelegd van 15 euro per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
opgelegde herstelmaatregel.

3.  Het arrest van 28 oktober 2002 verkrijgt  kracht  van gewijsde op 8 april 
2003, datum van het verwerpingsarrest van het Hof van Cassatie.

4. De uitspraken van de correctionele rechtbank en van het hof van beroep 
worden, samen met het verwerpingsarrest van het Hof van Cassatie, betekend op 
8 maart 2004.

De akte van betekening vermeldt dat het bevolen herstel uiterlijk op 8 april 
2004 moet uitgevoerd zijn en dat bij gebreke aan uitvoering voor deze datum de 
verweerders solidair een dwangsom verschuldigd zijn van 15 euro per dag ver-
traging.

5. De verweerders, gezien zij zich niet akkoord konden verklaren met de da-
tum van 8 april 2004, tekenen verzet aan voor de beslagrechter te Leuven, die 
hun verzet gegrond bevindt.

6. Het bestreden arrest bevestigt deze beslissing met een aantal preciseringen.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden bepalingen en algemeen rechtsbeginsel
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 6, 23, 24, 25, 26, 1138, 4° en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 65, §1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 

ordening en van de stedenbouw;
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- artikel 68, §1, tweede lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet op de 
ruimtelijke ordening, zoals van toepassing voor diens opheffing bij het decreet van 18 mei 
1999;

- artikel 149, §1, laatste alinea, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisa-
tie van de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing voor de inwerkingtreding van het de-
creet van 4 juni 2003;

- algemeen rechtsbeginsel van het strafrechtelijk gezag van gewijsde.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 18 oktober 2005 verklaart het hof van beroep te Brussel ei-

sers hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond en bevestigt het vonnis, dat het bevel van 
8 maart 2004 nietig verklaarde, zegde voor recht dat de termijn om tot uitvoering over te 
gaan, zoals in het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 17 april 2000 werd 
bepaald op twaalf maanden en bevestigd in het arrest van het hof van beroep te Brussel 
van 28 oktober 2002, slechts inging bij de betekening van het arrest, te weten op 8 maart 
2004, zegde voor recht dat de dwangsom die aan de uitvoering werd verbonden bij voor-
meld vonnis en bevestigd bij voormeld arrest slechts zou verbeuren na verloop van de 
voorziene termijn van twaalf maanden die ingaat vanaf de betekening van het arrest op 8 
maart 2004, de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur veroordeelde om binnen 24 
uren na uitspraak van het vonnis vrijwillige opheffing te verlenen, zegde voor recht dat bij 
gebrek aan vrijwillige opheffing binnen de gestelde termijn dit vonnis als opheffing geldt 
en hem in de kosten veroordeelde, met deze preciseringen dat de termijn om tot uitvoering 
over te gaan inging de dag dat het arrest kracht van gewijsde verkreeg, de akte van 8 
maart 2004 geldig is met betrekking tot de betekeningen van het vonnis van 17 april 2000, 
het arrest van het hof van beroep van 28 oktober 2002 en het arrest van het Hof van Cas-
satie van 8 april 2003 en dat de opheffing van de inschrijving van de wettelijke hypotheek 
bevolen wordt en dat bij gebrek aan vrijwillige opheffing binnen de 24 uren na betekening 
van het arrest het als opheffing zal gelden. Deze beslissing is gesteund op volgende over-
wegingen:

"De eerste rechter heeft om wel overwogen redenen die het hof herneemt en tot de zijne 
maakt voor recht gezegd dat de dwangsom die aan de uitvoering van het vonnis van de 
correctionele rechtbank te Leuven van 17 april 2000 werd verbonden bij arrest van het hof 
van beroep te Brussel van 28 oktober 2002, slechts zal verbeuren na verloop van de ter-
mijn van twaalf maanden die ingaat vanaf de betekening van het arrest op 8 maart 2004.

De eerste rechter heeft daarentegen verkeerdelijk gesteld dat ook de termijn om tot uit-
voering over te gaan zoals bepaald bij voormeld arrest slechts inging bij de betekening 
van het arrest, te weten op 8 maart 2004 terwijl het arrest uitdrukkelijk voorziet dat 'de 
voor het herstel bepaalde termijn ingaat op de dag dat dit arrest kracht van gewijsde ver-
krijgt'.

Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de hoofdver-
oordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop 
van die termijn, heeft deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking aan de veroor-
deelde nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming 
de verbeurte van de dwangsom tot gevolg heeft. Deze termijn dient, wat de dwangsom be-
treft, te worden beschouwd als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uit-
spraak waarbij de dwangsom is bepaald (Cass., 28 maart 2003, RW 2004-05, 137).

(De eiser) stelt tevergeefs dat het arrest van het hof van beroep slechts een termijn voor 
de uitvoering heeft toegekend en wat de dwangsom betreft geen gewag maakt van de ter-
mijn van twaalf maanden nadat het arrest kracht van gewijsde had verworven zodat de uit-
voeringstermijn van twaalf maanden niet aan de orde is bij het bepalen van de datum 
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waarop de dwangsom verbeurt in geval van niet uitvoering van de herstelmaatregel.
Het arrest van het hof van beroep dd. 28 oktober 2002 heeft  de termijn van twaalf 

maanden om de hoofdveroordeling uit te voeren bevestigd en heeft aan (de verweerders) 
een dwangsom van 15 euro opgelegd 'per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de 
opgelegde herstelmaatregel'. De dwangsom kan bijgevolg slechts verbeuren vanaf de ver-
traging in de tenuitvoerlegging die slechts een aanvang kan nemen na het verstrijken van 
de termijn van twaalf maanden. (De verweerders) kunnen geen dwangsom verbeuren ge-
durende de termijn van twaalf maanden vermits de dwangsom slechts kan worden opge-
legd voor het geval de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nagekomen.

Dit wordt trouwens door (de eiser) zelf bevestigd in de akte van betekening van 8 maart 
2004 vermits hierin vermeld wordt dat het bevolen herstel uiterlijk op 8 april 2004 moet 
uitgevoerd zijn en dat bij gebreke aan uitvoering voor deze datum (de verweerders) soli-
dair een dwangsom verschuldigd zijn van 15 euro per dag vertraging. De datum van 8 
april 2004 komt overeen met twaalf maanden nadat het arrest kracht van gewijsde heeft 
verkregen door het arrest van het Hof van Cassatie dd. 8 april 2003 dat de voorziening te-
gen het arrest van het hof van beroep heeft verworpen.

De dwangsom kan bijgevolg slechts worden verbeurd indien eenzelfde tijdspanne als 
de uitvoeringstermijn is verstreken. De termijn van twaalf maanden is bijgevolg een ter-
mijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, die slechts 
ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is be-
paald.

In tegenstelling met hetgeen (de eiser) voorhoudt is de termijn die een aanvang neemt 
bij de betekening van de uitspraak die de dwangsom oplegt geen bijkomende sanctieloze 
termijn voor de uitvoering. Niets belette immers (de eiser) over te gaan tot betekening van 
het arrest van het hof van beroep eens het in kracht van gewijsde was getreden op 8 april 
2003 in plaats van tot 8 maart 2004 te wachten".

De eerste rechter overwoog ter zake: "In het door (de verweerders) neergelegde arrest 
van 28 maart 2003 en in een ander arrest van dezelfde datum (R.A.B.G., 2003, 969, noot) 
oordeelde het Hof van Cassatie dat wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor 
de uitvoering van de hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal 
verschuldigd zijn na verloop van die termijn, deze termijn wat de dwangsom betreft, de 
strekking heeft aan de veroordeelde nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen 
zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van de dwangsom tot gevolg heeft; dat deze ter-
mijn, wat de dwangsom betreft, dient beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in 
artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Ook indien in deze het dictum van het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven 
van 17 april 2000 luidt dat het herstel van de plaats in de vorige toestand dient uitgevoerd 
"binnen de twaalf maanden nadat dit vonnis kracht van gewijsde verkregen heeft", en het 
dictum van het arrest van het hof van beroep te Brussel van 28 oktober 2002 luidt dat "de 
voor  het  herstel  bepaalde  termijn  ingaat  de  dag  dat  dit  arrest  kracht  van  gewijsde 
verkrijgt'', werd bijgevolg aan (de verweerders) een termijn in de zin van artikel 1385bis, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek toegekend.

Indien, in strafzaken, een cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van 
beroep dat een dwangsom oplegt, kan de dwangsom slechts worden verbeurd vanaf de be-
tekening aan de schuldenaar van het arrest  dat het cassatieberoep verwerpt (Cass.,  28 
maart 2003, R.A.B.G., 2003, 980, noot).

Aangezien het verwerpingsarrest van 8 april 2003 aan (de verweerders) werd betekend 
op 8 maart 2004, betogen zij terecht dat de termijn van twaalf maanden om tot uitvoering 
over te gaan eerst inging op 8 maart 2004. De in het geding zijnde dwangsommen zijn bij-
gevolg niet opeisbaar geworden.
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(...)
Aangezien de dwangsom nog niet opeisbaar is, kon (de eiser) geen hypothecaire in-

schrijving nemen op de onroerende goederen van (de verweerders).
De vordering tot opheffing van de inschrijving is gegrond".
Grieven
(...)
Vierde onderdeel
Blijkens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter op vordering van 

één der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom voor het geval 
dat aan de hoofdveroordeling, al dan niet na het verstrijken van een bepaalde termijn, niet 
wordt voldaan.

Naar luid van artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter 
tevens bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van een zekere termijn de dwangsom 
zal kunnen verbeuren. Hij is daartoe evenwel niet verplicht.

Blijkens laatstgenoemde bepaling zal er dan ook slechts van een respijttermijn in voor-
noemde zin sprake kunnen zijn wanneer de rechter gebruik heeft gemaakt van de moge-
lijkheid die hem bij dit artikel wordt verleend om een termijn te bepalen waarbinnen de 
dwangsom niet zal verbeuren.

De enkele omstandigheid dat de rechter bij toepassing van een andere bepaling voorziet 
in een termijn waarbinnen de hoofdveroordeling moet worden uitgevoerd volstaat dan ook 
geenszins om tot het bestaan van een dergelijke respijttermijn te kunnen besluiten. Daar-
toe dient de bedoeling van de rechter te worden nagegaan.

Een dergelijke termijn dient meer bepaald te worden onderscheiden van de termijn, 
waarvan sprake in artikel 65, §1, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, nadien artikel 68, §1, van het op 22 oktober 
1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening, vervolgens artikel 149, §1, laat-
ste alinea, van het decreet van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003.

Naar luid van deze bepalingen beveelt de rechtbank, rechtdoende in stedenbouwzaken, 
ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen, ofwel bouwwerken of aanpassingswerken 
uit te voeren. De rechtbank bepaalt daarvoor een termijn die een jaar niet mag overschrij-
den.

De bepaling van een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel is zodoende bij 
de wet opgelegd en komt voor in iedere beslissing waarbij een herstelmaatregel wordt be-
volen.

Het betreft  hier  bovendien een termijn waarbinnen dient  te worden voldaan aan de 
hoofdveroordeling, anders gezegd een uitvoeringstermijn, die als dusdanig is te onder-
scheiden van een respijttermijn in de zin van artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Uit de enkele omstandigheid dat in een beslissing, gewezen inzake stedenbouw, een ter-
mijn voor de uitvoering werd bepaald mag noch kan bijgevolg zonder meer worden afge-
leid dat de rechter ook een tweede, bijkomende termijn heeft willen bepalen waarbinnen 
de dwangsom niet zal kunnen verbeuren.

Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de dwangsom slechts kan worden verbeurd indien 

een zelfde tijdspanne als de uitvoeringstermijn is verstreken en aldus aanneemt dat uit de 
enkele omstandigheid dat er in een termijn voor de uitvoering van de hoofdveroordeling 
werd voorzien volgt dat er ook is voorzien in een termijn waarbinnen de dwangsom niet 
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kan verbeuren, zoals bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
en aldus uit het oog verliest dat er van een respijttermijn in de zin van artikel 1385bis, 
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek slechts sprake kan zijn voor zover de dwangsom-
rechter met toepassing van artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft 
beslist dat de dwangsom niet zal kunnen verbeuren vooraleer een bepaalde termijn, ge-
naamd de respijttermijn, is verstreken doet het hof van beroep uitspraak, enerzijds, in mis-
kenning van het facultatief karakter van de bevoegdheid verleend aan de dwangsomrech-
ter om een termijn, zoals bedoeld in voornoemd artikel, te bepalen (schending van artikel 
1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek), anderzijds van de specifieke aard van 
de termijn, waarvan sprake in de stedenbouwwetgeving, waarvan de bepaling verplicht is 
zodra een herstelmaatregel wordt bevolen (schending van artikelen 65, §1, van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 
68, §1, tweede lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke 
ordening, zoals van toepassing vóór diens opheffing bij het decreet van 18 mei 1999 en 
artikel 149, §1, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing 
vóór de inwerkingtreding van het decreet van 4 juni 2003). Minstens is het bestreden ar-
rest dat niet toelaat uit te maken waarop het hof van beroep steunt om te stellen dat de 
dwangsom slechts kan worden verbeurd indien een zelfde tijdspanne als de uitvoeringster-
mijn is verstreken, met dien verstande dat die laatste termijn slechts een aanvang zal ne-
men op het ogenblik van het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, en aldus de 
wettigheidscontrole van het Hof op deze beslissing onmogelijk maakt, niet regelmatig met 
redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 fe-
bruari 1994).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde onderdeel 
7. Luidens artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat over-

eenstemt met artikel 1, derde lid, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de 
dwangsom, kan de dwangsom niet worden verbeurd voor de betekening van de 
uitspraak waarbij ze is vastgesteld.

Luidens het vierde lid van dit artikel, dat overeenstemt met artikel 1, vierde 
lid, van de Eenvormige Wet, kan de rechter bepalen dat de veroordeelde pas na 
verloop van een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.

8. Zoals blijkt uit de arresten in de zaken A 2000/3 en 2000/4 van het Benelux 
Gerechtshof van 25 juni 2002 zijn de termijn die de rechter toekent voor de uit-
voering van de hoofdveroordeling en de termijn gedurende dewelke volgens de 
beslissing van de rechter de dwangsom niet is verbeurd, van verschillende juridi-
sche aard en strekking. 

De eerste termijn is bedoeld om aan de schuldenaar de gelegenheid te geven de 
tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen, zodat de schuldenaar binnen 
deze termijn geen dwangsom kan verbeuren daar de dwangsom slechts kan wor-
den opgelegd voor het geval de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nage-
komen, terwijl de tweede termijn ertoe strekt de schuldenaar nog enige tijd te ge-
ven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van 
een dwangsom tot gevolg heeft.

9. Zoals uit voormelde arresten van 25 juni 2002 van het Benelux Gerechtshof 
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nog blijkt, heeft de betekening tot doel ter kennis van de schuldenaar te brengen 
dat de schuldeiser  nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt en dat  de 
schuldenaar  mitsdien  ook  ervan  op  de  hoogte  gesteld  moet  worden  dat  de 
dwangsomrechter hem nog een bepaalde termijn heeft vergund om aan de ver-
oordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt verbeurd en volgt daaruit dat 
de termijn als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Eenvormige Wet pas ingaat 
op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is be-
paald. 

10. Uit het arrest in de zaak A 2004/1 van het Beneluxgerechtshof van 16 de-
cember 2004 blijkt dat :

-  behoudens  de  betekening  van  de  uitspraak  waarbij  zij  is  vastgesteld,  de 
schuldeiser van de dwangsom niets behoeft te ondernemen om de dwangsom te 
laten verbeuren. Zodra de termijn waarbinnen de dwangsom niet kan worden 
verbeurd, voorbij is, gaat het enkel nog om de niet-naleving van de hoofdveroor-
deling door de schuldenaar van de dwangsom, dit wil zeggen om de inbreuk op 
de rechterlijke uitspraak die de dwangsom oplegt;

- de rechter die een dwangsom oplegt, de vrijheid heeft aan de dwangsomver-
oordeling al dan niet een respijttermijn als bedoeld in artikel 1, lid 4 van de Een-
vormige Wet te verbinden.

11. Krachtens artikel 65, §1, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 houden-
de organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw en artikel 68, 
§1, eerste lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, beveelt de rechtbank benevens de straf, op vordering van 
de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, 
maar met hun gezamenlijk akkoord in de sub b en c bedoelde gevallen : a. Ofwel 
de plaats in de vorige staat te herstellen; b. Ofwel bouwwerken of aanpassings-
werken uit te voeren; c. Ofwel een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde 
die het goed door het misdrijf heeft verkregen.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepalingen bepaalt de rechtbank een ter-
mijn die in de sub a en b bedoelde gevallen een jaar niet mag overschrijden.

Krachtens artikel 149, §1, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houden-
de  de  organisatie  van  de  ruimtelijke  ordening  in  zijn  opeenvolgende versies 
wordt eenzelfde herstelmaatregel naast de straf bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundige inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen 
op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen bedoeld in artikel 
146, werden uitgevoerd.

Krachtens het laatste lid van §1 van voormeld artikel bepaalt de rechtbank een 
termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en kan deze, op vordering 
van de stedenbouwkundig inspecteur  of van het  college van burgemeester en 
schepenen, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenuitvoer-
legging van de herstelmaatregelen. 

12. Die wettelijke bepalingen wijken niet af van de gemeenrechtelijke bepalin-
gen inzake de dwangsom.

13. De vraag rijst of, in het geval bedoeld in r.o. 11 wanneer de rechter een 
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hoofdveroordeling uitspreekt om de plaats in de vorige staat te herstellen of om 
bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren en hiervoor aan de veroordeel-
de een termijn toekent vanaf het in kracht van gewijsde treden van deze veroor-
deling en daarbij een dwangsom oplegt per dag vertraging in de uitvoering van 
de hoofdveroordeling, artikel 1, lid 3 en 4, van de Eenvormige Beneluxwet be-
treffende de dwangsom aldus moet worden uitgelegd dat de termijn die voor de 
uitvoering van de hoofdveroordeling is toegestaan vanaf het in kracht van ge-
wijsde treden van de  veroordeling,  ook geldt  als  termijn die  door de rechter 
wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom 
betreft pas begint te lopen vanaf de betekening, zodat de rechter niet vermag te 
beslissen  dat  geen  of  slechts  een  kortere  termijn  voor  het  verbeuren  van  de 
dwangsom wordt toegestaan, dan die welke voorzien is voor de uitvoering van 
de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroorde-
ling en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de betekening. 

De vraag rijst  tevens of,  indien de rechter vermag te  beslissen dat  geen of 
slechts een kortere termijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toege-
staan dan die welke voorzien is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling 
vanaf het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling, uit het stilzwijgen 
van de rechter omtrent de termijn voor het verbeuren van de dwangsom moet 
worden afgeleid dat de termijn die voorzien is voor de uitvoering van de hoofd-
veroordeling ook geldt als termijn die wordt toegestaan voor het verbeuren van 
de dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de bete-
kening.

Ook rijst nog de vraag of artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus moet 
worden uitgelegd dat wanneer de rechter een termijn toestaat voor het verbeuren 
van de dwangsom om de hoofdveroordeling uit te voeren vanaf het ogenblik dat 
de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden, dit artikel verhindert 
dat de rechter een langere termijn toestaat voor het verbeuren van de dwangsom 
berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de termijn toegestaan voor 
de uitvoering.

14. De vragen verplichten tot uitlegging van artikel 1, lid 3 en lid 4, van de 
Eenvormige Wet betreffende de dwangsom.

Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot  het Beneluxgerechtshof uitspraak zal 

hebben gedaan over de volgende vragen:
1. Moet artikel 1, lid 3 en lid 4, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de 

dwangsom aldus worden uitgelegd dat wanneer de rechter een hoofdveroordeling 
uitspreekt en hiervoor een uitvoeringstermijn bepaalt vanaf het in kracht van ge-
wijsde treden van de veroordeling en daarbij een dwangsom oplegt per dag ver-
traging in de uitvoering, de termijn die voor de uitvoering is toegestaan, ook 
geldt als termijn die door de rechter wordt toegestaan voor het verbeuren van de 
dwangsom en die wat de dwangsom betreft pas begint te lopen vanaf de beteke-
ning, zodat de rechter niet vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere ter-
mijn voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan, dan die welke be-



Nr. 786 - 24.12.09 HOF VAN CASSATIE 3225 

paald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van ge-
wijsde treden van de veroordeling en die wat de dwangsom betreft pas begint te 
lopen vanaf de betekening?

2. Indien de rechter vermag te beslissen dat geen of slechts een kortere termijn 
voor het verbeuren van de dwangsom wordt toegestaan dan die welke bepaald is 
voor de uitvoering van de hoofdveroordeling vanaf het in kracht van gewijsde 
treden van de veroordeling, moet uit het stilzwijgen van de rechter omtrent de 
termijn voor het verbeuren van de dwangsom worden afgeleid dat de termijn die 
bepaald is voor de uitvoering van de hoofdveroordeling, ook geldt als termijn die 
wordt toegestaan voor het verbeuren van de dwangsom en die wat de dwangsom 
betreft pas begint te lopen vanaf de betekening?

3. Moet artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet aldus worden uitgelegd dat 
wanneer de rechter een termijn bepaald om de hoofdveroordeling uit te voeren 
vanaf het ogenblik dat de hoofdveroordeling in kracht van gewijsde is getreden, 
dit artikel verhindert dat de rechter een langere termijn voor het verbeuren van de 
dwangsom toestaat berekend vanaf de betekening van de beslissing dan de ter-
mijn toegestaan voor de uitvoering?

24 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Deconinck – Grotendeels andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 787

1° KAMER - 24 december 2009

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN - VAAGHEID VAN DE FORMULE - GEVOLG

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN - VAAGHEID VAN DE FORMULE - GEVOLG

1º en 2° De reden van de rechters die, na een eigen redenering te hebben ontwikkeld,  
oordelen dat zij " in die omstandigheden de oordeelkundige redenering van de eerste 
rechter bijtreden " kan, gelet op de vaagheid van die formule, niet gelden als een reden 
van  de  bestreden  beslissing  en  levert  als  dusdanig  ook  geen  element  van 
tegenstrijdigheid op. (Art. 149, Gw. 1994)

(F. e.a. T. S.)

ARREST

(AR C.08.0570.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat, na verwijzing, op 17 juni 

2008 werd gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, zetelend 
in hoger beroep. Bij arrest van 29 juni 2007 vernietigde het Hof het vonnis van 5 
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december 2005 van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, zetelend in ho-
ger beroep.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 14, eerste lid van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis van het Bur-

gerlijk Wetboek, zoals vervangen door de wet van 30 april 1951 op de handelshuurover-
eenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds ("de Handelshuurwet").

Aangevochten beslissing
De appelrechters op verwijzing verklaren in het bestreden vonnis na cassatie het hoger 

beroep van de eisers ontvankelijk doch ongegrond en bevestigen dienvolgens het beroe-
pen vonnis onder meer in de mate waarin het de huurprijs voor het handelspand aan de 
Mechelsesteenweg 48-50 met ingang van 1 april 2004 op 1.524,00 euro heeft bepaald.

Nadat zij ervan uitgingen dat de eisers de keuze hadden om ofwel te gelegener tijd een 
huurhernieuwing aan te vragen ofwel via onderhandelingen reeds bij voorbaat hun toe-
komst na 1 april 2004 veilig te stellen, stellen de appelrechters op verwijzing daartoe vast 
dat de eisers voor de laatste optie kozen en oordelen dat aan dergelijke handelwijze niets 
onwettig is, waarbij zij nog doen gelden dat de eisers geen huurverlenging zouden hebben 
bekomen zonder dat tegen het einde van de lopende huur een nieuwe, aan de economische 
markt aangepaste huurprijs kon worden bekomen door de verweerder (bestreden vonnis, 
pagina 5, laatste alinea tot en met pagina 6, tweede alinea).

Volgens de appelrechters op verwijzing kan bovendien uit de overeenkomst van 16 juli 
1993 worden afgeleid dat partijen niet beoogden op het einde van de driejarige periode 
een aanpassing van de huurprijs te kunnen doorvoeren onder abstractie van artikel 6 van 
de handelshuurwet vereiste "nieuwe omstandigheden", doch dat zij integendeel reeds ver 
op voorhand een vanaf 1 april 2004 ingaande nieuwe overeenkomst hebben willen aan-
gaan aan een tegen die tijd volstrekt bepaalbare huurprijs, wat naar hun oordeel volkomen 
rechtsgeldig is (bestreden vonnis, pagina 6, derde en vierde alinea).

Zij treden tenslotte de redengeving van de eerste rechter bij, welke van oordeel was dat 
de overeenkomst tussen partijen van 16 juli 1993 waarbij  de oorspronkelijke overeen-
komst werd aangepast en uitgebreid met zekere bedingen betreffende de verbouwingen en 
met een verlenging van de duur ervan tot 30 juni 2013 en waarbij als compensatie voor 
deze verlenging aan de verhuurder de mogelijkheid werd verleend om een huurprijsverho-
ging te voorzien bij afloop van de oorspronkelijk voorziene duur in functie van de alsdan 
geldende normale huurwaarde, perfect geldig is en dat de stelling van de verweerder dat 
de conventionele huurprijsverhoging zou kaderen in een huurhernieuwing, niet kan ge-
volgd worden (beroepen vonnis, pagina 3, vierde, vijfde en zevende alinea).

Op grond daarvan besluiten de appelrechters op verwijzing dat de eerste rechter terecht 
de maandelijkse huurprijs voor het handelspand aan de Mechelsesteenweg 48-50 te Kon-
tich op 1.524 euro heeft bepaald.

Zij steunen deze beslissing voornamelijk op de volgende motieven: 
"2. Feitelijke gegevens
(De eisers) huurden volgens een akte van het ambt van notaris Erik Adriaenssens te 
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Edegem van 18.03.1986, sedert 01.04.1986 tot 30.03.2004 voor een periode van 18 jaar 
een handelspand met woongelegenheid aan de Mechelsesteenweg 48 te Kontich, eerst van 
de echtgenoten V. G.-C. en nadien van (de verweerder), die sedert 03.08.1992 eigenaar 
van dit pand was geworden als bijzondere legataris van eigenaar A. V. G. (...)

Bij  de reeds vermelde akte van het ambt van notaris Paul Janssens te Kontich van 
16.07.1993 werd tussen de huidige partijen een aanvullende handelshuurovereenkomst 
gesloten in volgende termen:

Aanvullende Handelshuurovereenkomst
Als aanvulling en uitbreiding van voormelde handelshuurovereenkomst komen partijen 

overeen:
De huurder verkrijgt de toelating tot het uitvoeren van verbouwingswerken aan het ge-

huurde pand, uit te voeren conform de plannen en het lastenboek van Koeltechniek Brin-
kel, waarvoor een toelating bekomen werd tot het uitvoeren van saneringswerken op da-
tum van drieëntwintig juni negentienhonderd drieënnegentig, waarvan plan door partijen 
gekend.

Op het einde van de huurovereenkomst zullen de verbouwingen onveranderd gelaten 
worden, en zullen zij als verworven beschouwd worden voor de verhuurder en dit zonder 
hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.

In deze handelshuurovereenkomst wordt eveneens opgenomen de "stal op de achter-
koer" vermeld in artikel 1 van voormelde handelshuurovereenkomst van achttien maart 
negentienhonderd zesentachtig die door de huurders zal ingericht worden als werkplaats.

Als gevolg van deze investering zal de handelshuurovereenkomst niet een einde nemen 
op eenendertig maart tweeduizend en vier zoals oorspronkelijk voorzien, doch wel op der-
tig juni tweeduizend dertien.

De  oorspronkelijk  overeengekomen  huurprijs  blijft  van  kracht,  met  dien  verstande 
evenwel dat onafgezien van de wettelijke bepalingen inzake prijsaanpassingen de ver-
huurder,  de  mogelijkheid heeft  tot  een  eenmalige  huurprijsaanpassing vanaf  een  april 
tweeduizend en vier, dit alles in functie van de op dat ogenblik normaal geldende huur-
prijs, te bepalen in onderling overleg, of bij gebreke hieraan door een deskundige, aan te 
duiden door de vrederechter te Kontich, met de kosten hiervan ten laste van de huurder.

Verklaring Pro Fisco
Partijen verklaren dat de actuele huurprijs negenentwintigduizend vijfhonderd veertig 

frank per maand bedraagt. Alle lasten worden geschat op vijf procent. 
(...)"
(bestreden vonnis, pagina 3, laatste alinea tot en met pagina 4, tweede alinea).
"2. Beoordeling
2.1.
Ter beoordeling van de aanspraken van de partijen moet de vraag worden beoordeeld of 

de bepalingen van de "aanvullende handelshuurovereenkomst" een schending uitmaken 
van het dwingend voorschrift van artikel 6 van de handelshuurwet.

Bij deze beoordeling is de rechtbank niet gebonden door de benaming die de partijen 
aan hun overeenkomst hebben gegeven doch dient beoordeeld te worden wat de partijen 
werkelijk hebben willen overeenkomen, en vervolgens of  deze overeenkomst dan een 
schending zou uitmaken van artikel 6 van de handelshuurwet.

2.2.
Het is nuttig daarbij de toestand van de partijen te vergelijken voor en na de akte van 

16.07.1993.
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Tevoren waren (de eisers) handelshuurders tot 30.03.2004.
Indien zij na deze datum de handelshuur nog wensten verder te zetten, konden zij daar-

toe een huurhernieuwing aanvragen tussen 01.10.2002 en 31.12.2002.
Nu blijkt dat zij - omwille van investeringen of anderszins - niet in onzekerheid wilden 

blijven gedurende de vele jaren die het jaar 1993 scheidden van de einddatum van de huur 
en de mogelijkheid een hernieuwing aan te vragen, werd met (de verweerder) onderhan-
deld.

De keuze van (de eisers) was dus eenvoudig:
- ofwel wachtten zij af en vroegen zij te gelegener tijd een huurhernieuwing aan, waar-

bij de prijs dan zou worden bepaald aan de hand van de op dat ogenblik voor vergelijkba-
re panden betaalde huur, hetzij dus eigenlijk op dezelfde wijze waarop dat werd gedaan 
door deskundige Geens tegen precies hetzelfde tijdstip;

- ofwel kwamen zij tot onderhandelingen om hun toekomst na 01.04.2004 reeds bij 
voorbaat veilig te stellen.

Zij kozen voor het laatste en stelden zich middels de akte van 16.07.1993 reeds bij 
voorbaat in de toestand waarin zij onvermijdelijk zouden zijn beland indien zij niet had-
den onderhandeld.

2.3.
Aan dergelijke handelwijze is niets onwettigs.
Omwille van het evenwicht in de overeenkomst moet er van worden uitgegaan dat (de 

eisers) in 1993 geen huurverlenging zouden hebben bekomen zonder dat tegen het einde 
van de lopende huur een nieuwe, aan de economische markt aangepaste, huurprijs kon 
worden bekomen door (de verweerder).

2.4.
Uit de overeenkomst tussen de partijen blijkt niet dat zij beoogden op het einde van een 

driejarige periode een aanpassing van de huurprijs te kunnen doorvoeren onder abstractie 
van de door artikel 6 van de handelshuurwet vereiste "nieuwe omstandigheden".

De samenlezing van de termen van de overeenkomst van 16.07.1993 tussen de partijen 
laat slechts toe vast te stellen dat zij reeds ver op voorhand een vanaf 01.04.2004 ingaande 
nieuwe huurovereenkomst hebben willen aangaan aan een tegen die tijd volstrekt bepaal-
bare huurprijs, wat volkomen rechtsgeldig is.

Overigens spreken (de eisers) hun eigen argumenten in rechte (dat geen huurherziening 
zou kunnen worden gevraagd) tegen door zelf een hogere huurprijs van 1.000,00 euro aan 
te bieden.

In die omstandigheden treedt de rechtbank de oordeelkundige redengeving van de eer-
ste rechter bij.

2.5.
(De eisers) bekritiseren het deskundig verslag van de heer Geens op het argument dat 

diens schatting niet onderbouwd zou zijn en niet in overeenstemming met de gangbare 
huurprijzen in dezelfde straat en dat de huurprijs van de helft van de vergelijkingspunten 
van de deskundige aanzienlijk lager is dan de door hem geschatte huurwaarde van het 
door (de eisers) gehuurd pand.

Uit deze passus op p. 9 van de hernemende conclusie voor (de eisers) maakt de recht-
bank dus op dat zij de huurprijzen van de door de deskundige als vergelijkingspunten ver-
melde panden hebben nagetrokken.

Evenwel blijken zij daaromtrent aan de deskundige geen enkele opmerking te hebben 
gemaakt en hem geen enkel stavingstuk te hebben meegedeeld.
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Ook nu leggen zij geen enkel bewijs over van hun bewering dat voor andere panden in 
dezelfde straat - vergelijkingspunten van de deskundige - een merkelijk lagere huur zou 
worden betaald, zodat de rechtbank deze bewering als geheel onbewezen moet beschou-
wen en als niet van aard het advies van de deskundige tegen te spreken.

Overigens is de door de deskundige geadviseerde huurprijs vanaf 1.4.2004 niet abnor-
maal te noemen bij vergelijking met de initiële huurprijs van 25.000 frank uit 1986.

2.6.
Er wordt niet betwist dat (de eisers) niet onaanzienlijke werken hebben uitgevoerd aan 

het gehuurde goed, en er niet onbelangrijke investeringen voor hun handelszaak hebben 
gedaan.

Gelet op het hoger reeds aangehaald evenwicht in de economie van de overeenkomst 
van 16.07.1993 is dit gegeven echter van geen enkele invloed op de overeengekomen be-
paling van een nieuwe huurprijs per 01.04.2004" (bestreden vonnis, pagina 5, eerste ali-
nea tot en met pagina 7, tweede alinea).

De eerste rechter oordeelde in het beroepen vonnis van 30 november 2004 onder meer 
als volgt:

"1.
Door de aangestelde gerechtsdeskundige wordt in verslag dd. 24.9.2004 de maandelijk-

se huurwaarde geschat op 1.254 euro, te vermeerderen met de onroerende voorheffing.
(De verweerder) vraagt dat de huurprijs op dit bedrag zou worden vastgesteld, terwijl 

(de eisers) een bedrag van 1.000 euro per maand aanbieden.
(De eisers) stellen nu in hoofdorde dat het beding in de aanvullende overeenkomst dat 

de mogelijkheid voor de verhuurder voorziet over te gaan tot huurprijsaanpassing vanaf 
1.4.2004, nietig zou zijn als zijnde strijdig met art. 6 Handelshuurwet.

2.
Dit artikel 6 is inderdaad dwingend in de mate dat het binnen de gedefinieerde voor-

waarden de mogelijkheid aan iedere partij garandeert om de huurprijs bij het verstrijken 
van een driejarige periode te herzien. Overeenkomsten tussen partijen waarin zij van deze 
mogelijkheid afzien of die deze periodieke herziening zouden onderwerpen aan van de 
wet afwijkende voorwaarden, dienen dan ook als nietig te worden beschouwd. M.a.w. de 
door  de wet  geregelde periodieke herziening vormt een minimale verdediging van de 
rechten van partijen waarvan contractueel geen afstand kan worden gedaan.

Niets belet evenwel partijen om daarbuiten, terwijl dus de wettelijke periodieke huur-
prijsherziening zelf volledig overeind blijft, zich de mogelijkheid te reserveren van herzie-
ning van de huurprijs in functie van de normale actuele huurwaarde.

In casu hebben (de eisers) blijkbaar, zoals zijzelf trouwens aan de hand van stukken uit-
voerig aantonen, belangrijke investeringen gedaan tot aanpassing van het onroerend goed 
in de loop van de oorspronkelijke bedongen termijn. Het is dan ook niet meer dan redelijk 
dat (de eisers) op dat ogenblik wensten de zekerheid te hebben dat zij gedurende een lan-
gere duur dan oorspronkelijk voorzien zouden kunnen uitbaten.

Derhalve wordt de oorspronkelijke overeenkomst aangepast en uitgebreid met zekere 
bedingen  betreffende  de  verbouwingen  en  met  een  verlenging  van  de  duur  ervan  tot 
30.1.2013, wat uiteraard perfect geldig is: de duur van negen jaar is slechts een minimum-
duur (mits overschrijving van deze overeenkomst wel te verstaan voor de tegenstelbaar-
heid aan derden).

Als compensatie voor deze verlening wordt aan de verhuurder dan de mogelijkheid ver-
leend om een huurprijsverhoging te voorzien bij afloop van de oorspronkelijk voorziene 
duur in functie van de alsdan geldende normale huurwaarde.
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Dergelijke overeenkomst heeft dus een volkomen normale en legitieme oorzaak en tast 
op geen enkele wijze de wetsbepaling van artikel 6 aan, integendeel stipuleert uitdrukke-
lijk "onafgezien van de wettelijke bepalingen inzake prijsaanpassingen". Principieel is de 
bepaling van de huurprijs tussen partijen vrij zodat zij ook in de loop van de huur principi-
eel een hogere huurprijs kunnen afspreken.

De stelling van (de verweerder), dat deze conventionele huurprijsverhoging zou kade-
ren in een huurhernieuwing, kan, gelet op wat hoger reeds is uiteengezet, evenmin ge-
volgd worden.

Kwestieus  beding  tot  aanpassing  van  de  huurprijs  tussen  partijen  is  dan  volkomen 
rechtsgeldig en derhalve bindend" (beroepen vonnis van de eerste rechter van 30 novem-
ber 2004, pagina 2, zesde alinea tot en met pagina 3, laatste alinea).

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 149 van de Grondwet dient elk vonnis of arrest met redenen te worden 

omkleed.
Wanneer een rechterlijke beslissing evenwel een tegenstrijdigheid bevat tussen de mo-

tieven dan wel tussen de motieven en het beschikkend gedeelte, worden de elkaar tegen-
sprekende motieven en/of beslissingen geacht elkaar onderling op te heffen, zodat deze 
beslissing niet regelmatig met redenen is omkleed.

De appelrechters op verwijzing steunen te dezen enerzijds hun beslissing dat de huur-
prijs voor het handelspand aan de Mechelsesteenweg 48-50 te Kontich vanaf 1 april 2004 
maandelijks 1.524 euro bedraagt, in essentie op de overweging dat "de samenlezing van 
de termen van de overeenkomst van 16 juli 1993 tussen de partijen slechts toe(laat) vast te 
stellen dat zij reeds ver op voorhand een vanaf 1 april 2004 ingaande nieuwe huurover-
eenkomst hebben willen aangaan aan een tegen die tijd volstrekt bepaalbare huurprijs, wat 
volkomen rechtsgeldig is" (bestreden vonnis, pagina 6, vierde alinea; eigen cursivering).

Zij beschouwen aldus de overeenkomst tussen partijen van 16 juli 1993 als een huur-
hernieuwing, door aan te nemen dat er alsdan een "nieuwe huurovereenkomst" tussen par-
tijen is tot stand gekomen of, met andere woorden, een overeenkomst die volgt op een lo-
pende overeenkomst.

Anderzijds deden de appelrechters op verwijzing reeds eerder in het bestreden vonnis 
(op pagina 6, tweede alinea) gelden dat "er (moet) van worden uitgegaan dat (de eisers) in 
1993 geen huurverlenging zouden hebben bekomen zonder dat tegen het einde van de lo-
pende huur een nieuwe, aan de economische markt aangepaste, huurprijs kon worden be-
komen door (de verweerder)" (eigen cursivering).

In de redengeving van het beroepen vonnis, welke volgens de appelrechters op verwij-
zing kan worden bijgetreden, maakte de eerste rechter daarenboven reeds meermaals ge-
wag van een "verlenging", in zoverre hij overwoog dat "de oorspronkelijke overeenkomst 
(wordt) aangepast en uitgebreid met zekere bedingen betreffende de verbouwingen en met 
een verlenging van de duur ervan tot 30 juni 2013, wat uiteraard perfect geldig is (...)" en 
dat "als compensatie voor deze verlenging aan de verhuurder dan de mogelijkheid (wordt) 
verleend om een huurprijsverhoging te voorzien bij afloop van de oorspronkelijk voorzie-
ne duur in functie van de alsdan geldende normale huurwaarde" (beroepen vonnis, pagina 
3, vierde en vijfde alinea), en was deze bovenal van oordeel dat "de stelling van (de ver-
weerder),  dat deze huurprijsverhoging zou kaderen in een "huurhernieuwing", gelet op 
wat hoger reeds is uiteengezet, evenmin (kan) gevolgd worden" (beroepen vonnis, pagina 
3, zevende alinea; eigen cursivering).

In navolging van de eerste rechter, zijn de appelrechters op verwijzing alhier derhalve 
van oordeel dat de overeenkomst tussen partijen van 16 juli 1993 een huurverlenging uit-
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maakt, hetwelk het langer maken van de duur van de oorspronkelijke overeenkomst in-
houdt en als zodanig te onderscheiden is van een huurhernieuwing.

In zoverre de appelrechters op verwijzing aldus de overeenkomst tussen partijen van 16 
juli 1993, enerzijds, kwalificeren als een "nieuwe (of hernieuwde) overeenkomst" en an-
derzijds als een "(huur)verlenging", welke te onderscheiden wettelijke begrippen uitma-
ken, bevat het bestreden vonnis dan ook een tegenstrijdigheid tussen de motieven onder-
ling, zodat het niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. De appelrechters oordelen, na een eigen redenering te hebben ontwikkeld, 

dat  zij  "in  die  omstandigheden de oordeelkundige  redengeving van de eerste 
rechter (bijtreden)".

2. Deze reden kan gelet op de vaagheid van die formule, niet gelden als een re-
den van de bestreden rechterlijke beslissing en levert als dusdanig ook geen ele-
ment van tegenstrijdigheid op.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...) 
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

24 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten:  mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 788

1° KAMER - 24 december 2009

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR 
T.A.V. DE VERZEKERDE - VERVAL VAN RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - AFSTAND VAN 
RECHT DOOR DE VERZEKERDE - DRAAGWIJDTE

2º AFSTAND VAN RECHT - LANDVERZEKERING - RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR 
T.A.V. DE VERZEKERDE - VERVAL VAN RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - AFSTAND VAN 
RECHT DOOR DE VERZEKERDE - DRAAGWIJDTE

3º AFSTAND VAN RECHT - BEGRIP

4º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - AFSTAND VAN EEN RECHT - BEGRIP
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1º  en  2°  De  bepaling  van  artikel  88,  tweede  lid,  van  de  wet  op  de  
landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 is van dwingend recht ten gunste van 
de verzekerde;  deze kan derhalve,  uitdrukkelijk  of  stilzwijgend,  afstand doen van het  
recht  zich  te  beroepen op het  uit  dat  artikel  voortvloeiende verval  van het  recht  van  
verhaal van de verzekeraar. (Art. 88, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

3º en 4° Afstand van recht is een eenzijdige rechtshandeling, die niet door de wederpartij  
moet  worden aanvaard;  afstand van recht  wordt  niet  vermoed en kan alleen worden  
afgeleid uit feiten die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn1. 

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. V.)

ARREST

(AR C.09.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 februari 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
III. BESLISSINGVAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het op-

komt tegen een feitelijke beoordeling, waarvoor het Hof niet bevoegd is.
2. Het staat het Hof na te gaan of de rechter, uit de door hem vastgestelde fei-

ten, wettig een afstand van recht of het ontbreken daarvan heeft kunnen afleiden. 
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet aangenomen worden.
Middel zelf
3. Krachtens artikel 88, tweede lid, van de wet op de landverzekeringsovereen-

komst van 25 juni 1992, is de verzekeraar, op straffe van verval van zijn recht 
van verhaal, verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verze-
kerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn voornemen om 
verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit is 
gegrond.

Deze bepaling is van dwingend recht ten gunste van de verzekerde.
De verzekerde kan derhalve, uitdrukkelijk of stilzwijgend, afstand doen van 

het recht zich te beroepen op het uit artikel 88, tweede lid, van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst voortvloeiende verval van het recht van verhaal van 
de verzekeraar.

4. Afstand van recht is een eenzijdige rechtshandeling, die niet door de weder-
partij moet worden aanvaard.

1 Cass., 10 feb. 2005, AR C.03.0601.F, AC, 2005, nr 85. 
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Afstand van recht wordt niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten 
die niet voor een andere uitlegging vatbaar zijn.

5. Het vonnis stelt vast dat de verweerder, nadat de eiseres hem in een aangete-
kende brief haar beslissing tot verhaal overeenkomstig artikel 25 van de algeme-
ne polisvoorwaarden had meegedeeld en de verweerder had aangemaand tot be-
taling, in een brief van 7 december 2001 aan de eiseres schreef de schade te zul-
len betalen.

6. Door te oordelen dat de brief van 7 december 2001 een louter eenzijdig 
voorstel is dat bij gebrek aan aanvaarding door de eiseres of uitvoering of begin 
van uitvoering ervan door de verweerder,  voor hem geen enkele contractuele 
verplichting creëerde, zodat dit niet kan beschouwd worden als een erkenning 
van het recht van verhaal van de eiseres en het verval van het verhaalrecht van de 
eiseres door dit loutere voorstel dan ook niet ongedaan werd gemaakt, miskent 
het vonnis het algemeen rechtsbeginsel betreffende de afstand van recht.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum 
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het hoger beroep ontvanke-

lijk wordt verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

24 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 789

1° KAMER - 24 december 2009

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - BESCHIKKINGSBEGINSEL - BEGRIP

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN DER REDENEN

1º en 2° De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van  
toepassing  zijnde  rechtsregels;  hij  moet  de  juridische  aard  van  de  door  de  partijen  
aangevoerde  feiten  en  handelingen  onderzoeken,  en  mag,  ongeacht  de  juridische 
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omschrijving  die  de  partijen  daaraan  hebben  gegeven,  de  door  hen  aangevoerde 
redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan  
de  partijen  bij  conclusie  het  bestaan  hebben  uitgesloten,  dat  hij  enkel  steunt  op  
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet  
wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent; het enkele  
feit  dat  de  partijen  de  toepassing  van  een  bepaalde  wetsbepaling  niet  hebben 
opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie hebben uitgesloten1. (Art. 
1138, 2°, Ger.W.)

(PHOENIX PRINT bvba T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv e.a.)

ARREST

(AR C.09.0055.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, gewezen op 15 september 2008 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel 
1. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop 

van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de 
partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de 
juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen 
aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwis-
ting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, 
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het 
voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdedi-
ging van de partijen niet miskent.

2. Het enkele feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling 
niet hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie heb-
ben uitgesloten.

Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt in zoverre naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.

1 Cass., 6 dec. 2007, AR C.06.0092.N, AC, 2007, nr 619.
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Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

24 december 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 790

2° KAMER - 29 december 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - UITWERKING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - UITWERKING

3º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - UITWERKING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - VOORLOPIGE HECHTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE 
MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - VOORLOPIGE HECHTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - ARTIKEL 6.1 - 
VOORBEREIDEND ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP 
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - VOORLOPIGE HECHTENIS - EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

1º, 2° en 3° Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3, c, E.V.R.M., zoals zij momenteel worden  
uitgelegd  door  het  Hof  Mensenrechten,  verplichten  de  onderzoeksgerechten  om 
onmiddellijk het bevel tot aanhouding op te heffen dat is uitgevaardigd tegen iemand die  
van  moord  wordt  verdacht,  alleen  op  grond  dat  hij,  vóór  zijn  verschijning  voor  de  
onderzoeksmagistraat  door  de  politie  werd  verhoord  en  daar  een  bekentenis  heeft  
afgelegd zonder dat hij vanaf het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat. 

4º,  5°  en  6°  Noch  artikel  6.1,  noch  artikel  6.3,  c,  E.V.R.M.,  noch  artikel  235bis  Sv.,  
ontnemen  de  onderzoeksgerechten  die  uitspraak  moeten  doen  over  de  eventuele  
handhaving  van de voorlopige  hechtenis,  de  bevoegdheid  om te  onderzoeken of  de  
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aangevoerde schending al dan niet van dien aard is dat ze aan de eerlijke behandeling  
van een zaak in de weg staat. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1826.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3.c, van het Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, zoals zij momenteel wor-
den uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verplichten 
de onderzoeksgerechten om onmiddellijk het bevel tot aanhouding op te heffen 
dat is uitgevaardigd tegen iemand die van moord wordt verdacht, alleen op grond 
dat hij, vóór zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat door de politie werd 
gehoord en daar een bekentenis heeft afgelegd zonder dat hij vanaf het eerste 
verhoor werd bijgestaan door een advocaat.

De voormelde verdragsbepalingen alsook artikel 235bis van het Wetboek van 
Strafvordering,  ontnemen  de  onderzoeksgerechten  die  uitspraak  moeten  doen 
over de eventuele handhaving van de voorlopige hechtenis, de bevoegdheid niet 
om te onderzoeken of de aangevoerde schending al dan niet de eerlijke behande-
ling van een zaak in de weg staat.

Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, 
oordeelt het arrest dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan die met name 
voortvloeien uit de vaststellingen van de speurders, de vergaarde materiële gege-
vens, de getuigenverklaringen en de herhaalde bekentenissen van de eiser.

Wanneer de appelrechters beslissen dat het door de eiser aangeklaagde ver-
zuim, in deze fase van de rechtspleging, noch diens invrijheidstelling, noch de 
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, noch de nietigheid van de proces-
sen-verbaal waarop kritiek wordt uitgeoefend, met zich mee kan brengen, ant-
woorden zij op diens conclusie en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advo-
caat-generaal – Advocaat:  mr. S. Berbuto, Luik.

Nr. 791

2° KAMER - 29 december 2009

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL, UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - UITVOERBARE TITEL - BEGRIP

2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL, UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - UITVOERBARE TITEL - BEGRIP

1º en 2° De uiteenzetting van de Nederlandse Officier van justitie,  waaruit  blijkt  dat de 
voorlopige  hechtenis  naar  Nederlands  recht  en  rekening  houdend met  de  specifieke  
omstandigheden  van  de  zaak  verlengd  werd  op  basis  van  het  vonnis  van  de  
arrondissementsrechtbank,  is  een  uitvoerbare  titel  van  voorlopige  hechtenis  die  deel  
uitmaakt van het genoemde vonnis, zodat het Europees aanhoudingsbevel hierop wordt  
gesteund. (Art. 2, §4, 3°, Wet 19 dec. 2003)

(M.)

ARREST

(AR P.09.1830.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 december 2009. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 2, §4, 3°, Wet Europees Aan-

houdingsbevel en artikel 149 Grondwet, evenals miskenning van het recht van 
verdediging: het veroordelend vonnis waarvan opgave wordt gedaan in het Euro-
pees aanhoudingsbevel van 12 mei 2008, is niet uitvoerbaar gelet op de schor-
sende werking van het door de eiser ingestelde hoger beroep; de kamer van inbe-
schuldigingstelling oordeelt ten onrechte dat het haar niet toekomt de praktische 
gevolgen van het ingestelde rechtsmiddel in de uitvaardigende Staat te beoorde-
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len; er wordt verder geen opgave gedaan van een aanhoudingsbevel of van enige 
andere uitvoerbare rechterlijke beslissing met dezelfde rechtskracht.

2. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet zonder 
te vermelden waarin het motiveringsgebrek bestaat, is het wegens onnauwkeu-
righeid niet ontvankelijk.

3. Artikel 2, §4, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat het Europees 
aanhoudingsbevel de opgave bevat van het bestaan van een uitvoerbaar vonnis, 
van een aanhoudingsbevel of van enige andere uitvoerbare rechterlijke beslissing 
met dezelfde rechtskracht in het kader van het toepassingsgebied van deze bepa-
ling.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd werd op grond van een vonnis 

van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam van 15 april 2008 dat de eiser 
veroordeelt tot een gevangenisstraf van zeven jaar;

- tegen dit vonnis door de eiser hoger beroep werd ingesteld;
- de eiser in Nederland ontsnapt is uit het huis van bewaring op 12 mei 2008;
- tegen de eiser "nog steeds een uitvoerbare titel van hechtenis [bestaat], zoals 

blijkt uit de door het openbaar ministerie bijgebrachte stukken, meer bepaald de 
uiteenzetting van de Officier van Justitie, Mevrouw J.F. de Boer, d.d. 10 decem-
ber 2010 (lees: 2009). Naar Nederlands recht werd lastens (de eiser) de voorlopi-
ge hechtenis verlengd op basis van genoemd vonnis van de arrondissements-
rechtbank van Amsterdam van 15 april 2008 en dit voor de duur van 60 dagen 
overeenkomstig artikel 66 lid 2 van het Nederlands Wetboek van Strafvordering. 
Die termijn blijft van kracht tot dat 60 dagen na de dag van de einduitspraak zijn 
verstreken. Bovendien wordt die termijn geschorst gedurende de tijd dat betrok-
kene zich aan de verdere tenuitvoerlegging onttrekt of uit anderen hoofde rech-
tens van zijn vrijheid is beroofd".

Zij oordelen dat die uitvoerbare titel van voorlopige hechtenis deel uitmaakt 
van het genoemde vonnis van 15 april 2008 zodat het Europees aanhoudingsbe-
vel hierop wordt gesteund. 

5. In zoverre het middel aanvoert dat er geen opgave gedaan wordt van een 
aanhoudingsbevel of van enige andere uitvoerbare rechterlijke beslissing met de-
zelfde rechtskracht, mist het feitelijke grondslag.

6. Die grond draagt de beslissing dat het Europees aanhoudingsbevel voldoet 
aan de vormvoorwaarden van artikel 2, §4, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel. 
Op grond hiervan bevelen de appelrechters wettig dat het Europees aanhoudings-
bevel ten uitvoer wordt gelegd.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek 
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 december 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. J. Maes, Antwerpen.
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