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1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - ZIEKENFONDS - 
CONTROLEDIENST - PROMOTIE, DISTRIBUTIE OF VERKOOP VAN EEN ZIEKENFONDSDIENST - AKKOORD 
MET VERZEKERINGSINSTELLING OF BANKSECTOR - VERBOD - DRAAGWIJDTE

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJK VERMOEDEN VAN 
OVEREENSTEMMING MET DE GEWONE GANG VAN ZAKEN - BEWIJSLAST

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - TAAK VAN DE RECHTER - 
ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE - HIERUIT AFGELEIDE VERMOEDENS – GRENZEN

1º Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale  
bepalingen, die artikel 43ter heeft ingevoegd in de Ziekenfondswet, blijkt dat deze bepal-
ing verantwoord is door de noodzaak, in het belang van de bescherming van de con-
sument, om het onderscheid tussen de ziekenfondssector en de commerciële sector van 
de banken of de verzekeringsmaatschappijen te versterken en elke verwarring tussen de 
beide sectoren te vermijden, alsmede door de bekommernis om het privé-leven van de  
sociaal verzekerden beter te beschermen tegen elke overdracht van persoonlijke infor-
matie van de verplichte en aanvullende verzekering naar de commerciële verzekering. Zij  
verbiedt  ieder akkoord  met  als  voorwerp  de promotie,  distributie  of  verkoop van een 
ziekenfondsdienst, door een persoon die een activiteit van verzekeringsbemiddeling of  
een bankactiviteit uitoefent, zonder dat moet aangetoond worden dat er een effectieve  
vermenging is van beide activiteiten1. (Art. 43ter, tweede en derde lid, Ziekenfondsenwet)

2º Het arrest dat oordeelt dat volgens de gewone gang van zaken aangenomen mag wor-
den dat een persoon die ingeschreven is als verzekeringstussenpersoon, daadwerkelijk  
activiteiten  van  verzekeringsbemiddeling  uitoefent,  steunt  zijn  beslissing  niet  op  een 
onbestaand wettelijk vermoeden, maar op een feitelijk vermoeden van overeenstemming  
met  de  gewone  gang  van  zaken,  waarbij  degene  die  zich  op  een  afwijking  van  de  
gewone gang van zaken beroept, het bewijs daarvan dient te leveren2.  (Artt. 1349 en 
1353, B.W.)

3º Hoewel de rechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij  
steunt  en hoewel  de gevolgtrekkingen die  hij  daaruit  als  vermoeden afleidt,  aan zijn  
oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden dat 
aan het toezicht van het Hof is onderworpen niet miskennen of denatureren, en mag hij  
met name aan de door hem vastgestelde feiten geen gevolgen verbinden die daarmee in  
geen enkel verband staan of die, op grond van die feiten, onmogelijk kunnen worden ver-
antwoord3. (Artt. 1349 en 1353, B.W.)

(LANDSBOND VAN ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN, erkende ziekteverzekeringsinstelling T. CONTROLEDIENST 
VOOR DE ZIEKENFONDSEN EN DE LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN, openbare instelling)

Conclusie van advocaat-generaal R. MORTIER : 
1. Artikel 2, §1 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen definieert ziekenfondsen als verenigingen van natuurlijke 
personen die het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn als streefdoel 
hebben in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit. Zij oefenen hun ac-
tiviteiten uit zonder winstoogmerk.

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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In het raam van hun opdrachten omschreven onder artikel 3,b van de Ziekenfondswet, 
namelijk het financieel tussenkomen voor hun leden en de personen ten hunne laste in de 
kosten voortspruitend uit de preventie en de behandeling van ziekte en invaliditeit, kun-
nen de ziekenfondsen aan hun leden aanvullende diensten aanbieden die aanvullende soci-
ale verzekeringen uitmaken. Met betrekking tot deze diensten zijn de ziekenfondsen niet 
onderworpen aan de wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, maar 
blijven ze onderworpen aan de regels bepaald in de Ziekenfondswet en aan de preventieve 
controle van de Controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfond-
sen4.

Uit de parlementaire voorbereidende werken blijkt dat de Wetgever met betrekking tot 
de opdracht bepaald onder artikel 3,b, de rol van de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen  als  sociaal  verzekeraar  heeft  bevestigd.  “Zij  zullen  diensten  kunnen
organiseren op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid en ook risico’s kunnen 
dekken die niet of slechts gedeeltelijk door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste 
genomen worden, zodat de specifieke behoeften van hun leden of van bepaalde groepen 
kunnen opgevangen worden. De voordelen die zij  toekennen in hun diensten van vri-
jwillige en aanvullende verzekering vormen dus niet alleen een aanvulling van de sociale 
zekerheidsprestaties maar kunnen ook de in dit stelsel bestaande leemten opvullen. Zij 
kunnen dus tussenkomen telkens wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysiek, 
psychisch of sociaal welzijn kan bevorderd worden. Elke dienst moet evenwel kaderen 
binnen de beginselen van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit.

Het behoort tot de taak van de Controledienst na te gaan of de door de ziekenfondsen 
en de landsbonden georganiseerde activiteiten wel degelijk deze beginselen respecteren”5.

Het Arbitragehof oordeelde bij arrest nr. 23/92 van 2 april 1992, dat de activiteiten die 
de ziekenfondsen op dit vlak ontplooien zich situeren buiten de verplichte ziekte- en inva-
liditeitsverzekering, maar zij hierbij uitsluitend activiteiten en diensten mogen verrichten 
in verband met de gezondheid van de aangesloten leden en het gezin, zodat hun activiteit-
en wezenlijk verschillen van die van de private verzekeringsmaatschappijen.

2. De Ziekenfondswet verbiedt op zich niet dat een ziekenfonds of een landsbond pro-
motie voert voor de producten die aangeboden worden.

De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt evenwel gereglementeerd.
2.1.Zo bepaalt artikel 43, §1 en §2 van de Ziekenfondswet dat met het oog op de ver-

wezenlijking van de doelstellingen bedoeld in artikel 2, de ziekenfondsen en de landsbon-
den kunnen samenwerken met publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen en 
hiertoe  een  schriftelijk  samenwerkingsakkoord  (volgens  het  door  de  controledienst 
opgestelde  model)  gesloten wordt  dat  melding maakt  van (met  name) het  doel  en de 
modaliteiten van de samenwerking, alsmede van de rechten en verplichtingen die hieruit 
voor de leden en de personen te hunnen laste voortvloeien. 

Artikel 43ter tweede lid, zoals ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998, bepaalt even-
wel  dat  verboden  is,  elk  akkoord  dat  tot  voorwerp  heeft  de  promotie,  distributie  of 
verkoop van een dienst, ingericht door een landsbond of een ziekenfonds zoals bepaald in 
de artikelen 3 en 7, §4, van onderhavige wet, in het kader van beroepsactiviteiten die 
geheel of gedeeltelijk vallen binnen de werkingssfeer van de wet van 27 maart 1995 betre-
ffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of ressorteren on-
der de activiteiten van de banksector zoals bepaald in de wet van 22 maart 1993 betref-
fende het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

De promotie, distributie of de verkoop van de producten of diensten, bedoeld in het 

4 Zie I. BOONE, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke, Intersentia, 2009, 32-33.
5 Gedr.St.kamer, 1989-1990, nr. 1153/1, 3; nr. 1153/6, 3; Senaat, 1989-1990, nr. 993-2, 3.
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eerste en het tweede lid, worden op onweerlegbare wijze vermoed het gevolg te zijn van 
een geschreven of een stilzwijgend akkoord.

2.2. Uit de parlementaire voorbereidende werken blijkt dat de invoeging van dit artikel 
werd verantwoord vanuit de noodzaak om, ter bescherming van de consument, het onder-
scheid tussen de ziekenfondssector en de commerciële sector van de banken of de verze-
keringsmaatschappijen te versterken en elke verwarring tussen de beide sectoren te ver-
mijden. Ook was er de bekommernis om het privé-leven van de sociaal verzekerden beter 
te beschermen tegen elke overdracht van persoonlijke informatie van de verplichte en aan-
vullende verzekering naar de commerciële verzekering6.

2.3. Deze doelstelling werd ook erkend in het arrest nr. 70/99 van 17 juni 1999 van het 
Arbitragehof, dat gevat was door een beroep tot vernietiging van artikel 131 van de Wet 
van 22 februari 1998 waarbij artikel 43ter in de Ziekenfondswet was ingevoegd.

Het Arbitragehof verwierp dit beroep en oordeelde dat het verbod bepaald in dit artikel 
als maatregel verantwoord is,  nu hij  commerciële  bindingen tussen instellingen uit  de 
profit- en de non-profitsector tracht te voorkomen om verwarring te vermijden bij de con-
sument.

2.4.  Artikel  43ter  houdt  dus  een  beperking  in  van  artikel  43  vermits  het  geen 
geschreven of stilzwijgend akkoord toelaat met rechtspersonen of natuurlijke personen die 
onder het toepassingsgebied vallen van de in dit artikel vermelde wetten en dat tot voorw-
erp heeft de promotie, de verkoop of de distributie van mutualistische, verzekerings- of 
bankproducten.

In de praktijk houdt artikel 43ter bij gevolg in dat het aan ziekenfondsen of landsbon-
den van ziekenfondsen verboden is publiciteit te voeren voor een bijzonder product van 
een verzekeringsmaatschappij of een bank, zelfs indien dit product een speciaal voor de 
leden van het ziekenfonds ontworpen product is. Het is eveneens aan de verzekeringson-
dernemingen, de verzekeringstussenpersonen en de bankinstellingen verboden publiciteit 
te voeren voor een bepaalde dienst van een landsbond of een ziekenfonds. Zij zullen dus 
hun klanten geen diensten mogen aanbieden die ingericht worden door een landsbond of 
een ziekenfonds.

Algemene publiciteit is evenwel niet verboden7.

6 Het artikel 43ter werd ingevoegd in de wet van 6 augustus 1990 bij artikel 131 van de wet van 22 
februari 1998 houdende sociale bepalingen, ingevolge een amendement van volksvertegenwoordiger 
Dighneef. Hij voerde in dat verband aan “Alhoewel bepaalde diensten en activiteiten van landsbon-
den  en  ziekenfondsen  (bijvoorbeeld  hospitalisatiediensten,  gewaarborgd  inkomen…)  dezelfde 
domeinen bestrijken en gelijkaardig van aard kunnen zijn als de producten aangeboden door de com-
merciële sector van de bankinstellingen en de verzekeringen, steunen zij toch op totaal verschillende 
principes. Zo oefenen zij overeenkomstig artikel 2 van de wet van 6 augustus 1990 hun activiteiten 
uit in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit en dit zonder winstoogmerk. Dit houdt 
onder meer in dat zij met toepassing van artikel 9, §2 en dit in tegenstelling tot de commerci¨le sector 
geen leden mogen uitsluiten omwille van leeftijd of gezondheidstoestand. Een ander kenmerkend 
verschil is dat de rechten en plichten van leden van een landsbond of ziekenfonds worden vastgelegd 
in de statuten, die te allen tijde door de algemene vergadering kunnen worden herzien of gewijzigd. 
Wegens deze specifieke kenmerken zijn de landsbonden en ziekenfondsen onderworpen aan eigen 
rechtsregels vastgelegd in de wet van 6 augustus 1990. gelet op de essentiële verschillen in doelein-
den tussen enerzijds de landsbonden en zienkenfondsen en anderzijds de verzekeringsmaatschappijen 
en bankinstellingen is het nodig om voor de consument elke verwarring te vermijden. Overigens kan 
daarbij  tevens  worden  opgemerkt  dat  door  het  toelaten  van  gemeenschappelijke  distributie  en 
verkoopkanalen voor de twee sectoren, die verschillende doelstellingen nastreven, het risico toeneemt 
dat persoonsgebonden informatie zou doorstromen van de verplichte ziekteverzekering of aanvul-
lende verzekering naar de commerciële activiteiten. Dit zou een schending van het recht op privacy 
van de sociaal verzekerden kunnen uitmaken. Kamer, 1996-97, Doc. 1184/11, 13.
7 Omzendbrief 98/08 van 10 augustus 1998 die tot doel heft antwoord te geven op de vragen van 



1264 HOF VAN CASSATIE 3.5.10 - Nr. 303 

3. Eiser voert aan dat een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid van de Ziekenfondswet 
slechts vaststaat wanneer aangetoond wordt dat de distributie, promotie of verkoop van 
een dienst van het  ziekenfonds gebeurt  in  het kader  van activiteiten als  verzekerings-
tussenpersoon met andere woorden wanneer een effectieve vermenging tussen beide ac-
tiviteiten aangetoond wordt.

Gezien het verbod, bepaald in artikel 43ter, beoogt voor de consument verwarring tus-
sen beide sectoren te vermijden en het doorstromen van persoonsgebonden informatie uit 
de ziekenfondssector naar de commerciële bank- en verzekeringssector tegen te gaan, be-
staat dergelijk risico op verwarring en het risico op het doorstromen van gegevens, van 
zodra een verzekeringstussenpersoon8, naast de commerciële activiteiten ook instaat voor 
promotie, distributie of verkoop van diensten die door het ziekenfonds worden aangebo-
den.

Dit verbod vereist niet dat de commerciële verzekeringsactiviteit een bepaalde inten-
siteit vertoont, gezien ook personen die deze activiteit occasioneel uitoefenen door artikel 
2 van de wet van 27 maart 1995 ook als verzekeringstussenpersonen gedefinieerd worden.

Dit verbod vereist echter evenmin dat vooreerst het bewijs geleverd wordt van een feit-
elijke vermenging tussen beide activiteiten.

In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Voorts voert eiser aan dat het arrest zijn beslissing laat steunen op een onbestaand 

wettelijk vermoeden, nu het oordeelt dat er in de regel mag van uitgegaan worden dat in-
dien aangetoond wordt dat een persoon overeenkomstig artikel 5 van de wet van 27 maart 
1995 is ingeschreven als verzekeringstussenpersoon hij dit beroep ook effectief uitoefent, 
vermits een dergelijke inschrijving en het behoud ervan verbonden is aan een aantal voor-
waarden die het onaannemelijk maken dat een persoon die ingeschreven is als verzeker-
ingstussenpersoon  niet  daadwerkelijk  een  activiteit  als  verzekeringstussenpersoon  zou 
uitoefenen,  maar  dat  eiser  vrij  blijft  aan  te  tonen  dat  de  persoon  met  wie  een 
overeenkomst voor promotie van ziekenfondsen werd afgesloten en die ingeschreven was 
als  verzekeringstussenpersoon,  in  werkelijkheid  niet  of  niet  meer  actief  was  in  die 
hoedanigheid.

Anders dan het middel aanvoert, en daardoor mist het in zoverre feitelijke grondslag, 
steunen de appelrechters zich niet op een onbestaand wettelijk vermoeden maar op een 
feitelijk vermoeden van overeenstemming met de gewone gang van zaken. 

Dit vermoeden verschuift de bewijslast, net zoals een wettelijk wederlegbaar vermoe-
den dit doet.

Het enige verschil is hierin gelegen dat,  bij dit wettelijk weerlegbaar vermoeden de 
gewone toestand of  de  normale  gang van zaken door  de wetgever  in  abstracto wordt 
aangeduid tot bewijs van het tegendeel, terwijl bij het feitelijk vermoeden van overeen-
stemming met de gewone gang van zaken, de gewone gang van zaken in concreto door de 
rechter, op basis van zijn menselijke en rechterlijk ervaring wordt bepaald.

Het komt aan degene die zich beroept op de afwijking van de gewone gang van zaken 
toe, het bewijs van deze afwijking te leveren9.

Uw  Hof  heeft  in  een  aantal  arresten  geoordeeld  dat  feitelijke  vermoedens,  gevol-

landsbonden van ziekenfondsen met betrekking tot de toepassing van artikel 43ter.
8 Volgens de definitie van artikel 2 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemid-
deling en de distributie van verzekeringen, elke rechtspersoon of natuurlijke persoon werkzaam als 
zelfstandige, die één van de activiteiten uitoefent vermeld in artikel 2, §1, a tot d, van bovenvermelde 
wet van 27 maart 1995, in welke vorm ook, zelfs occasioneel.
9 J. RONSE, L. DE WILDE, A.CLAEYS en I. MALLEMS, Schade en schadeloosstelling, APR, Gent, 1984, 
nrs. 83-84.
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gtrekkingen zijn die de rechter, onder de voorwaarden van de artikelen 1349 en 1353 
B.W., uit een bekend feit kan afleiden om te besluiten tot een onbekend feit.  Hoewel de 
rechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en hoe-
wel de gevolgtrekkingen, die hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid 
worden overgelaten, mag hij het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, dat aan het toezicht van 
het Hof is onderworpen, niet miskennen of denatureren. Hij mag onder meer uit de door 
hem vastgestelde feiten geen gevolgtrekkingen afleiden die, op grond van die feiten, voor 
geen enkele verantwoording vatbaar zijn10.

Het Hof gaat hierbij na of de rechter aan de vastgestelde feiten geen gevolgen heeft ver-
bonden die daarmee in geen enkel verband staan of die op grond daarvan onmogelijk kun-
nen verantwoord worden11.

Het lijkt mij dat de appelrechters uit het feit dat de persoon met wie eiser een akkoord 
had aangegaan voor de verkoop, distributie of promotie van een ziekenfondsdienst, in-
geschreven was als verzekeringstussenpersoon, wettig kon afleiden dat die persoon daad-
werkelijk dit beroep uitoefent.

Artikel 2 van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de 
distributie van verzekeringen definieert het begrip verzekeringspersonen immers als elke 
rechtspersoon of natuurlijke persoon werkzaam als zelfstandige die één van de activiteiten 
uitoefent vermeld in artikel 2, §1 a) tot d) van deze wet, in welke vorm ook, zelfs occa-
sioneel.

Na de wijziging van artikel 2, bij wet van 22 februari 2006, werd in artikel 1.3° een 
"verzekeringstussenpersoon" gedefinieerd als elke rechtspersoon of elke natuurlijke per-
soon werkzaam als zelfstandige in de zin van de sociale wetgeving, die activiteiten van 
verzekeringsbemiddeling uitoefent, zelfs occasioneel, of die er toegang toe heeft;

De wettelijke definitie  van het begrip “verzekeringstussenpersoon” verwijst  dus zelf 
naar het uitoefenen van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling.

In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters hun beslissing niet wettig stoelen 
op een feitelijk vermoeden, kan het niet aangenomen worden.

5. In zoverre het middel voor het overige opkomt tegen de beoordeling van de appel-
rechters dat  de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering die  de verzekeringstussenpersoon 
moet  aangaan  een  clausule  moet  inhouden  dat  bij  beëindiging  van  de  verzeker-
ingsovereenkomst de verzekeraar daarvan rechtstreeks de CBFA moet verwittigen, komt 
het op tegen een ten overvloede gegeven reden en is het bij gebrek aan belang niet ont-
vankelijk.

Conclusie: VERWERPING 

ARREST

(AR S.09.0024.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 december 2008 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL

10 Cass. 20 dec. 2007, AR C.07.0161.N; Cass. 19 juni 1998, AR C.97.0156.F, AC, 1998, nr. 325.
11 Cass. 20 dec. 2000, AR P.001307.F,  AC , 2000, nr. 712.
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De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 43, §1, 43ter, tweede lid, 60bis, vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 be-

treffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
- de artikelen 2, 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5 - zoals van kracht vóór wijziging bij wet van 22 februari 2006, 10, 4° - 

zoals van kracht zowel vóór als na wijziging bij wetten van 22 februari 2006 en 1 maart 
2007 - en 10, 7° van de Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings-bemiddeling 
en de distributie van verzekeringen, waarvan het opschrift bij wet van 22 februari 2006 
gewijzigd werd in: "wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en 
de distributie van verzekeringen";

- artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955.

Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest van 4 december 2008 verklaart het arbeidshof te Brussel het door 

de verweerder tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank te Brussel van 28 oktober 2005 
aangetekende hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond en hervormt het bestreden von-
nis, waarbij de oorspronkelijke vorderingen van de eiser gegrond werden verklaard, de elf 
bestreden beslissingen van de verweerder vernietigd werden en de verweerder veroor-
deeld werd tot terugbetaling van de ten onrechte opgelegde geldboeten van 11 x 3.000 
euro, hetzij 33.000 euro, meer intresten sinds de datum van betaling ervan.

Het arbeidshof verklaart de oorspronkelijke vorderingen van de eiser, ertoe strekkende 
elf  beslissingen van de verweerder,  waarbij  elfmaal  een adminstratieve geldboete  van 
3.000 euro werd opgelegd wegens schending van artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 
6 augustus 1990, te horen vernietigen, slechts gegrond in zoverre ze betrekking hebben op 
de dossiers van mevrouw C.H., de nv Gengroup en het bankkantoor Centea, doch onge-
grond in zoverre ze betrekking hebben op de dossiers van de nv Assist, de heer C., de 
cvba Archimedex, de vzw sociaal verzekeringsfonds VEV, de heer S., de heer C., de heer 
D. en mevrouw D.V.

De verweerder wordt aldus slechts veroordeeld tot terugbetaling van de sancties opge-
legd in de dossiers van mevrouw C.H., de nv Gengroup en bankkantoor Centea, hetzij 
driemaal 3.000 euro, of 9.000 euro, meer intresten vanaf de datum van betaling.

De eiser wordt veroordeeld in 8/11 van de gerechtskosten.
Het arbeidshof stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"2. De interpretatie van het verbod ingesteld door artikel 43ter, lid 2, van de wet van 6 

augustus 1990.
2.1.
De Controledienst is van oordeel dat er een inbreuk is op artikel 43ter, lid 2, van de wet 

van 6 augustus 1990, zoals geciteerd in het tussenarrest, van zodra vaststaat dat de per-
soon, die een overeenkomst heeft afgesloten, die tot voorwerp heeft de promotie, distribu-
tie of verkoop van een dienst, ingericht door een landsbond of ziekenfonds, tegelijkertijd 
een beroepsactiviteit uitoefent die geheel of gedeeltelijk binnen de werkingssfeer valt van 
de wet van (27) maart 1995 betreffende de verzekerings-bemiddeling of ressorteert onder 
de activiteiten van de banksector. De Controledienst verwijst daarbij naar de toelichting 
bij het amendement dat geleid heeft tot de wettelijke bepaling, naar de motieven van het 
arrest van het Grondwettelijk Hof waarbij het verzoekschrift tot nietigverklaring van de 
Landsbond tegen deze bepaling werd afgewezen en een arrest  van de Raad van State 
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waarbij een vraag tot vernietiging van een omzendbrief, waarin de nieuwe bepaling werd 
toegelicht, werd afgewezen.

De Landsbond is van oordeel dat uit de tekst van artikel 43ter alleen een verbod kan af-
geleid worden van promotie, distributie of verkoop van een dienst van het ziekenfonds of 
landsbond 'in het kader' van de uitoefening van een beroepsactiviteit van de verzekerings-
bemiddeling of van een bankactiviteit. Zij verwijst daarbij eveneens naar de toelichting bij 
het amendement waarbij zij onderlijnt dat het essentieel de bedoeling was van de wetge-
ver om te vermijden dat persoonsgebonden informatie zou doorstromen van de ziektever-
zekering naar commerciële activiteiten en aldus een schending van het recht op privacy 
van de sociaal verzekerden mogelijk zou zijn.

2.2.
Uit de toelichting bij het amendement, dat geleid heeft tot de tekst van artikel 43ter van 

de wet van 6 augustus 1990, zoals het geciteerd is in het tussenarrest, blijkt volgens het 
(arbeids)hof dat de essentiële bekommernis van de indiener van het amendement was ie-
dere verwarring in hoofde van de consument te vermijden tussen enerzijds landsbonden 
en ziekenfondsen, (die een niet-commerciële activiteit vervullen) en anderzijds de verze-
keringsmaatschappijen en bankinstellingen, dit omwille van de essentieel verschillende 
doelstellingen tussen beide instellingen. Daaraan wordt toegevoegd dat 'overigens' het sa-
men of tegelijkertijd uitoefenen van de twee taken het risico inhoudt van een informatie-
doorstroming en een schending van de privacy van de sociale verzekerden.

In het licht van deze doelstelling dient artikel 43ter zo geïnterpreteerd te worden dat er 
in de regel een overtreding is van het wettelijk verbod van zodra vastgesteld wordt dat een 
persoon, die zich inlaat met de promotie van ziekenfondsactiviteiten, daarnaast een activi-
teit ontwikkelt in de sector van de verzekeringsbemiddeling of het bankwezen, zonder dat 
er dient aangetoond te worden dat er een daadwerkelijke vermenging is van beide activi-
teiten. De loutere omstandigheid dat een zelfde persoon beide producten aanbiedt is vol-
doende om in hoofde van de consument een verwarring te doen ontstaan. Overigens is het 
weinig realistisch ervan uit te gaan dat de persoon, die beide activiteiten uitoefent, echt 
een onderscheid zal nastreven tussen beide activiteiten. De promotie van ziekenfondsacti-
viteiten zal voor hem essentieel een meerwaarde betekenen wanneer hij deze kan aanbe-
velen aan het vast cliënteel dat hij heeft als verzekeringsbemiddelaar en niet wanneer hij 
voor deze promotie een afzonderlijke circuit moet organiseren. Het is overigens illusoir 
ooit een volledige controle te kunnen organiseren op de naleving van het verbod wanneer, 
zoals vaak het geval is, de verzekeringsagent de cliënt niet enkel in zijn kantoor ontmoet, 
maar ook bij gelegenheid van huisbezoeken.

In dit verband wordt door de Controledienst ook terecht verwezen naar de procedure 
die de Landsbond heeft ingesteld voor het Grondwettelijk Hof tegen het nieuwe artikel 
43ter. Uit de lezing van dit arrest, meer bepaald p. 5 in fine blijkt immers dat de Lands-
bond, en de in de procedure betrokken ziekenfondsen, aanklaagden dat zij in de nieuwe 
regeling gediscrimineerd werden ten aanzien van de andere ziekenfondsen 'doordat zij een 
specifiek  netwerk  georganiseerd  hadden  waarin  afgevaardigden  tegelijkertijd  verzeke-
ringsbemiddelaars of bankagenten zijn zodat een algehele dienst wordt geleverd die dicht 
bij de leden staat'.

3. De toepassing van de sancties. 
3.1. De bewijslast van de inbreuk.
Het komt aan de Controledienst toe, die een sanctie oplegt, aan tonen dat er een over-

treding van de wet gebeurd is. Daarbij mag er echter in de regel van uitgegaan worden 
dat, indien aangetoond wordt dat een persoon, die promotie maakt voor ziekenfondsdien-
sten, tegelijkertijd overeenkomstig artikel 5 van de wet van 27 maart 1995 is ingeschreven 
(als) verzekeringstussenpersoon, hij dit beroep ook effectief uitoefent. Een dergelijke in-
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schrijving, en het behoud ervan, is immers overeenkomstig artikel 10 van de wet, aan een 
aantal voorwaarden verbonden die het onaannemelijk maken dat een persoon een inschrij-
ving zou behouden, indien hij niet daadwerkelijk een activiteit als verzekeringstussenper-
soon opneemt. Hij is immers verplicht een jaarlijks inschrijvingsrecht te betalen en een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan. Deze laatste moet bovendien verplicht 
de clausule inhouden dat, bij de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst de verze-
keraar daarvan rechtstreeks de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen (ver-
der genoemd in afkorting CBFA) moet verwittigen.

Zulks houdt niet in dat uit de inschrijving als verzekeringsagent een onweerlegbaar ver-
moeden zou volgen van een effectieve uitoefening van de functie. Een dergelijk vermoe-
den is door de wet niet voorzien. De Landsbond blijft uiteraard vrij aan te tonen dat in 
werkelijkheid de persoon met wie een overeenkomst voor promotie van (ziekenfonds)-ac-
tiviteiten werd afgesloten, niet of niet meer actief was als verzekerings-tussenpersoon.

3.2. Het dossier van het Centeakantoor te Hove.
Over dit dossier heeft het (arbeids)hof in zijn tussenarrest bijkomende inlichtingen ge-

vraagd vermits de Landsbond erop gewezen had dat in dit dossier, dat volgens haar gelijk-
aardig was aan deze die thans voorliggen, de Controledienst geoordeeld had dat er geen 
inbreuk was op artikel 43ter van de wet.

Uit het verslag van het controlebezoek, dat voorgelegd wordt blijkt dat de persoon die 
verantwoordelijk was voor de ziekenfondsactiviteiten in dit kantoor, niet dezelfde was als 
degene die het bankkantoor uitbaatte. Tussen beide bestond ook geen juridische band. 
Verder werd vastgesteld dat organisatorisch en materieel het bankkantoor en het zieken-
fondskantoor volledig van elkaar gescheiden waren met onder meer aparte telefoonnum-
mers. In deze zaak waren er aldus geen elementen die toelieten om te besluiten dat een-
zelfde persoon een ziekenfondsactiviteit en een bankactiviteit uitvoerde.

Aan de beslissing in dit dossier kan aldus geen 'precedentwaarde' toegekend worden. 
Overigens is het (arbeids)hof ertoe gehouden ieder individueel dossier te onderzoeken in 
functie van de toepasselijke wetgeving, en is het niet gehouden door het feit dat de Con-
troledienst in een ander dossier een afwijkende houding zou aangenomen hebben.

3.3. De individuele sanctiedossiers. 
3.3.1 De NV Assist.
Uit het door de Controledienst voorgelegde dossier blijkt dat de NV Assist op 16 juli 

2003 een zogenaamde mandaatovereenkomst heeft afgesloten met de Landsbond. Volgens 
art. 1 van de overeenkomst heeft deze tot doel de rechten en plichten te regelen tussen het 
ziekenfonds en de mandataris, wanneer deze, voor rekening van het ziekenfonds, ofwel 
een individuele mutatie realiseert, een aansluiting bij de dienst Hospitalia tot stand brengt, 
een brievenbusfunctie vervult, inlichtingen verschaft met betrekking tot de aanvullende en 
verplichte ziekteverzekering of gezondheidszorgen terugbetaalt voor rekening van het zie-
kenfonds. In bijlage 2 bij de overeenkomst wordt een opsomming gegeven van de ver-
schillende modules van de overeenkomst en de overeenstemmende vergoedingen, waarbij 
blijkt dat per nieuwe titularis voor de verzekering die aangebracht wordt of zelfs voor een 
tip, die aanleiding geeft tot de realisatie van een aansluiting van de titularis, een forfaitaire 
vergoeding betaald wordt. Uit de overeenkomst blijkt derhalve duidelijk dat het gaat om 
een overeenkomst  die tot  voorwerp heeft  de promotie,  distributie of  verkoop van een 
dienst ingericht door de landsbond of een ziekenfonds, in de zin van artikel 43ter van de 
wet.

Anderzijds blijkt uit het proces-verbaal van 30 september 2003 dat de NV Assist een 
erkenning had als verzekeringstussenpersoon onder het nummer 48.713.

Al(s) verweer voert de Landsbond aan dat de ziekenfondsactiviteiten en de verzeke-
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ringsactiviteiten niet gebeurden op dezelfde plaats. Zij verwijst daarbij naar het PV van de 
inspecteur waarin een ander adres vermeld wordt voor de verkrijger van de inkomsten uit 
de activiteit van ziekenfondspromotie en het adres bekend aan de CBFA. Dit verweer is 
onvoldoende. De verschillende adressen kunnen hun oorsprong vinden in een wijziging 
van de maatschappelijke zetel die zich in deze periode heeft voorgedaan en die nog niet 
doorgegeven was aan de CBFA, op het moment dat de gegevens daarvan geconsulteerd 
werden door de Controledienst. Het was voor de Landsbond eenvoudig geweest om, als 
het inderdaad om twee vestigingsplaatsen ging - wat nog niet noodzakelijk uitsluit dat er 
geen inbreuk is - dit aan te tonen. De Controledienst, die als bevoegdheid heeft om con-
trole uit te oefenen op de ziekenfondsen en zich met dit doel door het ziekenfonds alle 
nuttige bescheiden kan doen afleveren (art. 52 en 58 van de Ziekenfondswet) heeft niet de 
mogelijkheid om een onderzoek ter plaatse bij de betrokken personen of vennootschappen 
in te stellen.

De sanctie werd dan ook terecht opgelegd. 
3.3.2. De heer C. .
ln artikel 4 van de overeenkomst die hij op 1 januari 1997 afsloot met het ziekenfonds 

verbindt de heer C. er zich onder meer toe 'samen te werken met alle diensten van het zie-
kenfonds door zijn diensten aan te bieden aan het cliënteel voor alle activiteiten die door 
het ziekenfonds worden georganiseerd'. Volgens de bijlage bij de overeenkomst ontving 
hij daarvoor een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 118,99 euro (4.800,00 BEF).

Volgens de Landsbond zou het enkel gaan om de terbeschikkingstelling van een post-
bus. Dit verweer is niet in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst, terwijl 
de Landsbond nalaat concrete elementen tot ondersteuning van haar verweer aan te voe-
ren. Verder blijkt  uit het door de Controledienst neergelegde dossier dat voor het jaar 
2001 aan de heer C. een vergoeding werd uitgekeerd van 3.450,72 euro die niet overeen-
stemt met het bedrag dat in de individuele overeenkomst wordt vermeld. Bovendien wordt 
de vergoeding in het fiscale document 281.50 aangegeven als 'commissielonen, make-
laarslonen, handelaarsristorno's', hetgeen uitsluit dat het om de gewone 'verhuur' van een 
postbus zou gaan.

De sanctie werd dan ook terecht opgelegd. (...)
3.3.4. De CVBA Archimedex.
Op 5 januari 2002 werd een overeenkomst afgesloten tussen het Onafhankelijk Zieken-

fonds Antwerpen en de CVBA Archimedex, die zich ertoe verbindt 'de diensten van het 
onafhankelijk ziekenfonds bij zijn leden te propageren en hen aan te raden voor wat de 
ziekteverzekering betreft zich aan te sluiten bij het Onafhankelijk Ziekenfonds. (Omge-
keerd verbindt het Onafhankelijk Ziekenfonds er zich toe de diensten van de CVBA Ar-
chimedex te propageren bij alle apothekers en hen aan te raden zich voor deze diensten 
aan te sluiten bij de CVBA). Per aangebracht lid was een forfaitair bedrag voorzien. Uit 
het dossier blijkt dat in de loop van het jaar 2002 een commissieloon betaald werd van 
4.833,92 euro.

CVBA Archimedex is een erkende verzekeringsmakelaar. Door de Landsbond worden 
geen concrete verweermiddelen aangevoerd. De sanctie werd terecht opgelegd.

3.3.5. Het Sociaal Verzekeringsfonds VEV.
Uit het proces verbaal van verhoor afgenomen van de heren D. en L. , beide financieel- 

logistiek manager van het Onafhankelijk Ziekenfonds 501 blijkt dat de vzw Sociaal Ver-
zekeringsfonds V.E.V. jaarlijks een bedrag aanrekent van 75.000 euro aan het zieken-
fonds 501 bedoeld 'als vergoeding voor de werkingskosten (personeelskosten, bureelkos-
ten,...) die de vzw sociaal verzekeringsfonds heeft gedragen ingevolge het verrichten van 
het uitvoerend werk in het kader van ziekenfondsactiviteit ten aanzien van de leden van 
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het ziekenfonds (loket betalingen, advies...) en de commerciële taken die hiermee gepaard 
gaan'. Uit de aan het proces verbaal gehechte stukken blijkt dat het sociaal verzekerings-
fonds jaarlijks een afrekening opmaakt met vermelding 'deelname in de personeelskosten 
van de commerciële dienst'. Weliswaar worden in een later verhoor gesteld dat met 'com-
merciële activiteiten' in feite bedoeld worden loketverrichtingen en adviezen doch deze 
precisering is, in het licht van de oorspronkelijke verklaring en de vermeldingen op de af-
rekening opgemaakt door het sociaal verzekeringsfonds, ongeloofwaardig.

Uit de stukken blijkt dat het sociaal verzekeringsfonds VEV een erkenning heeft als 
verzekeringsmakelaar. De sanctie werd terecht opgelegd.

(...)
3.3.8. De heer S. .
Het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft op 1 april 2002 met de heer S. een overeenkomst 

van zelfstandig afgevaardigde afgesloten. Volgens artikel 4 van deze overeenkomst ver-
bond de heer S. er zich toe 'samen te werken met alle diensten van het ziekenfonds door 
zijn diensten aan te bieden aan het cliënteel voor alle activiteiten die door het ziekenfonds 
worden georganiseerd'. Uit de bijlage bij de overeenkomst blijkt dat de heer S. een bedrag 
bekwam van 50,00 euro voor de mutatie van een lid en 5,00 euro voor een aansluiting 
Hospitalia. Het betreft een overeenkomst zoals bedoeld artikel 43ter van de wet van 6 au-
gustus 1990.

Het wordt niet betwist dat de heer Simons eveneens een activiteit had als verzekerings-
tussenpersoon en er worden verder geen specifieke verweermiddelen aangevoerd.

De sanctie werd terecht opgelegd. 
3.3.9. De heer C. .
Volgens de overeenkomst, die op 4 november 2002 werd afgesloten tussen het Onaf-

hankelijk Ziekenfonds en de heer C. ontvangt deze laatste een vergoeding ingeval van in-
dividuele mutatie, aansluiting of een aansluiting bij de dienst Hospitalia of Hospitalia +. 
Het betreft opnieuw een overeenkomst die bedoeld wordt in artikel 43ter van de wet en 
waarvoor in de loop van het jaar 2003 een bedrag van 865,00 euro werd uitbetaald.

Het wordt niet betwist dat de heer C. tegelijkertijd ingeschreven was als verzekerings-
tussenpersoon en er worden verder geen specifieke verweermiddelen aangevoerd.

De sanctie werd terecht opgelegd.
(...)
3.3.11. Mevrouw D.V. .
Volgens de overeenkomst die op 6 maart 2003 werd afgesloten met mevrouw D.V. , 

wonende te Oedelgem, ontving deze laatste een vergoeding ingeval van individuele muta-
tie, aansluiting of een aansluiting bij de dienst der Hospitalia of Hospitalia + . Een vergoe-
ding werd betaald van 285 euro voor het jaar 2003. Het betreft een overeenkomst die be-
doeld wordt door artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990.

Mevrouw D.V. had daarnaast een activiteit als verzekeringstussenpersoon.
De Landsbond voert echter aan dat uit het PV van vaststelling blijkt dat de activiteit als 

verzekeringstussenpersoon  in  Brussel  gebeurde  (adres  van  de  inschrijving  bij  de 
C.B.F.A.), zodat het onmogelijk was dat de beide activiteiten met elkaar vermengd waren. 
Uit de door de Controledienst voorgelegde documenten, en met name uit een uittreksel uit 
de telefoongids, blijkt echter dat mevrouw D.V. ook op het adres van haar woonplaats te 
Oedelem een activiteit uitoefende als verzekeringsmakelaar.

In het licht van dit element is er wel degelijk sprake van een overeenkomst die in strijd 
is met artikel 43ter van de wet van 6 augustus 1990. De sanctie werd terecht opgelegd.
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4. De omvang van de sanctie.
De Landsbond houdt voor dat de Controledienst een discriminerende houding aanneemt 

in de mate dat hij een individuele sanctie oplegt ten haren laste, terwijl niet betwist wordt 
dat de andere mutualiteiten dezelfde praktijken ontwikkelen. Dit verweer wordt door geen 
enkel feitelijk gegeven onderbouwd en wordt aldus afgewezen.

De Landsbond houdt verder voor dat de beginselen van behoorlijk bestuur geschonden 
zijn doordat 11 individuele procedures opgestart werden voor de 11 vastgestelde inbreu-
ken, terwijl, omdat het ging om inbreuken van dezelfde aard, de Controledienst, één enke-
le procedure had kunnen opstarten en aldus één enkele sanctie had kunnen uitspreken.

Uit artikel 60bis van de wet van 6 augustus 1990 blijkt dat een sanctie kan opgelegd 
worden per inbreuk. Zelfs indien één enkele procedure zou opgestart zijn had de Controle-
dienst het recht gehad een sanctie op te leggen per inbreuk. De omstandigheid dat, onaf-
hankelijk van elkaar, met 8 verschillende personen een door de wet verboden overeen-
komst werd opgesteld, verantwoordt in redelijkheid dat per verboden overeenkomst één 
sanctie wordt uitgesproken.

De Landsbond vraagt tenslotte, in besluiten na tussenarrest, dat in ieder dossier slechts 
de minimumsanctie wordt opgelegd.

Gelet op het feit dat de heropening van de debatten bevolen werd (ten)einde "het stand-
punt van de geïntimeerde te kennen" omtrent het voorstel van het auditoraat-generaal om 
de geldboete in een aantal gevallen te herleiden, kan aangenomen worden dat de Lands-
bond, na heropening van de debatten, voor de eerste maal een vraag tot vermindering van 
de sancties indient.

De Controledienst heeft in ieder van de weerhouden gevallen een sanctie opgelegd van 
3.000 euro, d.w.z. een sanctie gelijk aan twee keer de minimumsanctie en minder dan de 
helft van de maximumsanctie. Het arbeidshof ziet geen voldoende gronden om de uitge-
sproken sancties te herleiden. In de weerhouden gevallen gaat het duidelijk om een wetens 
en willens miskennen van een wettelijk verbod dat de Landsbond zeer goed moest kennen 
gelet op het feit dat zij deze verbodsbepaling voor het Grondwettelijk Hof heeft aange-
vochten. Het betreft verder een sanctie die opgelegd werd aan de landsbond, zodat het 
zonder belang is of bepaalde medewerkers slechts een beperkt voordeel getrokken hebben 
uit de samenwerking. Tenslotte kan begrepen worden dat de bepaling van het bedrag van 
de sanctie ook een preventieve aspect inhoudt dat bij het uitspreken van een minimum-
sanctie niet of minder voorhanden zou zijn.

5. De terugbetaling van de sancties.
De Landsbond had voor de eerste rechter de terugbetaling gevraagd van de sancties die 

zij inmiddels had dienen te betalen. De eerste rechter is op deze vordering ingegaan.
Vermits het (arbeids)hof het hoger beroep van de Controledienst gedeeltelijk gegrond 

verklaard heeft, dient de terugbetaling van de sancties herleid te worden tot een bedrag 
van 3 x 3.000,00 euro" (arrest, pp. 3-12).

Grieven
1. Artikel 43, §1, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen voorziet dat ziekenfondsen en de landsbonden, met het 
oog op de verwezenlijking van de doelstellingen bedoeld in artikel 2, kunnen samenwer-
ken met publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen.

Luidens artikel 43ter, tweede lid, van deze wet van 6 augustus 1990, is verboden elk 
akkoord dat tot voorwerp heeft de promotie, distributie of verkoop van een dienst, inge-
richt door een landsbond of een ziekenfonds zoals bepaald in de artikelen 3 en 7, §4, van 
deze wet, in het kader van beroepsactiviteiten die geheel of gedeeltelijk vallen binnen de 
werkingssfeer van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en 



1272 HOF VAN CASSATIE 3.5.10 - Nr. 303 

de distributie van verzekeringen of ressorteren onder de activiteiten van de banksector zo-
als bepaald in de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen.

Voor elke overtreding op de bepalingen van artikel 43ter van de wet van 6 augustus 
1990 kan volgens artikel 60bis van deze wet een administratieve geldboete van 1500 euro 
tot 7500 euro worden uitgesproken. Tegen de beslissing waarbij een administratieve geld-
boete wordt opgelegd kan de landsbond, die deze beslissing betwist, op grond van artikel 
60quinquies, §1, van de wet van 6 augustus 1990, verhaal instellen bij de arbeidsrecht-
bank.

De omstandigheid dat het aan de landsbond toekomt een procedure voor de arbeids-
rechtbank in te stellen teneinde de beslissing, waarbij hem een administratieve geldboete 
wordt opgelegd, te horen vernietigen, heeft geen verschuiving van de bewijslast tot ge-
volg. Zoals het arbeidshof terecht beslist (arrest, p. 5, nr. 3.1), komt het - op grond van ar-
tikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 en artikel 6.2 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 wet van 13 mei 1955 - aan verweerster, 
die een administratieve geldboete wegens overtreding van artikel 43ter, tweede lid, van de 
wet van 6 augustus 1990 heeft opgelegd, toe te bewijzen dat de eiser effectief deze wets-
bepaling heeft overtreden.

2. Het arbeidshof beslist in het aangevochten arrest dat een inbreuk op artikel 43ter, 
tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 is bewezen zodra vaststaat dat een persoon, 
die  zich inlaat  met  de promotie  (of distributie  of verkoop) van ziekenfondsproducten, 
daarnaast een activiteit in de sector van de verzekeringsbemiddeling of het bankwezen 
ontwikkelt. Een daadwerkelijke vermenging van beide activiteiten dient volgens het ar-
beidshof niet te worden aangetoond (arrest, pp. 4-5, nr. 2.2).

Het arbeidshof beslist tevens dat als regel kan worden gesteld dat de persoon die inge-
schreven is als verzekeringstussenpersoon/verzekeringsagent, dit beroep ook effectief uit-
oefent. Indien met de persoon, ingeschreven als verzekeringstussenpersoon, een overeen-
komst  voor de promotie van ziekenfondsactiviteiten werd gesloten,  staat  derhalve een 
overtreding van artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 vast, tenzij door 
de eiser zou worden aangetoond dat deze persoon in werkelijkheid niet of niet meer actief 
is als verzekeringstussenpersoon (arrest, p. 5, nr. 3.1).

Op grond van deze twee beslissingen, beslist het arbeidshof vervolgens, met betrekking 
tot de individuele sanctiedossiers, dat de administratieve sanctie terecht werd opgelegd in 
de dossiers van de nv Assist, de heer C. , de cvba Archimedex, het sociaal verzekerings-
fonds VEV, de heer S. , de heer C. en mevrouw D.V. .

3. Om te besluiten tot het bestaan van een door artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 
6 augustus 1990 verboden akkoord,  volstaat  het  evenwel  niet  dat  door de verweerder 
wordt aangetoond dat

- een ziekenfonds met een persoon een akkoord heeft gesloten dat tot voorwerp heeft de 
promotie, distributie of verkoop van een dienst, ingericht door de landsbond of een zie-
kenfonds zoals bepaald in artikelen 3 en 7, §4, van de wet van 6 augustus 1990, en

- de medecontractant van het ziekenfonds een activiteit ontwikkelt in de sector van de 
verzekeringsbemiddeling of het bankwezen.

Een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 staat immers 
slechts vast indien wordt aangetoond dat de promotie, distributie of verkoop van een 'zie-
kenfondsdienst' geschiedt "in het kader van beroepsactiviteiten die geheel of gedeeltelijk 
vallen binnen de werkingssfeer van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzeke-
ringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen of ressorteren onder de activiteit van 
de banksector zoals bepaald in de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en 
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het toezicht op de kredietinstellingen", m.a.w. in het kader van activiteiten als verzeke-
ringstussenpersoon of in het kader van activiteiten in de banksector.

Een inbreuk staat dus slechts vast indien een effectieve vermenging van beide activitei-
ten (enerzijds, de promotie, distributie of verkoop van een ziekenfondsdienst en, ander-
zijds,  de  activiteiten als  verzekeringstussenpersoon of  in  de banksector)  wordt  aange-
toond.

Het arbeidshof schendt derhalve artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 
1990 in zoverre het beslist dat de eiser inbreuken op deze wetsbepaling heeft gepleegd en 
hem derhalve terecht administratieve geldboeten werden opgelegd, op grond van de loute-
re vaststelling dat overeenkomsten tot promotie, distributie of verkoop van een "zieken-
fondsdienst" werden gesloten met personen die tevens een activiteit als verzekeringstus-
senpersoon ontplooien, zonder dat moet worden aangetoond dat er een daadwerkelijke 
vermenging van de beide activiteiten bestaat.

4.1 Indien er zou dienen te worden aangenomen dat het bestaan van een door artikel 43-
ter, tweede lid van de wet van 6 augustus 1990 verboden akkoord vaststaat van zodra 
wordt aangetoond dat de persoon met wie het ziekenfonds een akkoord heeft gesloten met 
betrekking tot de promotie, distributie of verkoop van een ziekenfondsdienst, een activi-
teit als verzekeringstussenpersoon ontwikkelt - quod non - dient de verweerder, die we-
gens overtreding van artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 een admi-
nistratieve geldboete oplegt, alleszins te bewijzen dat de medecontractant van het zieken-
fonds  daadwerkelijk  een  beroepsactiviteit  als  verzekeringstussenpersoon (m.b.  een be-
roepsactiviteit binnen de werkingssfeer van de wet van 27 maart 1995 betreffende de ver-
zekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen) uitoefent.

Het arbeidshof - dat er terecht van uitgaat dat het aan de verweerder, die de sanctie op-
legt, toekomt aan te tonen dat er een overtreding van de wet is gebeurd - beslist dat er "in 
de regel" mag worden van uitgegaan dat de persoon, die promotie maakt voor zieken-
fondsdiensten, die tegelijkertijd als verzekeringstussenpersoon is ingeschreven, dit beroep 
van verzekeringstussenpersoon ook effectief uitoefent.

Dit volgt, aldus het arbeidshof, uit het feit dat de inschrijving als verzekeringstussen-
persoon, en het behoud ervan, overeenkomstig artikel 10 van de wet (van 27 maart 1995) 
verbonden is aan een aantal voorwaarden, die het onaannemelijk maken dat een persoon 
een inschrijving zou behouden indien hij niet  daadwerkelijk een activiteit als verzeke-
ringstussenpersoon opneemt :

- hij is immers verplicht jaarlijks een inschrijvingsrecht te betalen en een beroeps-aan-
sprakelijkheidsverzekering aan te gaan, en

- de beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet verplicht een clausule inhouden dat, 
bij de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, de verzekeraar daarvan rechtstreeks 
de CBFA moet verwittigen.

De inschrijving als verzekeringsagent is  volgens het (...)  (arbeidshof) evenwel geen 
wettelijk onweerlegbaar vermoeden. De eiser blijft vrij aan te tonen dat de persoon met 
wie een overeenkomst voor promotie van ziekenfondsactiviteiten werd gesloten, niet of 
niet meer actief was als verzekeringstussenpersoon (arrest, p. 5, nr. 3.1).

Het arbeidshof stelt aldus als regel dat de persoon die ingeschreven is als verzekerings-
tussenpersoon vermoed wordt ook effectief een activiteit als verzekeringstussenpersoon 
uit te oefenen, tenzij het tegendeel zou worden aangetoond.

4.2 Naar luid van artikel 1349 van het Burgerlijk Wetboek, zijn vermoedens gevolg-
trekkingen die de wet of de rechter uit een bekend feit afleidt om te besluiten tot een on-
bekend feit.

Een wettelijk vermoeden is volgens artikel 1350 van het Burgerlijk Wetboek het ver-
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moeden dat door een bijzondere wetsbepaling met zekere handelingen of zekere feiten 
verbonden is. Krachtens artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek, ontslaat het wettelijk 
vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat, van ieder bewijs.

Overeenkomstig artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek, worden vermoedens die niet 
bij de wet zijn ingesteld (de zogenaamde feitelijke vermoedens) overgelaten aan het oor-
deel en aan het beleid van de rechter, die geen andere dan gewichtige, bepaalde en met el-
kaar overeenstemmende vermoedens zal aannemen, en zulks alleen in de gevallen waarin 
de wet het bewijs door getuigen toelaat, behalve wanneer tegen een handeling uit hoofde 
van arglist of bedrog wordt opgekomen.

Feitelijke vermoedens hebben geen algemene draagwijdte, zij gelden niet als regel. De 
rechter moet integendeel in elk concreet geval afzonderlijk beoordelen of een feitelijk ver-
moeden bestaat. Het bestaan van een feitelijk vermoeden is dus afhankelijk van de concre-
te omstandigheden van de zaak.

Een wettelijk vermoeden geldt daarentegen wel als regel. De wet leidt uit een bekend 
feit een onbekend feit af en de rechter dient deze regel toe te passen, zonder dat hij in elk 
concreet geval afzonderlijk dient te onderzoeken of er naar zijn oordeel sprake zou kun-
nen zijn van een vermoeden.

4.3 In casu stelt het arbeidshof als regel, los van de concrete omstandigheden van de elf 
zaken die hem werden voorgelegd, dat uit het feit dat een persoon (met wie het zieken-
fonds een akkoord sloot) ingeschreven is als verzekeringstussenpersoon volgt dat deze 
ook daadwerkelijk een activiteit als verzekeringstussenpersoon uitoefent, behoudens het 
door het ziekenfonds te leveren tegenbewijs.

Aldus stoelt het arbeidshof zijn beslissing op een vermoeden dat als regel geldt, dat 
echter niet in de wet (noch in de bepalingen van de wet van 27 maart 1995, noch in enige 
andere wetsbepaling) is voorzien. Het bestreden arrest schendt derhalve de artikelen 1349, 
1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.

Alleszins kon het arbeidshof zodoende zijn beslissing niet wettig stoelen op een feite-
lijk vermoeden, nu het niet in concreto onderzoekt of uit de feitelijke gegevens van elke 
zaak afzonderlijk blijkt dat er gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende ver-
moedens zijn, doch integendeel uit de wettelijke bepalingen volgens welke de persoon die 
ingeschreven is als verzekeringstussenpersoon jaarlijks een inschrijvingsrecht moet beta-
len (artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995) en een beroepsaansprakelijk-heidsver-
zekering moet aangaan (artikel 10, 4°, van de wet van 27 maart 1995, zoals van kracht 
vóór en na wijziging bij wetten van 22 februari 2006 en 1 maart 2007) en dat deze verze-
kering een clausule moet inhouden dat, bij de beëindiging van de verzekeringsovereen-
komst, de verzekeraar daarvan rechtstreeks de CBFA moet verwittigen (artikel 10, 4°, van 
de wet van 27 maart 1995, zoals van kracht na wijziging bij wet van 1 maart 2007), als re-
gel afleidt  dat de persoon die als verzekerings-tussenpersoon is ingeschreven vermoed 
wordt, behoudens tegenbewijs, daadwerkelijk een activiteit als verzekeringstussenpersoon 
uit te oefenen. Het bestreden arrest schendt aldus de artikelen 1349 en 1353 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

4.4 Hoe dan ook kon het arbeidshof in onderhavige zaak, die betrekking heeft op be-
weerde overtredingen van artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990, ge-
pleegd in de periode voorafgaand aan de bestreden administratieve beslissingen van de 
verweerder, waarvan de laatste dateert van 21 juni 2004 (vonnis van de arbeidsrechtbank 
te Brussel van 28 oktober 2005, p. 4, voorlaatste alinea) niet als regel aannemen dat, in-
dien wordt aangetoond dat een persoon, die promotie maakt voor ziekenfondsdiensten, te-
gelijkertijd overeenkomstig artikel 5 van de wet van 27 maart 1995 is ingeschreven als 
verzekeringstussenpersoon, deze dit beroep ook effectief uitoefent, op grond van de vast-
stelling dat de aansprakelijkheidsverzekering die de ingeschreven persoon moet aangaan, 
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een clausule dient in te houden dat, bij de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst 
de verzekeraar daarvan rechtstreeks de CBFA moet verwittigen (arrest, p. 5, nr. 3.1).

De regel, volgens welke de verzekeringsovereenkomst een bepaling bevat die de verze-
keringsonderneming  bij  beëindiging  van  de  overeenkomst  de  verplichting  oplegt  de 
CBFA hiervan in kennis te stellen, werd in artikel 10, 4°, van de wet van 27 maart 1995 
betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verze-
keringen, slechts ingevoerd bij wet van 1 maart 2007, die op 24 maart 2007 in werking is 
getreden. Deze wetsbepaling is derhalve op onderhavige zaak niet toepasselijk nu de wet, 
volgens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, alleen voor het toekomende beschikt en 
geen terugwerkende kracht heeft.

Het bestreden arrest schendt aldus artikel 10, 4°, van de wet van 27 maart 1995 betref-
fende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekerin-
gen, zoals van kracht vóór en na wijziging bij wetten van 22 februari 2006 en 1 maart 
2007, evenals artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.

5.1 Het arbeidshof beslist dat de administratieve sanctie in het dossier van de nv Assist 
terecht werd opgelegd nu

- met de nv Assist een overeenkomst tot promotie, distributie of verkoop van een dienst 
ingericht door een landsbond of een ziekenfonds werd gesloten,

- de nv Assist een erkenning als verzekeringstussenpersoon had onder nummer 48.713,
- de eiser niet aantoont dat de ziekenfonds- en verzekeringsactiviteiten niet op dezelfde 

plaats gebeurden, hetgeen overigens niet noodzakelijk een inbreuk uitsluit (arrest, p. 6, nr. 
3.3.1).

Het arbeidshof stelt derhalve vast dat de nv Assist een erkenning als verzekeringstus-
senpersoon had en een overeenkomst met de eiser sloot met als voorwerp de promotie, 
distributie of verkoop van een ziekenfondsdienst, en dat door de eiser niet wordt aange-
toond dat de ziekenfonds- en verzekeringsactiviteiten op verschillende plaatsen gevestigd 
waren, welk gegeven overigens een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid van de wet van 6 
augustus 1990 niet zou uitsluiten, doch stelt niet vast dat de nv Assist daadwerkelijk het 
beroep van verzekeringstussenpersoon uitoefent en stelt evenmin vast dat de promotie, 
distributie of verkoop van ziekenfondsdiensten op grond van het litigieuze akkoord ge-
schiedde in het kader van de beroepsactiviteiten in de verzekeringssector.

Door aldus, enerzijds, als regel te stellen dat diegene die als verzekeringstussenpersoon 
is ingeschreven dat beroep ook effectief uitoefent, behoudens tegenbewijs te leveren door 
de eiser (arrest, p. 5, nr. 3.1 en p. 6, nr. 3.3.1), welk tegenbewijs in casu niet werd gele-
verd, en door, anderzijds, de overtreding van artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 
augustus 1990 in het dossier van de nv Assist aan te nemen om reden dat een overtreding 
van het in deze wetsbepaling voorziene verbod vaststaat zodra wordt vastgesteld dat een 
persoon die zich inlaat met de promotie, distributie of verkoop van de ziekenfondsactivi-
teiten, daarnaast een activiteit ontwikkelt in de sector van verzekeringsbemiddeling, zon-
der dat dient te worden aangetoond dat er een daadwerkelijke vermenging van beide acti-
viteiten is (arrest, p. 4, in fine en p. 6, nr. 3.3.1) schendt het bestreden arrest, enerzijds, de 
artikelen 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en 5 - zoals van kracht vóór wijziging bij wet van 22 februari 2006 -, 
10, 4°, - zoals van kracht vóór en na wijziging bij wetten van 22 februari 2006 en 1 maart 
2007 - en 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling 
en de distributie van verzekeringen, waarvan het opschrift bij wet van 22 februari 2006 
gewijzigd werd in: "wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en 
de distributie van verzekeringen", en, anderzijds, de artikelen 43, §1, 43ter, tweede lid, en 
60bis, vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen en artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de 
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 
1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955.

5.2 Het arbeidshof beslist dat de administratieve sanctie in het dossier van de heer C. 
terecht werd opgelegd nu

- een overeenkomst met het ziekenfonds werd gesloten waarbij de heer C. zich ertoe 
verbindt samen te werken met alle diensten van het ziekenfonds door zijn diensten aan te 
bieden aan het cliënteel voor alle activiteiten die door het ziekenfonds worden georgani-
seerd,

- de vergoeding in het fiscale document 281.50 wordt aangegeven als "commissielonen, 
makelaarslonen, handelaarsristorno's" (arrest, p. 7, nr. 3.3.2).

Door aldus een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 be-
wezen te verklaren, nu een akkoord werd gesloten met het ziekenfonds, zonder dat even-
wel wordt vastgesteld dat de ziekenfondsactiviteiten, die voorwerp van die overeenkomst 
zijn, uitgeoefend worden in het kader van de activiteiten van verzekeringsbemiddeling 
(arrest, p. 4, in fine en p.7, nr. 3.3.2), schendt het bestreden arrest, de artikelen 43, §1, 43-
ter, tweede lid, en 60bis, vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de zie-
kenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en artikel 6.2 van het Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955.

5.3 Het arbeidshof beslist dat de administratieve sanctie in het dossier van de cvba Ar-
chimedex terecht werd opgelegd, nu

- een overeenkomst tussen het Onafhankelijk Ziekenfonds Antwerpen en de cvba Ar-
chimedex werd gesloten, waarbij laatstgenoemde zich ertoe verbindt de diensten van het 
Onafhankelijk Ziekenfonds bij zijn leden te propageren en hen aan te raden voor wat de 
ziekteverzekering betreft zich aan te sluiten bij het Onafhankelijk Ziekenfonds,

- de cvba Archimedex een erkend verzekeringsmakelaar is,
- de eiser geen concrete verweermiddelen aanvoert (arrest, p. 8, nr. 3.3.4).
Door aldus een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 be-

wezen te verklaren nu, enerzijds, de cvba Archimedex een erkende verzekerings-makelaar 
is en als regel geldt dat diegene die als verzekeringstussenpersoon is ingeschreven dat be-
roep ook daadwerkelijk uitoefent, behoudens tegenbewijs dat in casu door de eiser niet 
wordt geleverd (arrest, p. 5, nr. 3.1 en p. 8, nr. 3.3.4), en nu, anderzijds, een akkoord werd 
gesloten met het Onafhankelijk Ziekenfonds, zonder dat evenwel wordt vastgesteld dat de 
ziekenfondsactiviteiten, die voorwerp van die overeenkomst zijn, uitgeoefend worden in 
het kader van de activiteiten van verzekeringsbemiddeling (arrest, p. 4, in fine en p. 8, nr. 
3.3.4), schendt het bestreden arrest, enerzijds, de artikelen 1349, 1350, 1352 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 5 - zoals van 
kracht vóór wijziging bij wet van 22 februari 2006 -, 10, 4°, - zoals van kracht vóór en na 
wijziging bij wetten van 22 februari 2006 en 1 maart 2007 - en 10, 7°, van de wet van 27 
maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, 
waarvan het opschrift bij wet van 22 februari 2006 gewijzigd werd in: "wet betreffende de 
verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen", en, an-
derzijds, de artikelen 43, §1, 43ter, tweede lid, en 60 bis, vierde lid, van de wet van 6 au-
gustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en arti-
kel 6.2 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 wet van 13 mei 
1955.

5.4 Het arbeidshof beslist dat de administratieve sanctie in het dossier van het sociaal 
verzekeringsfonds VEV terecht werd opgelegd, nu
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- de vzw sociaal verzekeringsfonds VEV jaarlijks een bedrag aan het Onafhankelijk 
Ziekenfonds 501 aanrekent als vergoeding voor werkingskosten die het gedragen heeft in-
gevolge het verrichten van het uitvoerend werk in het kader van ziekenfondsactiviteiten 
ten aanzien van de leden van het ziekenfonds en de commerciële activiteiten die hiermee 
gepaard gaan,

- uit de stukken blijkt dat het sociaal verzekeringsfonds VEV een erkenning als verze-
keringsmakelaar heeft (arrest, p. 8, nr. 3.3.5).

Door aldus een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 be-
wezen te verklaren nu, enerzijds het sociaal verzekeringsfonds VEV een erkenning als 
verzekeringsmakelaar heeft en als regel geldt dat diegene die als verzekerings-tussenper-
soon is ingeschreven dat beroep ook daadwerkelijk uitoefent, behoudens tegenbewijs (ar-
rest, p. 5, nr. 3.1 en p. 8, nr. 3.3.5), en nu, anderzijds, het sociaal verzekeringsfonds aan 
het Onafhankelijk Ziekenfonds 501 kosten aanrekent voor het verrichten van uitvoerend 
werk in het kader van ziekenfondsactiviteiten ten aanzien van de leden van het zieken-
fonds, zonder dat evenwel wordt vastgesteld dat de ziekenfondsactiviteiten van het sociaal 
verzekeringsfonds uitgeoefend worden in het kader van de activiteiten van verzekerings-
makelaar, schendt het bestreden arrest, enerzijds, de artikelen 1349, 1350, 1352 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 5 - zoals van 
kracht vóór wijziging bij wet van 22 februari 2006 -, 10,4° - zoals van kracht vóór en na 
wijziging bij wetten van 22 februari 2006 en 1 maart 2007 - en 10,7° van de Wet van 27 
maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, 
waarvan het opschrift bij wet van 22 februari 2006 gewijzigd werd in : "wet betreffende 
de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen", en, 
anderzijds, de artikelen 43, §1, 43ter, tweede lid, en 60bis, vierde lid, van de wet van 6 au-
gustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en arti-
kel 6.2 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 wet van 13 mei 
1955.

5.5 Het arbeidshof beslist dat de administratieve sanctie in het dossier van de heer S. te-
recht werd opgelegd nu

- het Onafhankelijk Ziekenfonds met de heer S. een overeenkomst sloot, waarbij laatst-
genoemde er zich toe verbond samen te werken met alle diensten van het ziekenfonds 
door zijn diensten aan te bieden aan het cliënteel voor alle activiteiten die door het zieken-
fonds worden georganiseerd,

- niet betwist wordt dat de heer S. eveneens een activiteit had als verzekeringstussen-
persoon (arrest, p. 9, nr. 3.3.8).

Door aldus een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 be-
wezen te verklaren nu de heer S. , die een activiteit als verzekeringstussenpersoon had, 
een overeenkomst met het Onafhankelijk Ziekenfonds heeft gesloten, waarbij hij zich er-
toe verbindt samen te werken met de diensten van het ziekenfonds, zonder dat evenwel 
wordt vastgesteld dat de ziekenfondsactiviteiten van de heer S. uitgeoefend worden in het 
kader van zijn activiteiten van verzekeringstussenpersoon (arrest, p. 4, in fine en p. 9, nr. 
3.3.8), schendt het bestreden arrest de artikelen 43, §1, 43ter, tweede lid, en 60bis, vierde 
lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen en artikel 6.2 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 wet van 13 mei 1955.

5.6 Het arbeidshof beslist dat de administratieve sanctie in het dossier van de heer C. 
terecht werd opgelegd nu

- volgens de overeenkomst tussen het Onafhankelijk Ziekenfonds en de heer C. laatst-
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genoemde een vergoeding ontvangt ingeval van individuele mutatie, aansluiting of een 
aansluiting bij de dienst Hospitalia of Hospitalia +,

- de heer C. ingeschreven was als verzekeringstussenpersoon (arrest, p. 10, nr. 3.3.9).
Door aldus een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 be-

wezen te verklaren nu, enerzijds de heer C. ingeschreven was als verzekerings-tussenper-
soon en als regel geldt dat diegene die als verzekeringstussenpersoon is ingeschreven dat 
beroep ook daadwerkelijk uitoefent, behoudens tegenbewijs (arrest, p. 5, nr. 3.1 en p. 10, 
nr. 3.3.9), en nu, anderzijds, een overeenkomst werd gesloten met het Onafhankelijk Zie-
kenfonds, zonder dat evenwel wordt vastgesteld dat de ziekenfonds-activiteiten die voor-
werp van die overeenkomst zijn uitgeoefend worden in het kader van de activiteiten van 
verzekeringstussenpersoon (arrest, p. 4, in fine en p. 10, nr. 3.3.9), schendt het bestreden 
arrest, enerzijds, de artikelen 1349, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en de 
artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 5 - zoals van kracht vóór wijziging bij wet van 
22 februari 2006 - 10, 4°, - zoals van kracht vóór en na wijziging bij wetten van 22 febru-
ari 2006 en 1 maart 2007 - en 10, 7° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verze-
keringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, waarvan het opschrift bij wet van 
22 februari 2006 gewijzigd werd in : "wet betreffende de verzekerings- en herverzeke-
ringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen", en, anderzijds, de artikelen 43, §1, 
43ter, tweede lid, en 60bis, vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de zie-
kenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en artikel 6.2 van het Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955.

5.7 Het arbeidshof beslist dat de administratieve sanctie in het dossier van mevrouw 
D.V. terecht werd opgelegd nu

- een overeenkomst met mevrouw D.V. werd gesloten volgens welke zij een vergoe-
ding ontving ingeval van individuele mutatie, aansluiting of een aansluiting bij de dienst 
Hospitalia of Hospitalia +,

- mevrouw D.V. daarnaast een activiteit als verzekeringstussenpersoon had, die zij ook 
op het adres van haar woonplaats uitoefende (arrest, pp. 10-11, nr. 3.3.11).

Door aldus een inbreuk op artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 be-
wezen te verklaren nu mevrouw D.V. , die een activiteit als verzekerings-tussenpersoon 
had, een overeenkomst met het ziekenfonds heeft gesloten zonder dat evenwel wordt vast-
gesteld dat de ziekenfondsactiviteiten van mevrouw D.V. uitgeoefend worden in het kader 
van haar activiteiten van verzekeringstussenpersoon (arrest, p. 4, in fine en pp. 10-11, nr. 
3.3.11), schendt het bestreden arrest de artikelen 43, §1, 43ter, tweede lid, en 60bis, vierde 
lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen en artikel 6.2 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 wet van 13 mei 1955.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 43ter, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de zie-

kenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, hierna Ziekenfondswet ge-
noemd, bepaalt dat verboden is, elk akkoord dat tot voorwerp heeft de promotie, 
distributie of verkoop van een dienst, ingericht door een landsbond of een zie-
kenfonds zoals bepaald in de artikelen 3 en 7, §4, van onderhavige wet, in het 
kader van beroepsactiviteiten die geheel of gedeeltelijk vallen binnen de wer-
kingssfeer van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings-bemidde-
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ling en de distributie van verzekeringen of ressorteren onder de activiteiten van 
de banksector, zoals bepaald in de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut 
van en het toezicht op de kredietinstellingen.

Krachtens artikel 43ter, derde lid, van de Ziekenfondswet, worden de promotie, 
distributie of de verkoop van de producten of diensten, bedoeld in het eerste en 
het tweede lid, op onweerlegbare wijze vermoed het gevolg te zijn van een ge-
schreven of een stilzwijgend akkoord.

2. Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 februari 
1998 houdende sociale bepalingen, die artikel 43ter heeft ingevoegd in de Zie-
kenfondswet, is deze bepaling verantwoord door de noodzaak, in het belang van 
de bescherming van de consument, om het onderscheid tussen de ziekenfonds-
sector en de commerciële sector van de banken of de verzekeringsmaatschappij-
en te versterken en elke verwarring tussen de beide sectoren te vermijden, alsme-
de door de bekommernis om het privé-leven van de sociaal verzekerden beter te 
beschermen tegen elke overdracht van persoonlijke informatie van de verplichte 
en aanvullende verzekering naar de commerciële verzekering.

Zij verbiedt ieder akkoord met als voorwerp de promotie, distributie of verkoop 
van een ziekenfondsdienst, door een persoon die een activiteit van verzekerings-
bemiddeling of een bankactiviteit uitoefent, zonder dat moet worden aangetoond 
dat er een effectieve vermenging is van de beide activiteiten.

3. In zoverre het middel aanvoert dat een inbreuk op het in artikel 43ter, tweede 
lid, van de Ziekenfondswet bepaalde verbod slechts vaststaat indien een effectie-
ve vermenging wordt aangetoond tussen, enerzijds, de promotie, distributie of 
verkoop van een ziekenfondsdienst en,  anderzijds,  de activiteiten als verzeke-
ringstussenpersoon of in de banksector, faalt het naar recht.

4. Het arrest oordeelt dat in de regel er van mag worden uitgegaan dat indien 
aangetoond wordt dat een persoon overeenkomstig artikel 5 van de wet van 27 
maart 1995 is ingeschreven als verzekeringstussenpersoon, hij dit beroep ook ef-
fectief uitoefent, vermits een dergelijke inschrijving en het behoud ervan aan een 
aantal voorwaarden is verbonden die het onaannemelijk maken dat een persoon 
die ingeschreven is als verzekeringstussenpersoon niet daadwerkelijk een activi-
teit als verzekeringstussenpersoon zou uitoefenen, maar dat de eiser vrij  blijft 
aan te tonen dat de persoon met wie een overeenkomst voor promotie van zie-
kenfondsdiensten werd afgesloten en die ingeschreven was als verzekeringstus-
senpersoon, in werkelijkheid niet of niet meer actief was in die hoedanigheid.

Aldus oordeelt het arrest dat volgens de gewone gang van zaken aangenomen 
mag worden dat een persoon die ingeschreven is als verzekeringstussenpersoon, 
daadwerkelijk activiteiten van verzekeringsbemiddeling uitoefent en steunt het 
zijn beslissing zodoende op een feitelijk vermoeden van overeenstemming met 
de gewone gang van zaken, waarbij degene die zich op een afwijking van de ge-
wone gang van zaken beroept, het bewijs daarvan dient te leveren.

In zoverre het middel aan het arrest verwijt zijn beslissing te steunen op een 
onbestaand wettelijk vermoeden, mist het feitelijke grondslag.

5. Hoewel de rechter op onaantastbare wijze het bestaan vaststelt van de feiten 
waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen die hij daaruit als vermoeden 
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afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij het rechtsbegrip 
feitelijk vermoeden dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen, niet mis-
kennen of denatureren. Hij mag met name aan de door hem vastgestelde feiten 
geen gevolgen verbinden die daarmee in geen enkel verband staan of die, op 
grond van die feiten, onmogelijk kunnen worden verantwoord.

6. Uit de vaststelling in een aantal van de aan het arbeidshof voorgelegde dos-
siers dat bepaalde personen met wie de eiser een akkoord had aangegaan voor de 
promotie, distributie of verkoop van een ziekenfondsdienst, ingeschreven zijn als 
verzekeringstussenpersoon, hetgeen meebrengt dat zij een jaarlijks inschrijvings-
geld moeten betalen en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten aan-
gaan, kon het arrest, zonder schending van de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, afleiden dat de bedoelde personen dit beroep effectief uitoe-
fenen.

In zoverre het middel aanvoert dat het arrest zijn beslissing niet wettig stoelt op 
een feitelijk vermoeden, kan het niet worden aangenomen.

7. In zoverre het middel opkomt tegen de reden van het arrest dat de beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering die een persoon die ingeschreven is als verzeke-
ringstussenpersoon moet aangaan, bovendien een clausule dient in te houden dat 
bij  de  beëindiging  van  de  verzekeringsovereenkomst,  de  verzekeraar  daarvan 
rechtstreeks de Commissie voor Bank- Financie- en Assurantiewezen moet ver-
wittigen, is het gericht tegen een ten overvloede gegeven reden.

In zoverre is het middel, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte. 

Nr. 304

3° KAMER - 3 mei 2010

SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - RECHTSPLEGING - SOCIALE 
VERZEKERINGSKAS - INVORDERING VAN BIJDRAGEN - GEBREK AAN LAATSTE HERINNERING - GEVOLG

De verplichting voor de sociale verzekeringskassen om alvorens tot gerechtelijke invorder-
ing van bijdragen over te gaan, de onderworpene een laatste herinnering bij  ter post  
aangetekend schrijven toe te sturen, is er op gericht een gerechtelijke invordering en de 
daarmee gepaard gaande kosten te vermijden. Deze bepaling, waarop door de wet geen 
specifieke sanctie is gesteld, houdt voor de sociale verzekeringskas een zorgvuldighei-
dsverplichting in ten aanzien van de onderworpene, waarvan de niet-naleving door de  
rechter kan worden gesanctioneerd, maar belet niet dat de sociale verzekeringskas tot de  
gerechtelijke invordering van de verschuldigde bijdragen kan overgaan. (Art. 46, K.B. 19 
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dec. 1967)

(GROEP S SOCIALE VERZEKERINGSKAS VOOR ZELFSTANDIGEN vzw T. R. e.a.)

ARREST

(AR S.09.0031.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 oktober 2008 gewezen door 

het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 46 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen regle-

ment in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen, in de versie van toepassing vóór de wijziging er-
van bij het koninklijk besluit van 4 oktober 2005;

- de artikelen 12, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van de eiseres tot veroordeling van de verweersters tot betaling van socialezekerheids-bij-
dragen in het sociaal statuut van de zelfstandigen, het hoger beroep van de eiseres onge-
grond. Het arbeidshof beslist dat de vordering van de eiseres niet toelaatbaar is, noch t.a.v. 
J.R. (thans zijn erfgenamen, de eerste, tweede en derde verweerster), noch t.a.v. de vierde 
verweerster. Het neemt die beslissing op grond van alle vaststellingen en motieven waar-
op zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in het bijzonder 
de volgende:

"De regel van artikel 46 van het ARS besluit (het koninklijk besluit van 19 december 
1967, houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 
juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen).

De (eerste, tweede en derde verweerster) beroepen zich op het voorschrift van artikel 
46 van het ARS besluit om de vordering van de (eiseres) als onontvankelijk te horen af-
wijzen.

Het bedoelde artikel bepaalt: 'Alvorens tot de gerechtelijke invordering over te gaan, 
moeten de sociale verzekeringskassen, in ieder geval, de onderworpene een laatste herin-
nering bij ter post aangetekend schrijven toesturen met vermelding van de bedragen waar-
op de invordering zal slaan ...'

Deze bepaling houdt in dat zonder deze laatste herinnering elke gerechtelijke invorde-
ring niet toelaatbaar zal zijn.

Conclusie
Het hof stelt vast dat de (eiseres) in gebreke blijft om de laatste herinnering voor te leg-

gen in de zin van artikel 46 van het ARS-besluit, die noodzakelijkerwijze aan J.R. én aan 
de (vierde verweerster) moest worden toegestuurd alvorens tot gerechtelijke invordering 
kon worden overgegaan.
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Bij gebreke hieraan is de vordering van de (eiseres) niet toelaatbaar, niet lastens J.R. , 
thans zijn erfgenamen (de eerste, tweede en derde verweerster) en niet lastens de (vierde 
verweerster).

Het hoofdberoep is ongegrond." (blz. 9 t.e.m. blz. 11, eerste alinea, van het bestreden 
arrest)

Grieven
1.1. Overeenkomstig artikel 12 van het Gerechtelijk Wetboek opent de inleidende vor-

dering het rechtsgeding.
Artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsvordering niet kan wor-

den toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te die-
nen.

Krachtens artikel 18, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet het belang een 
reeds verkregen en dadelijk belang zijn.

De toelaatbaarheid van de vordering kan bovendien afhangen van de naleving van in 
andere  regelgevende  bepalingen  voorkomende voorwaarden,  indien uit  die  bepalingen 
blijkt dat de niet-naleving van de voorwaarde de niet-toelaatbaarheid van de vordering tot 
gevolg heeft.

Overeenkomstig artikel 46 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende 
algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 hou-
dende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hieronder afgekort als het Alge-
meen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen, in de versie aangeduid in de aanhef van 
het middel, moeten de socialeverzekeringskassen, alvorens tot de gerechtelijke invorde-
ring over te gaan, in ieder geval, de onderworpene een laatste herinnering bij ter post aan-
getekend schrijven toesturen met vermelding van de bedragen waarop de invordering zal 
slaan, en kan deze herinnering gebeuren door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.

Het toesturen van een laatste herinnering vooraleer tot gerechtelijke invordering kan 
worden overgegaan, is in artikel 46 van het Algemeen Reglement Sociaal statuut Zelfstan-
digen aldus niet voorgeschreven op straffe van niet-toelaatbaarheid van de door de socia-
leverzekeringskas ingestelde vordering.

De verplichting voor de socialeverzekeringskas de onderworpene een laatste herinne-
ring toe te sturen alvorens tot gerechtelijke invordering over te gaan, maakt slechts een 
verplichting van behoorlijk handelen uit.

Het niet toesturen van een laatste herinnering in de zin van artikel 46 van het Algemeen 
Reglement  Sociaal statuut Zelfstandigen alvorens tot  gerechtelijke invordering over te 
gaan, kan dus niet leiden tot de niet-toelaatbaarheid van de door de sociale verzekerings-
kas ingestelde vordering.

1.2. Uit de vaststellingen van het arbeidshof en de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, blijkt dat de eiseres, een socialeverzekeringskas voor zelfstandigen, tegen (de 
rechtsvoorganger van) de eerste, tweede en derde verweerster, en tegen de vierde ver-
weerster een vordering instelde tot betaling van socialezekerheidsbijdragen in het sociaal 
statuut van de zelfstandigen, vermeerderd met de aanhorigheden (zie o.m. vierde volledi-
ge t.e.m. achtste volledige alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat artikel 46 van het Algemeen Re-
glement Sociaal Statuut Zelfstandigen inhoudt dat zonder deze laatste herinnering elke ge-
rechtelijke invordering niet toelaatbaar zal zijn (blz. 9, vierde alinea, van het bestreden ar-
rest). Het beslist dat bij gebreke van een laatste herinnering in de zin van artikel 46 van 
het Algemeen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen de vordering van de eiseres niet 
toelaatbaar is, noch t.a.v. J.R., thans zijn erfgenamen (dit zijn de eerste, tweede en derde 
verweerster), noch t.a.v. de vierde verweerster (blz. 10, laatste alinea, en blz. 11, midden, 
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van het beschikkend gedeelte, van het bestreden arrest).
Aangezien, zoals hierboven uiteengezet werd onder nummer 1.1., de ontstentenis van 

een laatste herinnering in de zin van artikel 46 van het Algemeen Reglement Sociaal Sta-
tuut Zelfstandigen niet leidt tot de niet-toelaatbaarheid van de door de sociale verzeke-
ringskas ingestelde vordering, verklaart het arbeidshof niet wettig de vordering van de ei-
seres (zowel t.a.v. de (rechtsvoorganger van de) eerste, tweede en derde verweerster, als 
t.a.v. de vierde verweerster) niet toelaatbaar wegens miskenning van het voorschrift van 
artikel 46 van het Algemeen Reglement Sociaal statuut Zelfstandigen.

Conclusie
Het  arbeidshof  beslist  niet  wettig  dat  de  vordering  van  de  eiseres  (zowel  t.a.v.  de 

(rechtsvoorganger van de) eerste, tweede en derde verweerster, als t.a.v. de vierde ver-
weerster) niet toelaatbaar is wegens miskenning van het voorschrift van artikel 46 van het 
Algemeen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen (schending van de artikelen 46 van 
het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering 
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal sta-
tuut der zelfstandigen, in de versie toepasselijk vóór de wijziging ervan door het konink-
lijk besluit van 4 oktober 2005, 12, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 46 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen regle-

ment in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen, in de versie van toepassing vóór de wijziging er-
van bij het koninklijk besluit van 4 oktober 2005;

- de artikelen 2, 3, §1, eerste lid, 6 en 15, §1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;

- de artikelen 12, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de door de eise-

res tegen de vierde verweerster gestelde vordering tot betaling van socialezekerheids-bij-
dragen in het sociaal statuut van de zelfstandigen (en aanhorigheden), het hoger beroep 
van de eiseres ongegrond. Het arbeidshof beslist dat de door de eiseres tegen de vierde 
verweerster gestelde vordering niet toelaatbaar is. Het neemt die beslissing op grond van 
alle vaststellingen en motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd worden integraal 
te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende:

"De regel van artikel 46 van het ARS besluit (het koninklijk besluit van 19 december 
1967, houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 
juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen)

De (eerste, tweede en derde verweerster) beroepen zich op het voorschrift van artikel 
46 van het ARS besluit om de vordering van de (eiseres) als onontvankelijk te horen af-
wijzen.

Het bedoelde artikel bepaalt: 'Alvorens tot de gerechtelijke invordering over te gaan, 
moeten de sociale verzekeringskassen, in ieder geval, de onderworpene een laatste herin-
nering bij ter post aangetekend schrijven toesturen met vermelding van de bedragen waar-
op de invordering zal slaan ...'.

Deze bepaling houdt in dat zonder deze laatste herinnering elke gerechtelijke invorde-
ring niet toelaatbaar zal zijn.

Het komt de (eiseres) toe deze laatste herinnering in de geijkte vorm voor te leggen zo-
wel naar J.R. toe als naar de (vierde verweerster).
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Inderdaad in dit stadium van de beoordeling is het hof geconfronteerd met twee dag-
vaardingen, die geacht moeten worden van rechtsgeldig te zijn betekend.

De hoedanigheid van hoofdelijke schuldenaar, in dewelke de (vierde verweerster) werd 
aangesproken, brengt mee dat de vordering afzonderlijk tegen haar kan worden gericht. 
De schuldeiser heeft immers de keuze om hetzij de hoofdschuldenaar aan te spreken, het-
zij de hoofdelijke schuldenaar, hetzij allebei.

Dit maakt, in de laatste hypothese, dat de toelaatbaarheid van de vordering moet wor-
den beoordeeld zowel gericht tegen de hoofdschuldenaar als tegen de hoofdelijke schulde-
naar.

Wat de toepassing van artikel 46 van het ARS-besluit betreft, brengt dit mee dat de (ei-
seres)  een  laatste  herinnering  had  moeten  sturen  zowel  aan  de  hoofdschuldenaar  (Jef 
Roef) als aan de hoofdelijke schuldenaar (de (vierde verweerster)) in de mate dat zij las-
tens beide tot een gerechtelijke invordering wou overgaan.

Conclusie
Het hof stelt vast dat de (eiseres) in gebreke blijft om de laatste herinnering voor te leg-

gen in de zin van artikel 46 van het ARS-besluit, die noodzakelijkerwijze aan J.R. én aan 
de (vierde verweerster) moest worden toegestuurd alvorens tot gerechtelijke invordering 
kon worden overgegaan.

Bij gebreke hieraan is de vordering van de (eiseres) niet toelaatbaar, niet lastens J.R., 
thans zijn erfgenamen ((de eerste, tweede en derde verweerster)) en niet lastens de (vierde 
verweerster).

Het hoofdberoep is ongegrond" (blz. 9 t.e.m. blz. 11, eerste alinea, van het bestreden ar-
rest).

Grieven
2.1. Krachtens artikel 15, §1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 

1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hieronder afgekort als 
Sociaal Statuut der Zelfstandigen, is de rechtspersoon hoofdelijk gehouden tot betaling 
van de bijdragen verschuldigd door haar mandatarissen.

Uit de vaststellingen van het arbeidshof en de stukken waarop uw Hof vermag acht te 
slaan blijkt  dat  de  vierde verweerster  door  de eiseres  als  hoofdelijke  schuldenaar  (op 
grond van artikel 15, §1, derde lid, van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen) werd aange-
sproken tot betaling van de door de rechtsvoorganger van de eerste, tweede en derde ver-
weerster (blijkens de vaststellingen van het arbeidshof bestuurder en dus mandataris van 
de vierde verweerster) verschuldigde socialezekerheidsbijdragen in het sociaal statuut van 
de zelfstandigen (en de aanhorigheden) (zie o.m. blz. 4, zevende volledige alinea, en blz. 
9, zevende en negende alinea, van het bestreden arrest).

2.2. Overeenkomstig artikel 46 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 hou-
dende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, hieronder afgekort als het 
Algemeen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen, in de versie aangeduid in de aanhef 
van het middel, moeten de socialeverzekeringskassen, alvorens tot de gerechtelijke invor-
dering over te gaan, in ieder geval, de onderworpene een laatste herinnering bij ter post 
aangetekend schrijven toesturen met vermelding van de bedragen waarop de invordering 
zal slaan, en kan deze herinnering gebeuren door tussenkomst van een gerechtsdeurwaar-
der.

Artikel 46 van het Algemeen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen verplicht aldus 
enkel de socialeverzekeringskas, alvorens tot de gerechtelijke invordering over te gaan, 
"de onderworpene" een laatste herinnering toe te sturen.
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De "onderworpene" is degene die (krachtens de "wet") onder het toepassingsgebied van 
het sociaal statuut van de zelfstandigen valt. Krachtens artikel 2 van het Sociaal Statuut 
der Zelfstandigen zijn de zelfstandigen en de helpers aan dit besluit onderworpen en, in 
die hoedanigheid, gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die het oplegt. Over-
eenkomstig artikel 3, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 38 is een zelfstandige ie-
der natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent zonder verbonden te 
zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut. Overeenkomstig artikel 6 van het Soci-
aal Statuut der Zelfstandigen is een helper ieder persoon die in België een zelfstandige in 
de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem door een ar-
beidsovereenkomst te zijn verbonden.

De rechtspersoon die op grond van artikel 15, §1, derde lid, van het Sociaal Statuut der 
Zelfstandigen hoofdelijk gehouden is tot betaling van de bijdragen verschuldigd door haar 
mandatarissen, is geen "onderworpene" in de zin van artikel 46 van het Algemeen Regle-
ment Sociaal Statuut Zelfstandigen. Zij is immers enkel hoofdelijk gehouden tot betaling 
van de bijdragen verschuldigd door haar mandatarissen en is dus niet onderworpen aan 
het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Aangezien artikel 46 van het Algemeen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen de so-
ciale verzekeringskas enkel verplicht,  alvorens tot  de gerechtelijke invordering over te 
gaan, de onderworpene een laatste herinnering toe te sturen en de rechtspersoon die op 
grond van artikel 15, §1, derde lid, van het Sociaal Statuut der Zelfstandigen hoofdelijk 
gehouden is tot betaling van de bijdragen verschuldigd door haar mandatarissen, niet kan 
worden beschouwd als onderworpene, is de socialeverzekeringskas, alvorens tot gerechte-
lijke invordering bij de hoofdelijk gehouden rechtspersoon over te gaan, niet verplicht aan 
die hoofdelijke medeschuldenaar een laatste herinnering toe te sturen.

2.3. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat:
- "het de (eiseres) toekomt deze laatste herinnering in de geijkte vorm voor te leggen 

zowel naar J.R. toe als naar de (vierde verweerster)" (blz. 9, vijfde alinea, van het bestre-
den arrest);

- "wat de toepassing van artikel 46 van het ARS-besluit betreft, dit meebrengt dat de 
(eiseres) een laatste herinnering had moeten sturen zoveel aan de hoofdschuldenaar (J.R.) 
als aan de hoofdelijke schuldenaar (de (vierde verweerster)) in de mate dat zij lastens bei-
de tot een gerechtelijke invordering wou overgaan" (blz. 9, negende alinea, van het bestre-
den arrest);

en stelt in het bestreden arrest vast dat "de (eiseres) in gebreke blijft om de laatste her-
innering voor te leggen in de zin van artikel 46 van het ARS-besluit, die noodzakelijker-
wijze aan J.R. én aan de (vierde verweerster) moest worden toegestuurd alvorens rechts-
geldig tot gerechtelijke invordering kon worden overgegaan" (blz. 10, voorlaatste alinea, 
van het bestreden arrest).

Uit die overwegingen en die vaststelling van het arbeidshof blijkt dat het arbeidshof 
van oordeel is dat de socialeverzekeringskas (de eiseres), alvorens tot gerechtelijke invor-
dering bij de hoofdelijke medeschuldenaar (de vierde verweerster) over te gaan, verplicht 
is de hoofdelijke medeschuldenaar (de vierde verweerster) een laatste herinnering toe te 
sturen.

Zoals hierboven uiteengezet werd onder nummer 2.2., verplicht artikel 46 van het Alge-
meen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen de socialeverzekeringskas die wenst over 
te gaan tot gerechtelijke invordering bij de hoofdelijke medeschuldenaar, niet tot het toe-
sturen van een laatste herinnering aan die hoofdelijke medeschuldenaar.

Het arbeidshof gaat er derhalve niet wettig van uit dat de eiseres (de socialeverzeke-
ringskas) ook verplicht was aan de vierde verweerster (de hoofdelijke medeschuldenaar) 
een laatste herinnering toe te sturen, en verklaart dan ook niet wettig de door de eiseres te-
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gen de vierde verweerster (hoofdelijke medeschuldenaar) gestelde vordering niet toelaat-
baar om reden dat de vierde verweerster (hoofdelijke medeschuldenaar) geen laatste her-
innering werd toegestuurd.

Conclusie
Door ervan uit te gaan dat artikel 46 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 

houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, in de versie van toe-
passing vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 4 oktober 2005, de eiseres 
(socialeverzekeringskas) verplicht, alvorens tot gerechtelijke invordering over te gaan, de 
vierde verweerster (hoofdelijke medeschuldenaar) een laatste herinnering toe te sturen, 
schendt het arbeidshof dat artikel, evenals de artikelen 2, 3, §1, eerste lid, 6 en 15, §1, der-
de lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het soci-
aal statuut der zelfstandigen. Het arbeidshof verklaart dan ook niet wettig de door de eise-
res  tegen de vierde verweerster  (hoofdelijke medeschuldenaar) gestelde  vordering niet 
toelaatbaar (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid
1. De eerste, tweede en derde verweersters voeren aan dat het middel niet ont-

vankelijk is bij gebrek aan belang, vermits de beslissing dat de vordering van de 
eiseres niet toelaatbaar is, verantwoord blijft door de andere vaststellingen van 
het arrest.

2. In zoverre wordt aangevoerd dat de eiseres niet de vereiste hoedanigheid had 
om tot invordering over te gaan, blijkt dit niet uit de vaststellingen van het arrest.

3. In zoverre wordt aangevoerd dat de vordering verjaard is, verplicht dit het 
Hof tot een onderzoek van feiten.

4. De gronden van niet ontvankelijkheid van het middel kunnen niet worden 
aangenomen.

Middel zelf
5. Artikel 46 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende alge-

meen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, 
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, zoals te dezen van 
toepassing, bepaalt dat de sociale verzekeringskassen alvorens tot de gerechtelij-
ke invordering van bijdragen over te gaan, in ieder geval, de onderworpene een 
laatste herinnering bij ter post aangetekend schrijven moeten toesturen met ver-
melding van de bedragen waarop de invordering zal slaan.

6. Deze verplichting, waarop door de wet geen specifieke sanctie is gesteld, is 
er op gericht een gerechtelijke invordering en de daarmee gepaard gaande kosten 
te vermijden.

Deze bepaling houdt voor de sociale verzekeringskas een zorgvuldigheids-ver-
plichting in ten aanzien van de onderworpene, waarvan de niet-naleving door de 
rechter kan worden gesanctioneerd. Zij belet niet dat de sociale verzekerings-kas 
tot de gerechtelijke invordering van de verschuldigde bijdragen kan overgaan.
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7. De appelrechters konden dan ook niet, zonder schending van artikel 46 van 
het Algemeen Reglement Sociaal Statuut Zelfstandigen, oordelen dat de vorde-
ring van de eiseres niet toelaatbaar was.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden 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.

3 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. van Eeckhoutte en Verbist. 

Nr. 305

3° KAMER - 3 mei 2010

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVER - BIJDRAGEVERMINDERING - 
WERKGELEGENHEIDSSCHEPPING - OVERDRACHT VAN PERSONEEL - DRAAGWIJDTE

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 6, eerste lid van de wet van 3 april 1995 onder  
meer tot doel heeft te verhinderen dat een loutere wijziging van de werkgever zonder  
enige reële werkgelegenheidsschepping recht geeft op het voordeel van de in artikel 2,  
§1 van die wet bepaalde maatregel. Waar met overdracht van personeel dan ook elke  
feitelijke overgang van personeel tussen werkgevers wordt geviseerd, is de werkgever  
gehouden tot terugbetaling van het geheel of het gedeelte van de ten onrechte ontvan-
gen voordelen, indien de netto-aangroei van het aantal werknemers ingevolge die feit-
elijke overgang van personeel correspondeert met de vermindering van het arbeidsvol-
ume bij de vorige werkgever, ook al heeft die vermindering een andere juridische oorza-
ak. (Art. 6, eerste lid, Wet 3 april 1995)

(DEWIDAK bvba T. R.S.Z.)

ARREST

(AR S.09.0058.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 januari 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL



1288 HOF VAN CASSATIE 3.5.10 - Nr. 305 

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, §1, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij een wet 

van 13 februari 1998, en 6, in de versie van toepassing met ingang van 1 januari 1995 als 
gevolg van een wijziging bij een wet van 13 februari 1998, van de wet van 3 april 1995 
houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling;

- de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, §1, en 22, in de versie van toepassing vóór de wijzi-
ging ervan bij een wet van 27 december 2004, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders;

- de artikelen 23 en 38, in de versies van toepassing na de wijziging van dat artikel bij 
een wet van 30 maart 1994 en vóór de wijziging ervan bij een koninklijk besluit van 8 au-
gustus 1997, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de socia-
le zekerheid voor werknemers.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiseres ont-

vankelijk maar ongegrond en bevestigt het arbeidshof het vonnis van 2 oktober 2007. Na 
de zaak tot zich te hebben getrokken, verklaart het arbeidshof de vordering van de ver-
weerder gegrond en veroordeelt het de eiseres dienvolgens tot betaling van 57.018,33 euro 
aan bijdragevermindering voor het vierde kwartaal 1995 tot en met het eerste kwartaal 
1996, vermeerderd met de bijdrageopslagen en de interest tot 29 oktober 2007, verhoogd 
met de van rechtswege verschuldigde interest aan de wettelijke interestvoet op 30.951,94 
euro vanaf 29 oktober 2007. Het arbeidshof neemt die beslissingen op grond van alle vast-
stellingen en motieven waarop zij steunen en die hier beschouwd worden integraal te zijn 
hernomen en in het bijzonder de volgende:

"4.3. Toepassing in voorliggend geval
Uit de gegevens van het dossier blijkt duidelijk dat minstens in feite de (negen) werk-

nemers van de bvba E.D.W. (die de eiseres aanwierf na 31 december 1994 en waarvoor de 
vermindering van socialezekerheidsbijdragen werd toegepast waarin wordt voorzien door 
de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot  bevordering van de tewerkstelling) 
werden overgedragen aan (de eiseres), precies omdat (de eiseres) de activiteit van de bvba 
E.D.W. vanaf dat ogenblik verder of opnieuw exploiteerde, ingevolgde de overname van 
het handelsfonds. Het kan niet duidelijker zijn.

De wijze waarop de overdracht is gebeurd en de door de curator uitgevoerde beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomsten doet daar niets aan af.

Terecht merkt het openbaar ministerie op dat in 1995 en 1996 (de eiseres) de bijdrage-
verminderingen (die afhankelijk waren van het aantal werknemers die ervoor in aanmer-
king kwamen) zelf diende te berekenen.

Dit had tot gevolg dat zij op die momenten de oude versie van artikel 6 van de Wet van 
3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling diende toe te 
passen. Artikel 6 luidde toen als volgt: "Indien wordt vastgesteld dat akkoorden gesloten 
met toepassing van deze Titel niet zijn nagekomen of indien wordt vastgesteld dat de net-
to-aangroei van het aantal werknemers het gevolg is van transfers binnen ondernemingen 
die behoren tot dezelfde groep of dezelfde economische entiteit, zal de werkgever tot te-
rugbetaling gehouden zijn van het geheel of gedeelte van de ten onrechte ontvangen voor-
delen. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig welke de 
terugbetaling van ten onrechte ontvangen voordelen dient te geschieden. Hij bepaalt te-
vens wat dient te worden verstaan onder ondernemingen die behoren tot dezelfde groep of 
dezelfde economische entiteit."
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Deze omschrijving in  een koninklijk  besluit  is  er nooit  gekomen. Dit  laatste neemt 
evenwel niet weg dat de netto-aangroei van het aantal werknemers bij (de eiseres) ten dele 
het gevolg was van transfers binnen ondernemingen die behoorden tot dezelfde economi-
sche groep of dezelfde economische entiteit. Immers, de negen werknemers waren vóór 
het faillissement werkzaam bij de bvba E.D.W., met als zaakvoerder E.D.W. en als "inge-
schreven" bediende A.D.V. , zijn echtgenote, en traden na een korte "omweg" in de werk-
loosheid collectief in dienst van (de eiseres), waarvan de eigendom grotendeels in handen 
was van diezelfde A.D.V. en waar E.D.W. als bediende (werfleider) ingeschreven was. 
De gelijkenissen gingen dus verder dan het gegeven dat beide bedrijven in dezelfde eco-
nomische sector actief waren. De wet vereiste niet dat de overdracht van het personeel ge-
beurde in uitvoering van een overeenkomst tussen de oude en de nieuwe werkgever.

Het was dan ook best mogelijk dat (de eiseres) overeenkomstig de ten tijde van de aan-
giften toepasselijke, oude versie van artikel 6 van de wet van 3 april 1995 zichzelf ten on-
rechte een deel van deze bijdrageverminderingen heeft toegekend en de corresponderende 
socialezekerheidsbijdragen niet heeft betaald.

Het bepaalde van artikel 6 nieuwe versie wet 3 april 1995, vereist helemaal geen welbe-
paalde contractuele wijze van overdracht, noch enige overdracht van anciënniteit.

Het  is  duidelijk  dat  het  personeel  werd  overgedragen  (of  "overgeheveld"  zoals  het 
wordt geformuleerd in de voorbereidende werken) van de bvba E.D.W. naar (de eiseres), 
weliswaar na de overdracht van het handelsfonds en de activiteit.

De wijziging van artikel 6, heeft betrekking op de gevolgen voor de verminderingen 
van de netto-aangroei van het aantal werknemers in hoofde van de werkgever wanneer 
deze voortvloeit uit fusie, absorptie of overdracht van personeel (...) en om de ongeoor-
loofde toekenning te voorkomen van bijdrageverminderingen waartoe werd besloten in 
het kader van tewerkstellingsakkoorden, ingeval ondernemingen fuseren of worden opge-
slorpt, of ingeval werknemers worden overgeheveld, met een vermindering van het ar-
beidsvolume als gevolg (...).

Het blijkt duidelijk dat deze "overdracht" voor wat betreft de bvba E.D.W. aanleiding 
gaf tot een vermindering van het arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan 
de overdracht voorafgaat, wat eigenlijk ook niet wordt betwist.

Want de opzeg van de betrokken werknemers was gerelateerd aan de bvba E.D.W. in 
faling (zelfde sociaal economische entiteit).

Bijgevolg is (de eiseres) gehouden tot terugbetaling van het geheel of gedeelte van de 
ten onrechte ontvangen voordelen" (blz. 7, onderaan, tot 9, bovenaan, van het bestreden 
arrest).

Grieven
1.1. Uit de artikelen 1, 14, §1, en 22 van de wet van de wet van 27 juni 1969 tot herzie-

ning van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, hieronder afgekort als RSZ-Wet, en de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 
38 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zeker-
heid voor werknemers, hieronder afgekort als Algemene Beginselenwet Sociale Zeker-
heid, volgt dat de verweerder, in geval van onjuiste of onvolledige aangifte, het verschul-
digde bedrag aan socialezekerheidsbijdragen, die worden berekend op grond van het loon 
van de werknemers, ambtshalve moet vaststellen aan de hand van alle reeds voorhanden 
zijnde gegevens, of na alle daartoe nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werk-
gever, die verplicht is ze te verstrekken. Van het bedrag van de aldus vastgestelde schuld-
vordering wordt de werkgever bij aangetekende brief kennis gegeven.

1.2. Op grond van artikel 2, §1, in de versie die in deze zaak van toepassing is, van de 
wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, hieron-
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der afgekort als wet van 3 april 1995, hebben de werkgevers die ter uitvoering van een ak-
koord gesloten overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 
60 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 december 1994, een nettoaangroei van het 
aantal werknemers en daarenboven tenminste een gelijkwaardig arbeidsvolume aantonen, 
dit in vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van 1994, voor elk nieuw aange-
worven werknemer aangeworven na 31 december 1994, recht op een vermindering van de 
werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid van 37.500 Belgische frank per trimester, of 
indien de vermindering van 37.500 BEF hoger is dan het bedrag van de werkgeversbijdra-
gen voor de sociale zekerheid, een bedrag dat overeenstemt met een volledige vrijstelling 
van de voornoemde werkgeversbijdragen verschuldigd voor die werknemer.

De vermindering van de werkgeversbijdragen wordt toegekend voor zover het bewijs 
wordt geleverd, volgens de modaliteiten vastgesteld door de Koning, dat de werkgever en 
de werknemer voldoen aan de vastgestelde toekenningsvoorwaarden, aldus artikel 2, §1, 
laatste lid, van de wet van 3 april 1995.

Dat voordeel kan enkel worden toegekend tijdens de geldigheidsduur van het tewerk-
stellingsakkoord en uiterlijk tot 31 december 1996.

Luidens artikel 6, eerste lid, van de wet van 3 april 1995, zoals met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 januari 1995 vervangen door artikel 28 van de wet van 13 februa-
ri  1998 houdende bepalingen tot  bevordering van de tewerkstelling,  zal,  indien wordt 
vastgesteld dat akkoorden gesloten met toepassing van Titel I ("Tewerkstellings-akkoor-
den") van die wet niet zijn nagekomen of indien wordt vastgesteld dat de netto-aangroei 
van het aantal werknemers het gevolg is van de opslorping of de fusie van één of meerde-
re werkgevers of van de overdracht van personeel die in hoofde van de overdragende 
werkgever aanleiding gaf tot een vermindering van het arbeidsvolume in vergelijking met 
het kwartaal dat aan de overdracht voorafgaat, de werkgever tot terugbetaling gehouden 
zijn van het geheel of gedeelte van de ten onrechte ontvangen voordelen.

Wanneer tot de uitsluiting van het voordeel van de in artikel 2, §1, van de wet van 3 
april 1995 bedoelde vermindering van werkgeversbijdragen wordt beslist op grond van 
het feit dat de netto-aangroei van het aantal werknemers het gevolg is van de overdracht 
van personeel die voor de overdragende werkgever aanleiding gaf tot een vermindering 
van het arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan de overdracht voorafgaat, 
is vereist dat die vermindering van het arbeidsvolume bij de overdragende werkgever het 
gevolg is van de netto-aangroei van het personeel bij de werkgever die het hiervoor be-
doelde voordeel geniet.

2. In regelmatig voor het arbeidshof neergelegde conclusies voerde de eiseres aan dat 
uitsluiting van het voordeel van de bijdrageverminderingen bedoeld in artikel 2, §1, van 
de wet van 3 april 1995 op grond van een overdracht van personeel, vereist dat een dubbe-
le beweging wordt vastgesteld, nl. enerzijds de vermeerdering van het arbeidsvolume bij 
de overnemer, en anderzijds en daarmee rechtstreeks in verband staande, de vermindering 
van het arbeidsvolume bij de overdrager. De vermindering van het arbeidsvolume bij de 
bvba E.D.W. werd veroorzaakt door het faillissement van die vennootschap, en niet door 
de overname van de werknemers door de eiseres, zo voerde de eiseres aan (blz. 8, tiende 
en elfde alinea, en blz. 9, derde alinea, blz. 11, achtste alinea, van de "Besluiten" van de 
eiseres neergelegd ter griffie van het arbeidshof op 4 juli 2008).

Uit  de feitelijke vaststellingen en overwegingen van het arbeidshof volgt dat negen 
werknemers waarvoor de eiseres het voordeel bedoeld in artikel 2, §1, van de wet van 3 
april 1995 genoot, vóór diens faillissement werkzaam waren bij de bvba Eric De Winter, 
en dat zij, weze het korte tijd, werkloos waren (blz. 8, tweede alinea, van het bestreden ar-
rest), alsook dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst van die werknemers en derhal-
ve de vermindering van het arbeidsvolume bij de bvba E.D.W. gerelateerd waren aan het 
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faillissement van die bvba (blz. 9, eerste en tweede alinea, van het bestreden arrest).
Hoewel het arbeidshof aldus in feite vaststelt dat de vermindering van het arbeidsvolu-

me bij de bvba E.D.W. het gevolg is van haar faillissement en derhalve ook dat die ver-
mindering niet het gevolg is van de netto-aangroei van het personeel bij de eiseres, beslist 
het arbeidshof dat toch sprake is van een overdracht van personeel, dat de door de curator 
uitgevoerde beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de bvba E.D.W. daaraan niets 
afdoet (blz. 7, derde laatste en voorlaatste alinea, van het bestreden arrest) en dat de over-
dracht wat betreft de bvba E.D.W. aanleiding gaf tot een vermindering van het arbeidsvo-
lume, zodat de eiseres gehouden is tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen voor-
delen (blz. 9, eerste en derde alinea, van het bestreden arrest). Daardoor schendt het ar-
beidshof de artikelen 1, 2, §1, en 6 van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot  
bevordering van de tewerkstelling.

Door vervolgens de vordering van de verweerder gegrond te verklaren en de eiseres te 
veroordelen tot  betaling van 57.018,33 euro aan bijdragevermindering voor het vierde 
kwartaal 1995 tot en met het eerste kwartaal 1996, vermeerderd met de bijdrageopslagen 
en de interest tot 29 oktober 2007, meer de interest op 30.951,94 euro vanaf 29 oktober 
2007, miskent het arbeidshof tevens de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, §1, en 22 van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en 23 en 38 van de wet van 29 juni 1981 hou-
dende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Conclusie
Het  arbeidshof  verklaart  het  hoger  beroep van de eiseres  niet  wettig  ongegrond en 

verklaart de oorspronkelijke vordering van de verweerder niet wettig gegrond. Dienvol-
gens veroordeelt het arbeidshof de eiseres niet wettig tot betaling van 57.018,33 euro ver-
hoogd met  de van rechtswege verschuldigde interest  aan de wettelijke interestvoet  op 
30.951,94 euro vanaf 29 oktober 2007 (schending van alle in de aanhef van het middel als 
geschonden aangewezen wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2, §1, eerste lid, van de wet van 3 april 1995 houdende 

maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, hebben de werkgevers die ter 
uitvoering van een akkoord gesloten overeenkomstig de bepalingen van de CAO 
nr. 60, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 december 1994, een netto-
aangroei van het aantal werknemers en daarenboven tenminste een gelijkwaardig 
arbeidsvolume kunnen aantonen, dit in vergelijking met het overeenstemmende 
kwartaal van 1994, voor elke nieuw aangeworven werknemer, aangeworven na 
31 december 1994, recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor 
sociale zekerheid van 37.500 frank per trimester.

2. Krachtens artikel 6, eerste lid, van de voormelde wet van 3 april 1995, zoals 
gewijzigd bij wet van 13 februari 1998 met uitwerking vanaf 1 januari 1995, zal 
de werkgever tot terugbetaling van het geheel of het gedeelte van de ten onrechte 
ontvangen voordelen gehouden zijn, indien wordt vastgesteld dat de netto-aan-
groei van het aantal werknemers het gevolg is van een overdracht van personeel 
die in hoofde van de overdragende werkgever aanleiding gaf tot een verminde-
ring van het arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan de over-
dracht voorafgaat.

3. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze bepaling onder meer tot doel heeft te 
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verhinderen dat een loutere wijziging van de werkgever zonder enige reële werk-
gelegenheidsschepping, recht geeft op het voordeel van de in artikel 2, §1, van 
de wet van 3 april 1995 bepaalde maatregel.

Waar met overdracht van personeel dan ook elke feitelijke overgang van perso-
neel tussen werkgevers wordt geviseerd, is de werkgever gehouden tot terugbeta-
ling van het geheel of het gedeelte van de ten onrechte ontvangen voordelen, in-
dien de netto-aangroei van het aantal werknemers ingevolge die feitelijke over-
gang van personeel correspondeert met de vermindering van het arbeidsvolume 
bij de vorige werkgever, ook al heeft die vermindering een andere juridische oor-
zaak.

4. Het middel dat ervan uitgaat dat er geen aanleiding is tot terugbetaling van 
de bijdrageverminderingen, omdat de vermindering van het arbeidsvolume bij de 
vorige werkgever niet het rechtstreeks gevolg is van de overdracht van perso-
neel, maar van het faillissement van deze laatste, kan niet worden aangenomen.

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

3 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn. 

Nr. 306

3° KAMER - 3 mei 2010

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - ZIEKENFONDS - 
CONTROLEDIENST - VERGELIJKENDE RECLAME - VERBOD - DRAAGWIJDTE

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - ZIEKENFONDS - 
CONTROLEDIENST - VERGELIJKENDE RECLAME – DEFINITIE

1º Uit artikel 43quater §1, 1° en 2°, en §2 van de Ziekenfondswet volgt dat niet elke vergeli-
jking in reclame voor een ziekenfonds, landsbond of dienst verboden is, maar slechts  
vergelijkende reclame waarbij al dan niet uitdrukkelijk de naam of een dienst van een an-
der ziekenfonds of landsbond wordt vermeld, hetzij rechtstreeks, hetzij door verwijzing  
naar een vergelijkende studie1. (Art. 43quater, §§1, 1° en 2°, §2, Ziekenfondsenwet)

2º Het is een wezenlijk kenmerk van reclame dat de onderneming of instelling, het product  
of  de dienst waarvoor de reclame wordt gevoerd, daarbij  identificeerbaar is,  zodat de  
vergelijkende reclame zoals bedoeld in artikel 43quater §1, 2° van de Ziekenfondswet die  
krachtens §2 van dat artikel  verboden is,  reclame is die behalve het ziekenfonds, de  
landsbond of de dienst bedoeld in §1,1° waarvan de reclame uitgaat, één of meer andere 
ziekenfondsen, landsbonden of diensten via vergelijking identificeert2. (Art. 43quater, §§1, 
1° en 2°, §2, Ziekenfondsenwet)

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
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(CONTROLEDIENST VOOR ZIEKENFONDSEN EN LANDSBONDEN VAN ZIEKENFONDSEN, openbare instelling T. 
LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN, erkende ziekteverzekeringsinstelling)

Conclusie van advocaat-generaal R. MORTIER : 
1. Artikel 2, §1 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de 

landsbonden van ziekenfondsen definieert ziekenfondsen als verenigingen van natuurlijke 
personen die het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welzijn als streefdoel 
hebben in een geest van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit. Zij oefenen hun ac-
tiviteiten uit zonder winstoogmerk.

In het raam van hun opdrachten omschreven onder artikel 3, b van de ziekenfondswet, 
namelijk het financieel tussenkomen voor hun leden en de personen ten hunne laste in de 
kosten voortspruitend uit de preventie en de behandeling van ziekte en invaliditeit, kun-
nen de ziekenfondsen aan hun leden aanvullende diensten aanbieden die aanvullende soci-
ale verzekeringen uitmaken. Met betrekking tot deze diensten zijn de ziekenfondsen niet 
onderworpen aan de wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, maar 
blijven ze onderworpen aan de regels bepaald in de Ziekenfondswet en aan de preventieve 
controle van de Controledienst voor de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfond-
sen3.

Uit de parlementaire voorbereidende werken blijkt dat de Wetgever met betrekking tot 
de opdracht bepaald onder artikel 3,b, de rol van de ziekenfondsen en de landsbonden van 
ziekenfondsen als sociaal verzekeraar heeft bevestigd. “Zij zullen diensten kunnen organ-
iseren op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid en ook risico’s kunnen dekken 
die  niet  of  slechts  gedeeltelijk  door  de  ziekte-  en  invaliditeitsverzekering  ten  laste 
genomen worden, zodat de specifieke behoeften van hun leden of van bepaalde groepen 
kunnen opgevangen worden.  De voordelen die zij  toekennen in hun diensten van vri-
jwillige en aanvullende verzekering vormen dus niet alleen een aanvulling van de sociale 
zekerheidsprestaties maar kunnen ook de in dit stelsel bestaande leemten opvullen. Zij 
kunnen dus tussenkomen telkens wanneer zich een toestand voordoet waarbij het fysiek, 
psychisch of sociaal welzijn kan bevorderd worden. Elke dienst moet evenwel kaderen 
binnen de beginselen van voorzorg, onderlinge hulp en solidariteit.

Het behoort tot de taak van de Controledienst na te gaan of de door de ziekenfondsen 
en de landsbonden georganiseerde activiteiten wel degelijk deze beginselen respecteren”4.

Het Arbitragehof oordeelde bij arrest nr. 23/92 van 2 april 1992, dat de activiteiten die 
de ziekenfondsen op dit vlak ontplooien zich situeren buiten de verplichte ziekte- en inva-
liditeitsverzekering, maar zij hierbij uitsluitend activiteiten en diensten mogen verrichten 
in verband met de gezondheid van de aangesloten leden en het gezin, zodat hun activiteit-
en wezenlijk verschillen van die van de private verzekeringsmaatschappijen.

2. De Ziekenfondswet verbiedt op zich niet dat een ziekenfonds of een landsbond pro-
motie voert voor de producten die aangeboden worden.

De wijze waarop dit dient te gebeuren wordt evenwel gereglementeerd.
Zo definieert artikel 43quater, dat bij wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, bud-

gettaire en andere bepalingen in de Ziekenfondswet werd ingevoegd, in §1, 1° reclame, 
als elke vorm van mededeling met als directe of indirecte doelstelling de promotie ofwel 
van de aansluiting bij een ziekenfonds of van het ziekenfonds zelf ofwel van een dienst in 
de zin van artikel 3, eerste lid, b) en c), en 7, §4, ingericht door een ziekenfonds, een 
landsbond of een rechtspersoon met dewelke het ziekenfonds of de landsbond een samen-
werkingsakkoord heeft afgesloten;

Vergelijkende reclame wordt in §1, 2° gedefinieerd als elke reclame die op directe of 

3 Zie I. BOONE, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke, Intersentia, 2009, 32-33.
4 Gedr.St.kamer, 1989-1990, nr. 1153/1, 3; nr. 1153/6, 3; Senaat, 1989-1990, nr. 993-2, 3.
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indirecte, expliciete of impliciete wijze via vergelijking één of meerdere ziekenfonds(en) 
of landsbond(en) identificeert of een dienst bedoeld sub 1;

Krachtens §2 van dit artikel is elke vergelijkende reclame in hoofde van een zieken-
fonds of een landsbond verboden. 

3. Hoewel ziekenfondsen bij het organiseren van aanvullende sociale diensten of verze-
keringen niet aan dezelfde regels gebonden zijn als private verzekeringsmaatschappijen en 
de Ziekenfondswet een specifiek stelsel van toezicht vaststelt dat verschilt van de wet van 
9 juli 1975 op de controle van de verzekeringsondernemingen, handelen de ziekenfondsen 
bij het organiseren en aanbieden van deze aanvullende diensten in een marktgerichte om-
geving en richten zij zich tot consumenten die keuzes kunnen maken tussen een diversiteit 
van aangeboden diensten. In het kader van het duiden van het begrip “vergelijkende recla-
me” kan derhalve nuttig verwezen worden naar de Richtlijn 97/55 van het Europees Parle-
ment en de Raad van 6 oktober 19975 tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG inzake mis-
leidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen.

Onder vergelijkende reclame in de zin van de Richtlijn wordt verstaan “ elke vorm van 
reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of di-
ensten uitdrukkelijk of impliciet wordt genoemd.”

In de aanhef van deze Richtlijn wordt erop gewezen dat vergelijkende reclame in het 
belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie tussen de lever-
anciers van goederen en diensten, dat het recht op voorlichting als fundamenteel recht van 
de consument wordt erkend in de resolutie van de Raad van 19 mei 1981 en dat vergelijk-
ende reclame waarin wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken 
worden vergeleken en die  niet  misleidend is,  een gewettigd middel  kan zijn om con-
sumenten over voordelen in te lichten. Er is evenwel nood aan het vaststellen van voor-
waarden voor geoorloofde vergelijkende reclame om te bepalen welke praktijken in ver-
band  met  vergelijkende  reclame  de  concurrentie  kunnen  verstoren,  de  concurrenten 
schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de 
consument.  De  lidstaten  zijn  niet  verplicht  vergelijkende  reclame  toe  te  staan  voor 
bepaalde goederen en diensten, maar het komt hen toe de vorm en de geschikte methode 
te kiezen om het doel te bereiken dat door de Richtlijn wordt beoogd, namelijk de con-
sumenten en degenen die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een 
vrij beroep uitoefenen, alsmede de belangen van het publiek in het algemeen, te bescher-
men tegen misleidende reclame en de onbillijke gevolgen ervan en de voorwaarden vast te 
stellen waaronder vergelijkende reclame is geoorloofd. 

Vergelijkende reclame wordt door de Richtlijn geoorloofd geacht voor zover aan de in 
artikel  3bis vermelde  voorwaarden  wordt  voldaan  (en  deze  voorwaarden  hebben  be-
trekking  op  het  niet  misleidend  karakter  van  de  reclame,  het  op  objectieve  wijze 
weergeven van kenmerken, het niet schaden van de goede naam van de concurrent enz…)

4. Uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en 
andere bepalingen6 blijkt dat de wijzigingen aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende 
de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen tot doel hebben deze wet, waarbij 
een wettelijk kader gecreëerd werd voor de werking van deze ziekenfondsen, aan te pas-
sen aan de evoluties die zich sedertdien hebben voorgedaan in de mutualistische sector, 
alsook aan de vaststellingen die uit de dagelijkse praktijk voortvloeien. Zo is het onder-
meer nodig de wet aan te vullen op het vlak van de rechten en plichten van de ziekenfond-
sen en de landsbonden, onder andere voor wat betreft de door hen gevoerde reclame.

Er werd immers vastgesteld dat de wet van 6 augustus 1990, met uitzondering van ar-
tikel 43ter betreffende de akkoorden met als voorwerp de promotie van sommige diensten 

5 Tot wijziging van de Richtlijn 84/450/EEG.
6 St.Senaat, Doc. 50 0756/001, 68.
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en producten, geen enkele bepaling inzake reclame bevat.
De bedoeling van het nieuw in te voegen artikel 43quater is dan ook aan de Controle-

dienst een wettelijke basis te geven om op te treden wanneer er zich buiten de toepassing 
van artikel 43ter een probleem inzake reclame stelt. Krachtens dit artikel is in hoofde van 
een ziekenfonds of een landsbond, elke bedrieglijke reclame alsook elke vergelijkende re-
clame, waarbij al dan niet uitdrukkelijk de naam of een dienst van een ziekenfonds of een 
landsbond wordt vermeld, verboden. Bovendien is niet enkel directe vergelijkende recla-
me maar ook indirecte vergelijkende reclame, waarbij naar een vergelijkende studie, ge-
maakt door een verbruikers- of andere organisatie wordt verwezen, verboden7.

Met betrekking tot deze bepalingen werden een aantal amendementen ingediend die 
evenwel verworpen werden.

Zo  werd  door  senator  van  Quickenborne  voorgesteld  het  verbod  op  vergelijkende 
reclame te doen vervallen omdat hij dit verbod een te verregaande maatregel vond. De in-
diener van het amendement wees erop dat de ervaring immers leert dat het publiek zich 
bij de keuze van een ziekenfonds niet meer zozeer laat leiden door ideologische overweg-
ingen dan wel door de kwaliteit van de dienstverlening en de omvang van de aanvullende 
diensten, die aangeboden worden naast  de wettelijk verplichte dienstverlening. Op dat 
vlak werken de ziekenfondsen dus in een marktgerichte omgeving en zal vergelijkende 
reclame de consument in staat stellen met kennis van zaken een ziekenfonds te kiezen.

De minister van Sociale zaken en Pensioenen antwoordde hierop dat nu iedereen ver-
plicht is zich aan te sluiten bij een ziekenfonds, deze een groot gewicht vertegenwoordi-
gen in de sector van de gezondheidszorg. Hij wees erop dat elk ziekenfonds naast de wet-
telijk verplichte dienstverlening tegen betaling een aantal aanvullende diensten aanbiedt 
en de zorgsector niet door dezelfde vrijheid gekenmerkt wordt als de private verzekerings-
markt.

De ratio legis van artikel 43quater, aldus de minister, is te vermijden dat ziekenfondsen 
het lidgeld van de aangesloten verzekeringnemers zouden gebruiken voor de proliferatie 
van nevenactiviteiten op paginagrote advertenties, die erop gericht zijn leden van andere 
ziekenfondsen af te snoepen. Dit is immers een kwalijke vorm van concurrentie waarvan 
de ontwikkeling moet afgeremd worden. De minister stelde dat dit niet wegneemt dat er 
nood  is  aan  informatie  en  publiciteit  in  de  positieve  zin  van  het  woord  en  de
Controledienst  de  ziekenfondsen trouwens ertoe  aanport  de  eigen leden te  informeren 
over hun dienstenpakket. Het is evenwel niet zo dat de minister gekant is tegen de concur-
rentie tussen ziekenfondsen. Deze concurrentie moet evenwel volgens bepaalde spelregels 
verlopen en één daarvan is dat vergelijkende reclame niet geoorloofd is omdat zij meer 
verwarring schept dan duidelijke informatie.

4. Zowel uit hogervermelde Richtlijn als uit de voormelde voorbereidende werken die 
leidden tot het invoegen van artikel 43quater, blijkt dat niets zich verzet tegen concurren-
tie tussen leveranciers van goederen en diensten, dat niets zich verzet tegen het voeren 
van reclame voor de eigen goederen of diensten die aangeboden worden, maar dat dit di-
ent te verlopen volgens bepaalde regels. De vergelijkende reclame tussen ziekenfondsen 
of landsbonden wordt enkel verboden indien deze reclame via vergelijking één of meer 
ziekenfondsen of landsbonden identificeert, in de zin van het vermelden van de naam of 
dienst van een ander ziekenfonds of landsbond, hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van 
verwijzing naar een vergelijkende studie.

5. In zoverre het middel er van uitgaat dat het verbod op vergelijkende reclame zoals 
bepaald in artikel 43quater, §1 en §2 Ziekenfondswet geenszins vereist dat wanneer een 
vergelijking betrekking heeft op een rangvolgorde, uit de reclame blijkt wie de andere 
landsbonden  van  ziekenfondsen  zijn  in  de  rangvolgorde  waarin  ook  verweerder  zich 

7 St.Senaat, Doc. 50-0756/001, 77.
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bevindt, faalt het om voormelde reden naar recht.
6. In zoverre het middel ervan uitgaat dat de vereiste identificatie ook kan slaan op het 

eigen reclamevoerend ziekenfonds of landsbond, faalt het eveneens naar recht, nu er in 
dat  geval  geen  sprake  meer  kan  zijn  van  vergelijkende  reclame die  per  definitie  een 
vergelijking tussen twee of meer entiteiten inhoudt. Reclame of publiciteit voor het eigen 
ziekenfonds is trouwens niet verboden en wordt zelfs aangemoedigd, zoals blijkt uit de 
parlementaire voorbereidende werken.

Verboden is evenwel dat reclame voor het eigen ziekenfonds gemaakt wordt door een 
vergelijking te maken met concurrenten die hierdoor geïdentificeerd worden.

7. In zoverre het middel aanvoert dat de vermelding “het duidelijkste onderscheid zit in 
de extra producten en diensten die wij je aanbieden” “onze hospitaalverzekering biedt je 
één van de ruimste dekkingen in de branche” en “geen wonder dat we nationaal al snel 
uitgroeiden  tot  de  derde  grootste  ziekenfondsgroep  van  het  land”  als  vergelijkende 
reclame moet aanzien worden gezien het één of meerdere ziekenfondsen of landsbonden 
identificeert komt het op tegen een onaantastbare beoordeling van feiten door de rechter 
en is het middel niet ontvankelijk.

Conclusie: VERWERPING 

ARREST

(AR S.09.0072.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 mei 2009 gewezen door het 

arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 43quater, §1, 1° en 2°, en §2, van de wet van 6 augustus 1990 betref-

fende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiser onge-

grond en bevestigt het dienvolgens de beslissing van de arbeidsrechtbank de door de eiser 
opgelegde administratieve sanctie ten bedrage van 800,00 euro wegens het voeren van 
vergelijkende reclame te vernietigen. Het arbeidshof neemt die beslissing op grond van 
alle vaststellingen en motieven waarop het steunt en die hier beschouwd worden integraal 
te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende:

"A. HET HOOFDBEROEP
1. (De eiser) is van oordeel dat de uitgesproken sanctie wegens vergelijkende reclame 

wel degelijk gegrond was. De verboden vergelijking zou met name terug te vinden zijn in 
de gebruikte termen: '... het duidelijkste onderscheid zit in de extra producten en diensten 
die wij je aanbieden ...', '... onze hospitaalverzekering biedt je één van de ruimste dekkin-
gen in de branche ...' en 'Geen wonder dat we nationaal ... al snel uitgroeiden tot de derde 
grootste ziekenfondsgroep van het land ...'.

(De eiser) verwijst daarbij naar de bijzondere doelstellingen van de wet op de zieken-
fondsen, die zich onderscheidt van de regelgeving inzake handelspraktijken, omdat de zie-
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kenfondsen voor een deel van hun activiteiten een openbare dienst uitmaken. De wettelij-
ke bepalingen zouden aldus zeer strikt moeten toegepast worden, waarbij iedere publici-
teit, die een vergelijking tussen één of meerdere ziekenfondsen toelaat, verboden is. (De 
eiser) verwijst ook naar de voorbereidende werken van de wet waarin vermeld wordt dat 
iedere vergelijkende reclame verboden is 'waarbij al dan niet uitdrukkelijk de naam of een 
dienst van een ziekenfonds of een landsbond wordt vermeld'.

2. Artikel 43quater van de wet van 6 augustus 1990 op de ziekenfondsen, zoals gewij-
zigd door de wet van 12 augustus 2000, bepaalt het volgende:

'§1. Voor de toepassing van deze wet verstaat men onder:
1° reclame: elke vorm van mededeling met als directe of indirecte doelstelling de pro-

motie ofwel van de aansluiting bij een ziekenfonds of van het ziekenfonds zelf ofwel van 
een dienst in de zin van artikel 3, eerste lid, b) en c), en 7, §4, ingericht door een zieken-
fonds, een landsbond of een rechtspersoon met dewelke het ziekenfonds of de landsbond 
een samenwerkingsakkoord heeft afgesloten;

2° vergelijkende reclame: elke reclame die op directe of indirecte, expliciete of impli-
ciete wijze via vergelijking één of meerdere ziekenfonds(en) of landsbond(en) identifi-
ceert of een dienst bedoeld sub 1°,

3° bedrieglijke reclame: elke reclame die op enigerlei wijze, met inbegrip van haar pre-
sentatie, tot vergissing leidt of kan leiden en die ingevolge dit bedrieglijk karakter het ge-
drag van de leden kan beïnvloeden of die om deze redenen nadeel berokkent of kan be-
rokkenen aan één of meerdere ander(e) ziekenfonds(en) of landsbond(en).

§2. Elke vergelijkende of bedrieglijke reclame in hoofde van een ziekenfonds of een 
landsbond is verboden.'

3. Met (de eiser) kan aanvaard worden dat uit de wettelijke regeling, de doelstellingen 
van de wet en de voorbereidende werken van de wet, blijkt dat de wetgever de publiciteit, 
die kan gevoerd worden door ziekenfondsen en landsbonden, aan zeer beperkende regels 
heeft willen onderwerpen (zonder dat nochtans iedere publiciteit verboden wordt).

De restrictieve doelstellingen van de wetgever kunnen er echter niet toe leiden een wet-
geving te interpreteren op een manier die niet meer met de tekst van de wet in overeen-
stemming te brengen is. Opdat een reclame als vergelijkende reclame kan aangezien wor-
den is, overeenkomstig art. 43quater §1, 2°, van de wet vereist dat, via vergelijking, één of 
meer landsbonden of ziekenfondsen 'geïdentificeerd worden of kunnen worden' Door de 
vermelding '... het duidelijkste onderscheid zit in de extra producten en diensten die wij je 
aanbieden ...', '... onze hospitaalverzekering biedt je één van de ruimste dekkingen in de 
branche ...' en 'Geen wonder dat we nationaal .... al snel uitgroeiden tot de derde grootste 
ziekenfondsgroep van het land ...', wordt echter geen enkel ander ziekenfonds, buiten het 
eigen ziekenfonds geïdentificeerd. Zulks geldt met name ook niet uit de vermelding dat 
(de verweerder) uitgroeide tot de derde grootste ziekenfondsgroep: wie de andere lands-
bonden zijn en in welke rang ze zich precies plaatsen blijkt geenszins uit de folder. De uit-
breidende interpretatie die (de eiser) wenst te geven aan het verbod op vergelijkende re-
clame, kan des te minder aanvaard worden nu het reclameverbod gesanctioneerd wordt 
met belangrijke administratieve geldboetes en volgens de basisbeginselen van het straf-
recht, die ook van toepassing zijn op de administratieve boetes, iedere bestraffing veron-
derstelt dat er een misdrijf is, waarvan de bestanddelen nauwkeurig omschreven zijn (...).

Het vonnis van de eerste rechter dient dan ook bevestigd te worden." (5de en 6de blad 
van het bestreden arrest).

Grieven
1. De wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van 

ziekenfondsen,  hieronder  afgekort  als  Ziekenfondswet,  stelt,  luidens  zijn  artikel  1,  de 
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voorwaarden vast waaraan de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen moe-
ten beantwoorden om rechtspersoonlijkheid te bekomen, bepaalt hun opdrachten en de ba-
sisregels voor hun werking en organiseert het toezicht waaraan zij zijn onderworpen.

Luidens artikel 43quater, §2, van de Ziekenfondswet, is elke vergelijkende reclame in 
hoofde van een ziekenfonds of een landsbond verboden. In de eerste paragraaf van dat ar-
tikel wordt omschreven wat voor de toepassing van die wet onder reclame en onder verge-
lijkende reclame moet worden verstaan.

Krachtens artikel 43quater, §1, 1°, van de Ziekenfondswet is reclame elke vorm van 
mededeling met als directe of indirecte doelstelling de promotie ofwel van de aansluiting 
bij een ziekenfonds of van het ziekenfonds zelf ofwel van een dienst in de zin van artikel 
3, eerste lid, b) en c),  en 7, §4, ingericht door een ziekenfonds, een landsbond of een 
rechtspersoon met dewelke het ziekenfonds of de landsbond een samenwerkingsakkoord 
heeft afgesloten.

Krachtens het secundo van het voornoemde artikel 43quater, §1, wordt onder vergelij-
kende reclame verstaan: elke reclame die op directe of indirecte, expliciete of impliciete 
wijze via vergelijking één of meerdere ziekenfonds(en) of landsbond(en) identificeert of 
een dienst bedoeld sub 1°.

Uit artikel 43quater, §1 en §2, van de Ziekenfondswet, volgt dat de wetgever elke ver-
gelijkende reclame heeft willen verbieden.

Wanneer een reclame op directe of indirecte, expliciete of impliciete wijze via vergelij-
king (enkel) het eigen ziekenfonds identificeert, is evenzeer sprake van (verboden) verge-
lijkende reclame: het volstaat dat, via vergelijking, één ziekenfonds of landsbond wordt 
geïdentificeerd.

2.1.1. Zoals het arbeidshof in het bestreden arrest vermeldt (5de blad, bovenaan, van 
het bestreden arrest), voerde de eiser in regelmatig ter griffie van het arbeidshof neerge-
legde conclusies aan dat het gebruik van de woorden "het duidelijkste onderscheid zit in 
de extra producten en diensten die wij je aanbieden", "onze hospitaalverzekering biedt je 
één van de ruimste dekkingen in de branche" en "derde grootste ziekenfondsgroep van het 
land" in een reclamefolder die werd verspreid door de ziekenfondsen die bij de verweer-
der zijn aangesloten, een vergelijkende reclame inhoudt als bedoeld in artikel 43quater, 
§2, van de Ziekenfondswet (bv. blz. 16 tot 18, van de "Synthesebesluiten na de derde syn-
thesebesluiten in hoger beroep van de LOZ" van de eiser).

Daarbij voerde de eiser tevens aan dat een algemene vergelijking in een reclame daad-
werkelijk een vergelijkende reclame uitmaakt gelet op het (beperkt) aantal spelers op deze 
markt en dat de vergelijking overduidelijk is in zulk een kleine wereld als de mutualisti-
sche wereld (blz. 17, tweede en derde alinea, van de "Synthesebesluiten na de derde syn-
thesebesluiten in hoger beroep van de LOZ" van de eiser), alsook dat de vergelijking dui-
delijk en onmiskenbaar wordt gemaakt ten aanzien van de andere vier landsbonden van 
ziekenfondsen, dat de 'derde grootste'  enkel kan bestaan in vergelijking met de andere 
spelers op de markt en er daadwerkelijk een vergelijking is die, net zoals alle andere ver-
gelijkingen, verboden is (blz. 17, laatste alinea, en blz. 18, van de "Synthesebesluiten na 
de derde synthesebesluiten in hoger beroep van de LOZ" van de eiser).

De eiser voerde uitdrukkelijk aan dat elke vergelijking verboden is (blz. 18, randvr. 24, 
van de "Synthesebesluiten na de derde synthesebesluiten in hoger beroep van de LOZ" 
van de eiser).

2.1.2. Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt dat niet werd betwist dat de ver-
weerder een reclamefolder verspreidde waarin hij, na te hebben aangegeven dat hij voor 
iedereen openstaat en dat al meer dan 230.000 mensen voor zijn ziekenfonds kozen, de 
bewoordingen gebruikt: "Het duidelijkste onderscheid zit in de extra producten en dien-
sten die wij je aanbieden", "onze hospitaalverzekering bied (sic) je een van de ruimste 
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dekkingen in de branche" en "Geen wonder dat we nationaal (...) al snel uitgroeiden tot de 
derde grootste ziekenfondsgroep van het land" (2de blad, onderaan, en 3de blad, boven-
aan, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof wijst het hoger beroep van de eiser af als ongegrond op de overweging 
dat, opdat een reclame als een vergelijkende reclame zou aangezien kunnen worden, over-
eenkomstig artikel 43quater, §1, 2°, van de Ziekenfondswet vereist is dat, via vergelij-
king, één of meerdere landsbonden of ziekenfondsen geïdentificeerd worden of kunnen 
worden en dat door de vermelding "het duidelijkste onderscheid zit in de extra producten 
en diensten die wij je aanbieden", "onze hospitaalverzekering biedt je één van de ruimste 
dekkingen in de branche ..." en "Geen wonder dat we nationaal ... al snel uitgroeiden tot 
de derde grootste ziekenfondsgroep van het land ..." geen enkel ander ziekenfonds, buiten 
het eigen ziekenfonds, wordt geïdentificeerd. Zulks geldt, aldus nog het arbeidshof, ook 
niet voor de vermelding dat de verweerder uitgroeide tot de derde grootste ziekenfonds-
groep aangezien wie de andere landsbonden zijn en in welke rang ze zich precies plaatsen, 
geenszins blijkt uit de folder. Het arbeidshof voegt eraan toe dat de "uitbreidende interpre-
tatie" die de eiser volgens het arbeidshof wenst te geven aan het verbod op vergelijkende 
reclame, des te minder kan worden aanvaard omdat iedere bestraffing, ook die met be-
langrijke administratieve geldboetes, veronderstelt dat er een misdrijf is waarvan de be-
standdelen nauwkeurig omschreven zijn (6de blad, nr. 3, tweede alinea, van het bestreden 
arrest).

2.2.1. Op grond van artikel 43quater, §1 en §2, van de Ziekenfondswet is elke vergelij-
kende reclame tussen ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen of door hen inge-
richte diensten verboden.

Die wetsbepalingen vereisen geenszins dat wanneer een vergelijking betrekking heeft 
op een rangvolgorde, uit de reclame ook blijkt wie de andere landsbonden van zieken-
fondsen zijn en in welke rangvolgorde die zich bevinden. Zij omschrijven nauwkeurig de 
bestanddelen van de inbreuk.

Aangezien, anders dan het arbeidshof oordeelt, het gebruik van de woorden:
- "het duidelijkste onderscheid zit in de extra producten en diensten die wij je aanbie-

den",
- "onze hospitaalverzekering biedt je één van de ruimste dekkingen in de branche ...", 

en
- "Geen wonder dat we nationaal ... al snel uitgroeiden tot de derde grootste zieken-

fonds-groep van het land ...",
en elk van die zinsneden afzonderlijk, zoniet minstens samen genomen, weze het op 

impliciete en indirecte wijze, via vergelijking, één of meer ziekenfondsen of landsbonden, 
meer bepaald alle andere dan de verweerder zelf, identificeert en derhalve onder het ver-
bod van vergelijkende reclame valt, miskent het arbeidshof de artikelen 1 en 43quater, §1, 
1° en 2°, en §2, van de Ziekenfondswet door het hoger beroep van de eiser ongegrond te 
verklaren en aldus de beslissing van de eerste rechter te bevestigen tot vernietiging van de 
sanctie die de eiser aan de verweerder oplegde m.b.t. de vergelijkende reclame.

2.2.2. Voor de toepassing van het verbod vervat in artikel 43quater, §2, van de Zieken-
fondswet volstaat dat de reclame via vergelijking één ziekenfonds of landsbond identifi-
ceert. Geen enkele wettelijke bepaling verzet zich ertegen dat dit het eigen, reclamevoe-
rende ziekenfonds of de eigen, reclamevoerende landsbond van ziekenfondsen zou zijn.

Het arbeidshof wijst het hoger beroep van de eiser af als ongegrond op de overweging 
dat vergelijkende reclame in de zin van artikel 43quater van de Ziekenfondswet vereist 
dat via vergelijking één of meer ziekenfondsen of landsbonden worden geïdentificeerd of 
geïdentificeerd kunnen worden (6de blad, randnr. 3, tweede alinea, van het bestreden ar-
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rest). Vervolgens oordeelt het arbeidshof dat door de vermelding "het duidelijkste onder-
scheid zit in de extra producten en diensten die wij je aanbieden", "onze hospitaalverzeke-
ring biedt je één van de ruimste dekkingen in de branche ..." en "Geen wonder dat we na-
tionaal ... al snel uitgroeiden tot de derde grootste ziekenfondsgroep van het land ..." geen 
enkel ander ziekenfonds dan het eigen ziekenfonds wordt geïdentificeerd (6de blad, rand-
nr. 3, tweede alinea, van het bestreden arrest).

Aangezien het arbeidshof aldus vaststelt dat een ziekenfonds wordt geïdentificeerd, ter-
wijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat tussen de partijen geen 
betwisting erover bestond dat sprake was van reclame en ook uit geen enkele vaststelling 
van het arbeidshof blijkt of volgt dat geen sprake zou zijn van een vergelijking, is zijn 
beslissing dat het hoger beroep van de eiser ongegrond is, niet naar recht verantwoord. 
Aangezien, zoals hierboven werd aangetoond onder 2.2.1., de bestanddelen van de in-
breuk op het verbod op vergelijkende reclame nauwkeurig worden omschreven door de 
van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, wettigen de overwegingen van het arbeidshof 
omtrent de vereiste daarvan zijn beslissing evenmin (miskenning van de artikelen 1 en 43-
quater, §1, 1° en 2°, en §2, van de Ziekenfondswet).

Conclusie
Het arbeidshof oordeelt niet wettig dat het hoger beroep van de eiser ongegrond is en 

bevestigt aldus niet wettig de beslissing van de eerste rechter tot vernietiging van de sanc-
tie die de eiser aan de verweerder oplegde m.b.t. de vergelijkende reclame (schending van 
de artikelen 1 en 43quater, §1, 1° en 2°, en §2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffen-
de de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 43quater, §2, van de wet van 6 augustus 1990 betref-

fende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, hierna Zieken-
fondswet genoemd, is elke vergelijkende of bedrieglijke reclame in hoofde van 
een ziekenfonds of een landsbond verboden.

Krachtens artikel 43quater, §1, 1° en 2°, van de voormelde wet, wordt voor de 
toepassing van deze wet onder reclame verstaan: elke vorm van mededeling met 
als directe of indirecte doelstelling de promotie ofwel van de aansluiting bij een 
ziekenfonds of van het ziekenfonds zelf, ofwel van een dienst in de zin van arti-
kel 3, eerste lid, b) en c), en 7, §4, ingericht door een ziekenfonds, een landsbond 
of een rechtspersoon met dewelke het ziekenfonds of de landsbond een samen-
werkingsakkoord heeft afgesloten. Onder vergelijkende reclame wordt verstaan: 
elke reclame die op directe of indirecte, expliciete of impliciete wijze via verge-
lijking één of meerdere ziekenfondsen of landsbonden of een hiervoor bedoelde 
dienst identificeert.

2. Uit de voormelde bepalingen volgt dat niet elke vergelijking in reclame voor 
een ziekenfonds, landsbond of dienst verboden is, maar slechts vergelijkende re-
clame waarbij al dan niet uitdrukkelijk de naam of een dienst van een ander zie-
kenfonds of landsbond wordt vermeld, hetzij rechtstreeks, hetzij door verwijzing 
naar een vergelijkende studie.

In zoverre het middel aanvoert dat de als geschonden aangewezen wetsbepalin-
gen niet vereisen dat uit de reclame ook blijkt welke de andere landsbonden van 
ziekenfondsen zijn in de rangvolgorde waarbinnen de verweerder zich situeert, 
faalt het naar recht.
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3. Het is een wezenlijk kenmerk van reclame dat de onderneming of instelling, 
het product of de dienst waarvoor de reclame wordt gevoerd, daarbij identificeer-
baar is.

Hieruit volgt dat de vergelijkende reclame zoals bedoeld in artikel 43quater, 
§1, 2°, van de Ziekenfondswet die krachtens §2 van dat artikel verboden is, re-
clame is die behalve het ziekenfonds, de landsbond of de dienst bedoeld in §1, 
1°, waarvan de reclame uitgaat, één of meer andere ziekenfondsen, landsbonden 
of diensten via vergelijking identificeert.

In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het eveneens 
naar recht.

4. In zoverre het middel aanvoert dat het gebruik van de woorden "het duide-
lijkste onderscheid zit in de extra producten en diensten die wij je aanbieden", 
"onze hospitaalverzekering biedt je één van de ruimste dekkingen in de branche 
..." en "geen wonder dat we nationaal ... al snel uitgroeiden tot de derde grootste 
ziekenfondsgroep van het land ...", anders dan het arbeidshof oordeelt, één of 
meer andere ziekenfondsen of landsbonden identificeert en derhalve onder het 
verbod van vergelijkende reclame valt, komt het op tegen de onaantastbare be-
oordeling van de feiten door de rechter.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger. 

Nr. 307

2° KAMER - 4 mei 2010

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJSGEGEVENS - NIET AAN DE 
TEGENSPRAAK VAN PARTIJEN VOORGELEGD - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - STRAFZAKEN - 
BEWIJSGEGEVENS - NIET AAN DE TEGENSPRAAK VAN PARTIJEN VOORGELEGD - GEVOLG

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEWIJSGEGEVENS NIET AAN DE 
TEGENSPRAAK VAN PARTIJEN VOORGELEGD - GEVOLG

1º, 2º en 3º In strafzaken beoordeelt de rechter onaantastbaar de bewijswaarde van de  
hem overgelegde gegevens die aan de tegenspraak van de partijen zijn voorgelegd op  
voorwaarde dat zulks gebeurt zonder miskenning van het recht op een eerlijk proces en  
het recht van verdediging; die rechten vereisen dat wanneer de rechter zijn overtuiging  
laat  steunen  op  bepaalde  bewijsgegevens  die  zelf  verwijzen  naar  andere  gegevens 
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welke niet aan de tegenspraak van de partijen zijn voorgelegd, de rechter zijn overtuiging  
niet zonder miskenning van de vermelde rechten op die laatste gegevens kan laten ste-
unen indien hij de beklaagde de mogelijkheid niet biedt ze te onderzoeken of te laten on-
derzoeken.1

(L.)

ARREST

(AR P.09.1674.N)

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

pen, correctionele kamer, van 29 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei 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 6.1. EVRM alsmede miskenning 

van de algemene rechtsbeginselen van het recht op een eerlijk proces, het recht 
van verdediging en de wapengelijkheid: het arrest oordeelt ten onrechte dat er 
geen reden is de gegevensdragers bij de Nederlandse overheid op te vragen al-
hoewel het in overwegende mate de beslissing dat de eiser schuldig is aan de 
hem ten laste gelegde feiten op die bewijsmiddelen laat steunen; de beklaagde 
heeft het recht die gegevens aan een eigen onderzoek te onderwerpen.

2. In strafzaken beoordeelt de rechter onaantastbaar de bewijswaarde van de 
hem overgelegde gegevens die aan de tegenspraak van de partijen zijn voorge-
legd op voorwaarde dat zulks gebeurt zonder miskenning van het recht op een 
eerlijk proces en het recht van verdediging. Die rechten vereisen dat wanneer de 
rechter zijn overtuiging laat steunen op bepaalde bewijsgegevens die zelf verwij-
zen naar andere gegevens welke niet  aan de tegenspraak van de partijen zijn 
voorgelegd, de rechter zijn overtuiging niet zonder miskenning van de vermelde 
rechten op die laatste gegevens kan laten steunen indien hij de beklaagde de mo-
gelijkheid niet biedt ze te onderzoeken of te laten onderzoeken.

3. Voor de appelrechters heeft de eiser bij conclusie gevraagd de geluidsbanden 
met de telefoongesprekken die hem door de Nederlandse verbalisanten zijn toe-
geschreven, over te leggen voor verder onderzoek ter rechtszitting dan wel te on-
derwerpen aan een deskundigenonderzoek. De eiser verzocht aldus om de moge-
lijkheid die geluidsbanden te onderzoeken of te laten onderzoeken omdat hij be-
twistte de auteur te zijn van de telefoongesprekken waarop de beschuldiging ge-
steund is.

4. Het arrest laat eisers schuldigverklaring op beslissende wijze steunen op de 
door de Nederlandse overheid opgenomen telefoongesprekken. Het oordeelt dat 

1 Zie Cass., 29 mei 2001, AR P.01.0189.N, AC, 2001, nr 317. 
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eisers medebeklaagde zijn stem op de telefoongesprekken heeft herkend en dat er 
geen reden is eraan te twijfelen dat de verbalisanten deze stem konden herken-
nen. Het laat de eiser evenwel niet toe die gegevensdragers zelf te onderzoeken 
of te laten onderzoeken. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
Tweede middel
5. Het middel kan niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeft bijge-

volg geen antwoord.
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.

4 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 308

2° KAMER - 4 mei 2010

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE 
ORDENING - WIJZE

De criteria vermeld in artikel 4.3.1, §2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gelden bij het  
verlenen van een vergunning door de bevoegde overheid; zij houden geen verband met  
de herstelmaatregelen die de rechtbank beveelt overeenkomstig artikel 6.1.41 Vlaamse  
Codex Ruimtelijke Ordening1. 

(V. e.a.)

ARREST

(AR P.09.1819.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 6 november 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

1 Besluit van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke or-
dening (BS, 20 aug. 2009, Ed. 2, 54890).
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Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het bestreden arrest verklaart de strafvordering met betrekking tot de telast-

legging A vervallen door verjaring. Het ontslaat de eisers van rechtsvervolging 
voor de telastlegging B en verklaart de herstelvordering van de gewestelijk ste-
denbouwkundige inspecteur voor zover gesteund op het misdrijf omschreven in 
de telastlegging B niet gegrond.

De cassatieberoepen zijn in zoverre bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 159 Grondwet en artikel 4.3.1, 

§2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: bij het bevelen van het herstel past 
het bestreden arrest geenszins de criteria van ruimtelijke ordening zoals bepaald 
in voormeld wetsartikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toe.

3. De criteria vermeld in artikel 4.3.1, §2, Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning gelden bij het verlenen van een vergunning door de bevoegde overheid. Zij 
houden geen verband met de herstelmaatregelen die de rechtbank beveelt over-
eenkomstig artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de rechter zijn beoordeling of de gevor-
derde herstelmaatregel beantwoordt aan de goede ruimtelijke ordening moet toet-
sen aan de voormelde criteria, faalt het naar recht.

4. Voor het overige stellen de appelrechters vast dat de werken strijdig zijn met 
de bestemming van agrarisch gebied en niet werden geregulariseerd, ook niet 
door de afgeleverde vergunning van 31 maart 2003 die nog niet uitgevoerde of in 
uitvoering zijnde werken betreft.

In zoverre het middel aanvoert dat een regularisatievergunning werd verleend, 
mist het feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 de cassatieberoepen
Veroordeelt de eisers in de kosten.

4 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. P. Mallien, Antwerpen.
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Nr. 309

2° KAMER - 4 mei 2010

1º VERZET - STRAFZAKEN - BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OPENBAAR MINISTERIE 
DAT DE STRAFVORDERING UITOEFENT - TOEPASSING

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - STRAFZAKEN - VERZET - 
BETEKENING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OPENBAAR MINISTERIE DAT DE STRAFVORDERING 
UITOEFENT - TOEPASSING

1º en 2º Overeenkomstig artikel 187 Wetboek van Strafvordering moet het verzet worden  
betekend aan het openbaar ministerie;  het bedoelde openbaar ministerie is enkel dat-
gene dat de strafvordering heeft uitgeoefend zodat het verzet dat wegens een aan de 
verzetdoener verwijtbare vergissing betekend werd aan de procureur des Konings, wan-
neer de procureur-generaal de strafvordering heeft uitgeoefend, niet ontvankelijk is1. 

(L.)

ARREST

(AR P.09.1822.N)

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

correctionele kamer, van 10 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals 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 6 EVRM, artikel 187, derde lid, 

Wetboek van Strafvordering alsook miskenning van de algemene rechtsbeginse-
len van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces: de appel-
rechters oordelen onterecht dat eisers akte van verzet niet aan de procureur des 
Konings maar aan een lid van het parket-generaal van het hof van beroep moest 
worden betekend; de eenheid en ondeelbaarheid van het openbaar ministerie is 
immers niet beperkt tot de parketmagistraten verbonden aan eenzelfde gerecht 
maar geldt sinds de wet van 12 april 2004 houdende de verticale integratie van 
het openbaar ministerie ook tussen het parket van de procureur des Konings en 
het parket-generaal.

2.  Overeenkomstig artikel  187 Wetboek van Strafvordering moet het  verzet 
worden betekend aan het openbaar ministerie. Het bedoelde openbaar ministerie 
is enkel datgene dat de strafvordering heeft uitgeoefend. Het verzet dat wegens 
een aan de verzetdoener verwijtbare vergissing betekend werd aan de procureur 
des Konings, wanneer de procureur-generaal de strafvordering heeft uitgeoefend, 
is niet ontvankelijk.

1 Zie Cass., 28 april 1993, AR P.93.0015.F, AC, 1993, nr 205. 
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Het middel faalt naar recht.
(...)
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,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. K. Luyckx, Antwerpen.

Nr. 310

2° KAMER - 4 mei 2010

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - HERROEPING - DAGVAARDING DOOR HET 
OPENBAAR MINISTERIE - VERJARING VAN DE VORDERING TOT HERROEPING

De tijdig door het  openbaar ministerie  ingestelde vordering tot  herroeping wegens niet-
naleving van de opgelegde voorwaarden verjaart een vol jaar na de dag waarop zij bij het 
bevoegde gerecht is aangebracht en ook al verwijst deze dagvaarding naar verkeerde 
telastleggingen in het vonnis waarbij het probatieuitstel werd verleend, wordt de zaak op  
dat  ogenblik bij  het bevoegde gerecht aangebracht,  zodat de verjaringstermijn alsdan  
een aanvang heeft genomen1.  (Art. 14, §§2 en 3, Probatiewet; Artt. 22 tot 25, en 28, 
V.T.Sv.)

(P.)

ARREST

(AR P.09.1905.N)

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

correctionele kamer, van 24 november 2009.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De procureur des Konings te Gent heeft op voordracht van de bevoegde proba-

1 Het O.M. was de mening toegedaan dat een inhoudelijk onjuiste dagvaarding tot herroeping van 
het probatieuitstel deze vordering niet rechtsgeldig bij de rechtbank aanbrengt.
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tiecommissie de eiser op 28 februari 2008 gedagvaard om te verschijnen voor de 
correctionele rechtbank te Gent op 10 maart 2008 teneinde de herroeping van het 
probatieuitstel lastens hem uit te spreken. Deze dagvaarding verwees weliswaar 
naar het vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 29 juni 2005 waarbij 
aan de eiser het probatieuitstel werd verleend, maar vermeldde telastleggingen 
die niet op de eiser maar wel op een medebeklaagde van toepassing zijn. Om die 
reden werd de behandeling van de zaak op de rechtszitting van 10 maart 2008 
onbepaald uitgesteld.

Een nieuwe en verbeterde dagvaarding werd de eiser betekend op 4 augustus 
2008 om voor de correctionele rechtbank te verschijnen op 15 september 2008. 
De zaak werd alsdan behandeld op de rechtszittingen van 15 september 2008, 29 
september 2008 en 3 november 2008.

Het vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 17 november 2008 heeft 
het probatieuitstel herroepen.

De eiser heeft op 25 november 2008 hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.
Op 11 september 2009 heeft de procureur-generaal bij het hof van beroep te 

Gent opdracht gegeven de eiser te dagvaarden om te verschijnen op 20 oktober 
2009. De dagvaarding is betekend op 19 september 2009 en door de eiser in ont-
vangst genomen op 12 oktober 2009. 

Het hof van beroep te Gent heeft de zaak behandeld op de rechtszitting van 20 
oktober 2009. Het thans bestreden arrest heeft op 24 november 2009 de herroe-
ping van het probatieuitstel bevestigd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14, §2 en §3, Probatiewet;
- de artikelen 22 tot 25 en 28 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
1. Artikel 14, §2, eerste en tweede lid, Probatiewet bepaalt dat het probatieuit-

stel kan worden herroepen indien degene voor wie die maatregel is genomen, de 
opgelegde voorwaarden niet naleeft. In dat geval dagvaardt het openbaar minis-
terie, op verslag van de commissie dat strekt tot herroeping, de betrokkene, ten 
einde het uitstel te doen herroepen, voor de rechtbank van eerste aanleg van zijn 
verblijfplaats binnen dezelfde termijn, onder dezelfde voorwaarden en in dezelf-
de vormen als in correctionele zaken.

Krachtens §3, in fine, van hetzelfde artikel verjaart de tijdig ingestelde vorde-
ring tot herroeping wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden een vol 
jaar na de dag waarop zij bij het bevoegde gerecht is aangebracht.

2. De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel 
kan worden gestuit en geschorst.

3. De procureur des Konings te Gent heeft op voordracht van de probatiecom-
missie de eiser op 28 februari 2008 gedagvaard om te verschijnen voor de cor-
rectionele rechtbank te Gent op 10 maart 2008. Ook al verwees deze dagvaarding 
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naar verkeerde telastleggingen in het vonnis waarbij aan de eiser het probatieuit-
stel werd verleend, werd de zaak op dat ogenblik bij het bevoegde gerecht aange-
bracht, zodat de verjaringstermijn alsdan een aanvang heeft genomen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eenjarige ver-
jaringstermijn voor het laatst regelmatig werd gestuit door het vonnis van de cor-
rectionele rechtbank te Gent van 17 november 2008.

Uit dezelfde stukken blijkt geen grond van schorsing van de verjaring.
4. Het arrest dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, de vordering tot 

herroeping van het probatieuitstel gegrond verklaart, schendt de hoger vermelde 
wetsbepalingen.

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.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

4 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter:  de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Andersluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal.

Nr. 311

2° KAMER - 4 mei 2010

1º STRAF — ALLERLEI - STRAFTOEMETING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER - TOEPASSING - MEERDERE BEKLAAGDEN

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFTOEMETING - MEERDERE BEKLAAGDEN - TOEPASSING

1º en 2º De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet,  
op een wijze die beknopt mag zijn doch nauwkeurig moet zijn, de reden 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 reden  
dient  op  te  geven  waarom  hij  de  medebeklaagden  al  dan  niet  tot  een  gelijke  straf  
veroordeelt1. (Art. 195, Sv.)

(R. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0156.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 4 juin 2008, AR P.08.0489.F, AC, 2008, nr 345. 
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-
werpen, correctionele kamer, van 18 december 2009.

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

De eiser 2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel van de eiser 1
7. Het middel voert schending aan van het artikel 149 Grondwet en 195 Wet-

boek van Strafvordering: het bestreden arrest spreekt eenzelfde straf uit voor alle 
beklaagden zonder rekening te houden met de persoonlijkheid van de eiser en de 
daaruitvolgende toe te passen individualisering van de straf; aan eisers verzoek 
om aangaande zijn gerechtelijk verleden nadere inlichtingen in te winnen wordt 
niet voldaan.

8. De feitenrechter bepaalt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de 
wet, op een wijze die beknopt mag zijn doch nauwkeurig moet zijn, de reden van 
zijn keuze voor de strafmaat die hij in verhouding acht tot de zwaarte van de be-
wezen verklaarde misdrijven en de  individuele  strafwaardigheid van elke  be-
klaagde, zonder dat hij de reden dient op te geven waarom hij de medebeklaag-
den al dan niet tot een gelijke straf veroordeelt. 

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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

4 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. J. Lambers, Brussel.

Nr. 312

2° KAMER - 4 mei 2010
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - TOEPASSING VAN ARTIKEL 65, TWEEDE LID, 
STRAFWETBOEK - GEVOLG

Wanneer uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt  
dat de beklaagde aan de strafrechter om toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwet-
boek heeft verzocht, dient deze dit verzoek te beantwoorden1. (Art. 408, tweede lid, Sv.)

(A.)

ARREST

(AR P.10.0477.N)

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

pen, correctionele kamer, van 11 februari 2010.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest verklaart de strafvordering voor de telastlegging B ver-

vallen door verjaring.
Het cassatieberoep tegen die beschikking is bij gebrek aan belang niet ontvan-

kelijk. 
Ambtshalve middel 
Geschonden wettelijke bepaling
- Artikel 408, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat voor de appel-

rechters op de openbare rechtszitting van 14 januari 2010 het openbaar ministe-
rie, na voor het feit A (zonder de voorbedachtheid) een straf te hebben gevorderd 
en voor het feit B de vaststelling van de verjaring van de strafvordering, ver-
klaarde niet akkoord te gaan met de toepassing van artikel 65 Strafwetboek.

Hieruit blijkt dat de eiser om de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwet-
boek heeft verzocht.

3. De appelrechters beantwoorden het verzoek van de eiser om artikel 65, twee-
de lid, Strafwetboek toe te passen niet.  Aldus schendt het arrest  de vermelde 
wetsbepaling.

Middel
4. Het middel dat niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing kan 

1 De enkele neerlegging ter terechtzitting door een partij van een stuk waarvan de inhoud niet in een 
eis, verweer of exceptie blijkt te zijn opgenomen vereist geen beantwoording door de rechter (R. 
DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 4e Editie 2007, nr 1588)
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leiden, behoeft geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de schuld
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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser tot straf veroordeelt en tot 

betaling van een bijdrage.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

4 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. N. Buisseret, Brussel.

Nr. 313

2° KAMER - 5 mei 2010

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — ALGEMEEN - GROND VAN NIET-
TOEREKENBAARHEID - TIJDELIJKE VERSTORING VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN - 
VOORWAARDE - ONVOORSPELBAAR KARAKTER

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - GROND VAN NIET-TOEREKENBAARHEID - TIJDELIJKE VERSTORING VAN HET 
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN - VOORWAARDE - ONVOORSPELBAAR KARAKTER - VERWEER VAN DE 
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ DAT DE VOORSPELBAARHEID AANVOERT VAN DE AANGEVOERDE 
MALAISE - VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
UITSPRAAK OVER EEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WAARTEGEN GEEN HOGER BEROEP IS 
INGESTELD - GEVOLG

4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — TUSSENKOMENDE PARTIJ - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DIE TUSSENKOMENDE PARTIJ - 
UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING TOT DE BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
VAN DIE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE - VOORWAARDEN

1º  en  2°  Wanneer  het  G.M.W.F  in  zijn  conclusie  heeft  aangevoerd  dat  de  door  de  
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beklaagde als oorzaak van het ongeval aangevoerde malaise helemaal niet onvoorspel-
baar was, dient de rechter te antwoorden op het verweer dat de voorspelbaarheid van de 
aangevoerde malaise aanvoert1. 

3º De appelrechter kan geen uitspraak doen over een burgerlijke rechtsvordering wanneer  
de gedingvoerende partijen geen hoger beroep instellen tegen de door de rechter in  
eerste aanleg op die vordering gewezen beslissing2. 

4º De vernietiging, op het cassatieberoep van het G.M.W.F., tussengekomen partij, van de  
beslissing over de door een burgerlijke partij tegen het G.M.W.F. ingestelde rechtsvorder-
ing, strekt zich uit tot de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van die burgerlijke  
partij  tegen de beklaagde en diens  verzekeraar  van de burgerlijke aansprakelijkheid,  
waarbij laatstgenoemden buiten het geding worden gesteld, wanneer geen van de ged-
ingvoerende partijen tegen laatstgenoemde beslissing een ontvankelijk cassatieberoep 
kon  instellen  en  die  beslissing  derhalve,  wat  de  vernietiging  betreft,  geen  aparte  
beschikking is3. 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. SOTRAMEN bvba e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1576.F)

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

nele rechtbank te Brussel van 2 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 15 april 2010 een conclu-

sie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 5 mei 2010 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag 

uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen  van  de  verweersters  Sotramen,  besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid, en Generali Belgium, naamloze vennootschap, 
tegen de eiser :

Eerste middel
Derde onderdeel
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat de door de be-

klaagde aangevoerde neurologische aandoening zich vijf of zes jaar voor het on-
geval heeft gemanifesteerd en dat laatstgenoemde, hoewel hij de juiste diagnose 
niet kende, zich bewust moest zijn van het risico dat hij door zijn toestand bete-
kende voor het autoverkeer. De eiser heeft aldus aangevoerd dat de als oorzaak 
van het ongeval aangevoerde malaise, in de veronderstelling dat die bewezen is, 
voor de beklaagde niet onvoorspelbaar was.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.313. 
2 Ibid.
3 R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, p. 613, nr. 1094. 
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Tegenover dat verweer stelt het vonnis dat het niet bewezen is dat de beklaagde 
zijn voertuig bestuurde op het ogenblik van de feiten en dat de diagnose van zijn 
ziekte achteraf werd vastgesteld.

Noch met de voormelde overweging, die wordt tegengesproken door de vast-
stelling volgens welke de beklaagde met zijn voertuig is ingereden op een wagen 
die voor een verkeerslicht was gestopt, noch met de stelling dat de aangevoerde 
hallucinatie aannemelijk is, noch met die volgens welke het plausibel is dat de 
betrokken bestuurder zich zijn ziekte niet herinnerde toen hij over de oorzaken 
van het ongeval werd ondervraagd, antwoordt het vonnis op het verweer dat de 
voorspelbaarheid van de malaise aanvoert.

Het onderdeel is gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die op de burger-

lijke rechtsvordering van R. S. tegen de eiser, uitspraak doet over
1. Het beginsel van aansprakelijkheid en de verplichting, voor de eiser, om die 

verweerder te vergoeden :
Tweede middel
De appelrechter kan geen uitspraak doen over een burgerlijke rechtsvordering, 

wanneer  tegen de door de rechter  in eerste  aanleg op die vordering gewezen 
beslissing geen hoger beroep is aangetekend door de gedingvoerende partijen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat noch de verweerder noch de eiser 
hoger beroep hebben aangetekend tegen de beslissing van de politierechtbank 
waarbij laatstgenoemde buiten het geding is gesteld. De correctionele rechtbank 
kon bijgevolg de beroepen beslissing op dat punt niet wijzigen.

Het middel is gegrond.
2. De omvang van de schade
De vernietiging, op het cassatieberoep van de eiser, van de beslissing over het 

beginsel van zijn tussenkomst, brengt de vernietiging met zich van de niet defini-
tieve beslissing over de omvang van de schade van de verweerder, die het gevolg 
is van eerstgenoemde beslissing.

C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen A. v. L. en de naamloze ven-
nootschap Axa Belgium :

Tussen de eiser en de verweerders is geen geding aangegaan voor de bodem-
rechter en het bestreden vonnis spreekt tegen hem geen enkele veroordeling uit 
ten voordele van de verweerders.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
De vernietiging van de beslissingen over de door de verweersters Sotramen en 

Generali Belgium tegen de eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen strekt 
zich evenwel uit tot de beslissingen over de door hen tegen A. v. L. en de naam-
loze vennootschap Axa Belgium ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, waar-
bij laatstgenoemden buiten het geding werden gesteld, aangezien geen van de ge-
dingvoerende partijen tegen laatstgenoemde beslissingen een ontvankelijk cassa-
tieberoep kon instellen en die beslissing derhalve, wat de vernietiging betreft, 
geen afzonderlijke beschikking is.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-

ke rechtsvordering die R. S. tegen de eiser heeft ingesteld.
Zegt dat er dienaangaande geen grond is tot verwijzing.
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlij-

ke rechtsvorderingen van de verweersters Sotramen en Generali Belgium tegen 
de eiser en tegen A. v. L. en de naamloze vennootschap Axa Belgium.

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

Veroordeelt de verweerders in een vijfde van de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank van Nijvel, zit-

ting houdende in hoger beroep.

5 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Mahieu, D. Dohet, Brussel en N. Willaert, Brussel.

Nr. 314

2° KAMER - 5 mei 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
DRAAGWIJDTE

2º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - DRAAGWIJDTE

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - EERSTE VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT 
OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

7º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE 
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TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - 
WAARBORGEN VOOR DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET 
KADER VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN 
EEN ADVOCAAT - GEVOLG - WAARBORGEN VOOR DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET 
GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

10º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - 
WAARBORGEN VOOR DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET 
KADER VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

11º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - 
GEVOLG - WAARBORGEN VOOR DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK 
ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK

12º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - 
SCHULDIGVERKLARING GEGROND OP ANDERE GEGEVENS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK

13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - 
SCHULDIGVERKLARING GEGROND OP ANDERE GEGEVENS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK

14º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - GEVOLG - 
SCHULDIGVERKLARING GEGROND OP ANDERE GEGEVENS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK

1º en 2° Artikel 6.3.c E.V.R.M., dat iedere beschuldigde het recht garandeert om daadw-
erkelijk door een advocaat te worden verdedigd, preciseert de voorwaarden niet voor de  
uitoefening van dat recht en laat de verdragsluitende Staten de keuze van de middelen  
die in hun rechtsstelsel geschikt zijn om dat recht te waarborgen1. 

3º, 4°, 5°, 6° en 7° De artikelen 1, 2 en 16, §2 en 4, Wet Voorlopige hechtenis, vereisen de  
bijstand niet  van een advocaat  aan de zijde  van de persoon die voorlopig is aange-
houden  in  de  vierentwintig  uur  durende  termijn  die  bij  artikel  12,  derde  lid,  G.W.  is  
bepaald, en miskennen op zich het recht op een eerlijke behandeling van de zaak niet2.  

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.314. 
2 Ibid.
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8º, 9°, 10° en 11° Uit de vormvereisten die bij artikel 47bis Sv. voor het verhoor van de ver-
dachte zijn opgelegd, de korte duur van de grondwettelijke termijn van de voorlopige aan-
houding, de onmiddellijke overhandiging aan de inverdenkinggestelde, op het ogenblik  
van de betekening van het bevel tot aanhouding, van alle in de artikelen 16, §7, en 18,  
§2, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde stukken, het recht van de inverdenkinggestelde 
om onmiddellijk vrij verkeer te hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §1 en  
5 van de voormelde wet, de inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht  
te verschijnen, zoals dat in artikel 21, §3, van de wet is geregeld, alsook de rechten die 
met name in de artikelen 61ter, 61quinquies, 136 en 235bis Sv. zijn bedoeld, volgt niet  
automatisch dat het definitief onmogelijk is om op eerlijke wijze de zaak te behandelen  
van iemand die in de eerste vierentwintig uren van de vrijheidsberoving niet werd bijges-
taan door een advocaat3. 

12º , 13° en 14° Wanneer de feitenrechters zich nergens in hun overwegingen gebaseerd  
hebben  op  de  inhoud  van  de  verhoren  die,  zonder  de  advocaat,  van  de  eiser  zijn  
afgenomen  in  de  eerste  vierentwintig  uren  van  vrijheidsberoving,  en  de 
schuldigverklaring alleen verwijst naar de gegevens die de speurders vóór de ondervrag-
ing van de eiser of tijdens het verder verloop van het gerechtelijk onderzoek hebben ver-
gaard, met andere woorden op ogenblikken waarop de rechtspraak van het Europees  
Hof de aanwezigheid van de advocaat in principe niet oplegt, kunnen de appelrechters  
naar recht oordelen dat het tegen de beklaagde ingespannen geding, als hij enkel tijdens  
de eerste vierentwintig uren van de vrijheidsberoving niet werd bijgestaan door een advo-
caat, artikel 6 E.V.R.M. niet had geschonden4. 

(F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0257.F)

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

Luik, correctionele kamer, van 7 januari 2010.
De eerste eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 30 april 2010 een conclu-

sie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 5 mei 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt ver-

slag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van 7 januari 2010 van L. F. tegen de strafrechtelijke bepa-

lingen van het arrest
Eerste middel
De eiser voert aan dat zijn veroordeling dient vernietigd te worden omdat zij 

het recht miskent op een eerlijke behandeling van de zaak alsook het recht om 
bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze.

De grief is volledig afgeleid uit het feit dat de eiser noch op het ogenblik van 

3 Ibid.
4 Ibid.
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zijn vrijheidsbeneming, noch tijdens de politieverhoren werd bijgestaan door een 
advocaat.

Volgens het middel is een dergelijke restrictie op zichzelf reeds voldoende om 
daaruit een schending van de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM, af te leiden.

Artikel 6.3.c EVRM, dat iedere beschuldigde het recht garandeert om daadwer-
kelijk door een advocaat te worden verdedigd, preciseert de voorwaarden niet 
voor de uitoefening van dat recht en laat de verdragsluitende Staten de keuze van 
de middelen die in hun rechtsstelsel geschikt zijn om dat recht te waarborgen.

De artikelen 1, 2 en 16, §2 en 4, Voorlopige Hechteniswet, vereisen de bijstand 
niet van een advocaat voor de persoon die voorlopig is aangehouden, gedurende 
de termijn van vierentwintig uur die bij artikel 12, derde lid, Grondwet is be-
paald.

In strijd met wat de eiser aanvoert, kan niet aangenomen worden dat die bepa-
lingen op zich al het recht op een eerlijke behandeling van de zaak miskennen.

De restrictie waarop kritiek wordt uitgeoefend moet immers beoordeeld wor-
den in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen die de inverdenkingge-
stelde voorts geboden worden ter vrijwaring van diens recht van verdediging zo-
dra de strafvordering is ingesteld.

Uit de vormvereisten die bij artikel 47bis Wetboek van Strafvordering voor het 
verhoor van de verdachte zijn opgelegd, de korte duur van de grondwettelijke 
termijn van de voorlopige hechtenis, de onmiddellijke overhandiging aan de in-
verdenkinggestelde, op het ogenblik van de betekening van het bevel tot aanhou-
ding, van alle in de artikelen 16, §7, en 18, §2, Voorlopige Hechteniswet bedoel-
de stukken, het recht van de inverdenkinggestelde om onmiddellijk vrij verkeer 
te hebben met zijn advocaat overeenkomstig artikel 20, §1 en 5, van de voormel-
de wet, de inzage van het dossier alvorens voor het onderzoeksgerecht te ver-
schijnen, zoals dat in artikel 21, §3, van die wet is geregeld, alsook de rechten 
die met name in de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 en 235bis Wet-
boek van Strafvordering zijn bedoeld, volgt niet automatisch dat het definitief 
onmogelijk is om op eerlijke wijze de zaak te behandelen van iemand die in de 
eerste vierentwintig uren van de vrijheidsberoving niet werd bijgestaan door een 
advocaat.

Bijgevolg dient nagegaan te worden of de verhoren die, zonder de advocaat, 
van de eiser zijn afgenomen door de federale gerechtelijke politie, op 18 oktober 
2007 van 19 uur tot 20.48 uur en door de onderzoeksrechter, op 19 oktober 2007 
van 12.12 uur tot 12.29 uur, enig gevolg hebben gehad voor het verloop van het 
geding.

Dat blijkt hier niet het geval.
De feitenrechters hebben zich nergens in hun overwegingen gebaseerd op de 

inhoud van de twee voormelde verhoren. De schuldigverklaring verwijst alleen 
naar de gegevens die de speurders vóór de ondervraging van de eiser of tijdens 
het verder verloop van het gerechtelijk onderzoek hebben vergaard, met andere 
woorden op ogenblikken waarop de door de eiser aangevoerde rechtspraak van 
het Europees Hof de aanwezigheid van de advocaat in principe niet oplegt.
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Het arrest baseert zich op beelden van de bewakingscamera's die de overvallen 
plaatsen beveiligen, op de omstandigheid dat de eiser de in de feiten betrokken 
voertuigen heeft gehuurd, op de connecties tussen hem en andere verdachten die 
het onderzoek van het telefoonverkeer aan het licht heeft gebracht, op de over-
eenkomst tussen zijn uiterlijk en de beschrijving die de slachtoffers en getuigen 
ervan hebben gegeven, op de identificatie van de jas en het schoeisel van de ei-
ser, op de ontdekking in zijn woning van wapens en maskers die gelijkenis verto-
nen met die welke door de camera's zijn gefilmd of door getuigen zijn beschre-
ven of herkend, op de bekentenissen die hij tijdens een verhoor van 23 oktober 
2009 heeft afgelegd.

Aangezien geen van die overtuigingselementen aan de tegenspraak van de par-
tijen werd onttrokken, blijkt niet dat het tegen de eiser ingespannen geding, lou-
ter om de reden die hij aanvoert, artikel 6 van het Verdrag heeft geschonden.

De appelrechters verwerpen dat verweer bijgevolg 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
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

5 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
C. Virone, Luik.

Nr. 315

2° KAMER - 5 mei 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ONPARTIJDIGHEID - BRIEF VAN DE 
VOORZITTER AAN DE JUSTITIEASSISTENT DIE MET DE BEGELEIDING IS BELAST - STELLINGNAME 
VOORALEER HET DEBAT WORDT GEOPEND - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGE RECHTBANK - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
BRIEF VAN DE VOORZITTER AAN DE JUSTITIEASSISTENT DIE MET DE BEGELEIDING IS BELAST - 
STELLINGNAME VOORALEER HET DEBAT WORDT GEOPEND - GEVOLG

1º en 2° Wanneer de voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank, in een brief aan de justi-
tieassistent die met de begeleiding van de veroordeelde is belast, vóór de opening van 
het debat zijn mening kenbaar maakt over een gegeven dat aan zijn oordeel kan worden  
voorgelegd, biedt die magistraat objectief niet meer de waarborgen van onpartijdigheid 
om uitspraak te doen. 
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(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0633.F)

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

te Luik van 2 april 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
De eiser voert aan dat de voorzitter van de rechtbank op 3 november 2009 de 

volgende brief heeft gericht aan de justitieassistent die met de begeleiding is be-
last :

"Het verslag dat u mij hebt toegezonden slaat me met verstomming! Het is im-
mers totaal uitgesloten dat (de eiser) in Turkije rondloopt terwijl er in België een 
flink aantal competente geneesheren zijn. Wat de reis naar Mekka betreft, die zal 
hij maar na afloop van zijn begeleiding moeten maken. Hij kan zijn religie im-
mers op een volledig eervolle wijze in België beleven. Het ogenblik is gekomen 
om de veroordeelde duidelijk te maken dat hij dit statuut blijft genieten, en daar-
bij welomschreven voorwaarden dient na te leven. Het staat hem niet vrij om zijn 
leven in te richten zoals het hem zint. Ik richt een afschrift van dit schrijven aan 
de procureur des Konings, die niet zal nalaten op te treden zo de betrokkene zijn 
houding niet drastisch wijzigt."

Het  middel  voert  aan dat  vermits de voorzitter van de rechtbank aldus een 
standpunt heeft ingenomen over het gedrag van de eiser, hij zich over de uit-
komst van het geschil heeft uitgesproken vóór de opening van het debat en niet 
langer geschikt is om over de zaak te oordelen.

Met de gebruikte bewoordingen heeft de magistraat, vóór de opening van het 
debat, zijn mening kenbaar gemaakt over een gegeven dat aan zijn oordeel kan 
worden voorgelegd. Bijgevolg bood hij objectief niet meer de vereiste waarborg 
van onpartijdigheid om uitspraak te doen.

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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Luik, anders samenge-
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steld.

5 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. M. Nève, Luik en D. de Béco, Brussel.

Nr. 316

2° KAMER - 5 mei 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - EERSTE VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT 
OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

5º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE 
TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALGEMEEN - EERSTE VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE 
ADVOCAAT - ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C, E.V.R.M. - SCHENDING - GEVOLG

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - EERSTE 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND 
VOORAF VAN DE ADVOCAAT - ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C, E.V.R.M. - SCHENDING - GEVOLG

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - 
GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C, E.V.R.M. - 
SCHENDING - GEVOLG

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE 
POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - GEVOLG VOOR DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - EERSTE VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE 
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ADVOCAAT - GEVOLG VOOR DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE 
POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - GEVOLG VOOR DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

12º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - FASE DIE HET STRAFPROCES VOORAFGAAT - EERSTE VERHOOR 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE 
ADVOCAAT - ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C, E.V.R.M. - SCHENDING - GEVOLG VOOR DE 
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG

14º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN 
EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG

15º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEZICHT OP 
DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT 
OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG

16º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG

1º, 2°, 3°, 4° en 5° De artikelen 1, 2 en 16, §2 en 4, Wet Voorlopige Hechtenis, vereisen  
niet  dat de voorlopig aangehouden persoon binnen de bij  artikel  12,  derde lid,  G.W.  
bepaalde termijn van vierentwintig uur de bijstand moet krijgen van een advocaat en  
miskennen op zich het recht op een eerlijke behandeling van de zaak niet1. 

6º, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° en 12° De artikelen 5.1, 6.1 en 6.3.c E.V.R.M., zoals zij momenteel  
worden uitgelegd door het Europees Hof, verplichten de onderzoeksgerechten niet ertoe  
om het wegens moord verleende bevel tot aanhouding jegens een inverdenkinggestelde, 
onmiddellijk op te heffen alleen op grond dat hij vóór en tijdens zijn verschijning voor de  
onderzoeksmagistraat een bekentenis heeft  afgelegd in de vormen als bepaald in het 
Wetboek van Strafvordering2. 

13º, 14°, 15° en 16° De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van artikel  
235bis Sv. uitspraak doet, kan naar recht beslissen dat de verhoren van de inverdenk-
inggestelde die in afwezigheid van zijn advocaat zijn afgenomen, de voortzetting van het  
gerechtelijk  onderzoek  niet  beletten,  en  dat  de  toepassing  van  de  internrechtelijke  
bepalingen zijn recht van verdediging niet dermate heeft miskend dat de eerbiediging van 
zijn recht op een eerlijke behandeling van de zaak nu al onmogelijk wordt; aldus verant-
woordt zij naar recht haar weigering om de processen-verbaal van die verhoren nietig te  
verklaren3.

(B.)

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2010, nr.316. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR P.10.0744.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 april 2010.
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
Eerste middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 5.1, 6.1 en 6.3.c, EVRM, als-

ook van artikel 149 Grondwet. De eiser voert aan dat hij niet op wettelijke wijze 
van zijn vrijheid is beroofd vermits hij door de politie en de onderzoeksrechter is 
gehoord en vervolgens onder aanhoudingsbevel geplaatst, zonder dat hij vanaf 
het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat.

De kamer  van  inbeschuldigingstelling  heeft  geen  uitspraak  gedaan  over  de 
schuld of onschuld van de eiser. Zij heeft zich ertoe beperkt uitspraak te doen 
over de handhaving van de voorlopige hechtenis. Aldus blijkt niet dat het bestre-
den arrest, tot staving van een veroordeling, gebruik maakt van een verklaring 
die is afgelegd tijdens een verhoor zonder bijstand van een advocaat.

Daaruit kan niet meteen worden afgeleid dat het recht op een eerlijke behande-
ling van de zaak is miskend daar bij het vonnisgerecht nog geen vervolging is in-
gesteld en, mocht dat alsnog gebeuren, het onmogelijk is om nu al te stellen dat 
het de eiser zal veroordelen en dat het zich daartoe zal baseren op de akten van 
rechtspleging waarop hij kritiek uitoefent.

De artikelen 1, 2 en 16, §2 en 4, Voorlopige Hechteniswet, vereisen niet dat de 
persoon die voorlopig is aangehouden, binnen de termijn van vierentwintig uur 
die bij artikel 12, derde lid, Grondwet is bepaald, de bijstand moet krijgen van 
een advocaat. 

De artikelen 5.1, 6.1 en 6.3.c EVRM, zoals zij momenteel worden uitgelegd 
door het Europees Hof, verplichten de onderzoeksgerechten niet ertoe om het 
wegens moord verleende bevel tot aanhouding onmiddellijk op te heffen alleen 
op grond dat hij vóór en tijdens zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat 
een bekentenis  heeft  afgelegd in  de vormen als  bepaald in  het  Wetboek van 
Strafvordering en in de Voorlopige Hechteniswet.

Het feit dat die bekentenis er is, ook al is zij op die wijze verkregen, vormt dus 
op zich geen beletsel tegen de voortgang van het gerechtelijk onderzoek en de 
eventuele verlenging van de dwangmaatregelen die ermee gepaard gaan.

Zoals de appelrechters hebben beslist, kan de eiser bijgevolg niet betogen dat 
zijn vrijheidsberoving gebeurd is op een wijze die onverenigbaar is met de toe-
passelijke wettelijke bepalingen, zelfs als zij in het licht van de door hem aange-
voerde Europese rechtspraak worden uitgelegd.



Nr. 316 - 5.5.10 HOF VAN CASSATIE 1323 

Het arrest is regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het arrest beslist dat de verhoren die in afwezigheid van zijn advocaat zijn af-

genomen, geen beletsel vormen tegen de voortgang van het gerechtelijk onder-
zoek en dat de toepassing van de internrechtelijke bepalingen zijn recht van ver-
dediging niet dermate heeft miskend, dusdanig dat de eerbiediging van zijn recht 
op een eerlijke behandeling van de zaak nu al onmogelijk wordt.

De appelrechters omkleden aldus hun weigering om de aangeklaagde proces-
sen-verbaal nietig te verklaren, regelmatig met redenen en verantwoorden haar 
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
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandermeersch,  advocaat-generaal  –  Advocaten: 
mrs. S. Berbuto, Luik en Ch. Moreau, Brussel.

Nr. 317

1° KAMER - 6 mei 2010

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING - RECHT VAN DE 
HUURDER - UITZETTINGSVERGOEDING - VEREISTE

Opdat de huurder aan wie de huurhernieuwing is geweigerd aanspraak kan maken op een 
uitzettingsvergoeding is vereist dat door de weigering de handelszaak, waarvan hij eige-
naar is en die hij in het huurpand exploiteert, verloren gaat1. (Art. 25, Handelshuurwet)

(V. e.a. T. D.)

Schriftelijke conclusie van de Heer advocaat-generaal G. Dubrulle : 
1. Het geschil heeft betrekking op de huur, op 29 februari 1996, van een handelspand 

van de eisers aan de verweerder, die er oorspronkelijk een beenhouwerij uitbaatte, doch 
reeds in 1974, ten tijde van de vorige eigenaars, het verkooppunt had overgebracht naar 

1 Zie de concl. van het O.M., dat van mening was dat ook het eerste onderdeel, gericht tegen de 
beslissing dat de verweerder over een recht op huurhernieuwing beschikte, diende beantwoord en 
gegrond verklaard te worden, daar het lot van de uitzettingsvergoeding (voorwerp van het tweede on-
derdeel) daarvan afhankelijk was.
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het naastgelegen pand, dat hij onderverhuurde, zoals contractueel toegelaten, en terwijl hij 
enkel zijn werkplaats in het pand van de eisers behield. Het bestreden tussenvonnis hero-
pent de debatten om partijen toe te laten informatie te verschaffen over verweerders’ acti-
viteit in het huurpand bij aanvang van de huurovereenkomst. Het bestreden eindvonnis 
beslist dat de verweerder recht heeft op huurhernieuwing en veroordeelt, o.m., de eisers 
tot betaling van een uitzettingsvergoeding, aan de verweerder, wegens weigering van de 
door hem op 25 september 2003 gevraagde huurhernieuwing. 

2. Het cassatiemiddel voert een schending aan van de artikelen 1, 13, eerste lid en 25 
van boek III, Titel VIII, hoofdstuk II, afdeling IIbis van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
vervangen door de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog 
op de bescherming van het handelsfonds (“de Handelshuurwet”).

3.  De verweerder werpt de niet-ontvankelijkheid van dit middel op om reden dat de 
partijen slechts uit vrije wil zich onderworpen hebben aan de dwingende bepalingen van 
de handelshuurwet en dus ingevolge artikel 1134 B.W., waarvan de schending evenwel 
niet werd aangevoerd. 

Nu die wilsovereenkomst klaarblijkelijk nooit ter discussie stond, door de rechters werd 
vastgesteld en deze vaststelling niet wordt aangevochten, volstaan die bepalingen van de 
handelshuurwet om tot cassatie te leiden.

De als geschonden aangewezen artikelen van de handelshuurwet slaan in elk geval op 
de aangevoerde grief, zodat aan het vereiste van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wet-
boek is voldaan2.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan dus niet worden aangenomen.
4. Het middel is gericht tegen beide vonnissen. De aangevochten redenen voor de be-

streden beslissingen zijn gespreid over deze twee vonnissen.
5. Het eerste onderdeel bekritiseert de beslissing dat verweerder over een recht op huur-

hernieuwing beschikte. 
De kritiek luidt dat de appelrechters hiervoor steunden op een irrelevant temporeel cri-

terium, namelijk omdat de verweerder dezelfde handel als in het begin van de huur (29 
februari 1996) verder zette, terwijl dat recht verantwoord wordt door de bedoeling van de 
huurder, in de toekomst, dezelfde handel voort te zetten als op het tijdstip van de aanvraag 
tot huurhernieuwing (25 september 2003) en dit recht dus afhankelijk is van de aard van 
de handel op dat tijdstip. Bovendien steunen de appelrechters hun beslissing dat de ver-
weerder de bescherming van de handelshuurwet geniet  op zijn loutere activiteit in het 
gehuurde goed, hoewel ze vaststellen dat hij er geen beenhouwerij meer exploiteerde (en 
er dus geen handel uitoefende), terwijl ze aard van de exploitatie door de onderhuurder 
zonder belang achten.

Krachtens het als geschonden aangewezen artikel 13, eerste lid van de Handelshuurwet 
heeft de huurder het recht, bij voorkeur boven alle andere personen, de hernieuwing van 
zijn handelshuurovereenkomst te verkrijgen om dezelfde handel voor te zetten, hetzij bij 
het verstrijken ervan, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing, 
voor de duur van negen jaar, behoudens akkoord van partijen dat blijkt uit een authentieke 
akte of uit een voor de rechter afgelegde verklaring.

De handelshuurwet heeft alleen de bescherming van de handelszaak van de kleinhande-
laars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het publiek tot doel3.

Daaruit volgt dat de huurder slechts het recht op de hernieuwing van zijn handelshu-
urovereenkomst  heeft  om dezelfde  handel  als  op  het  tijdstip  van  de  aanvraag tot  die 
hernieuwing voor te zetten.

2 Cass. 29 okt. 2009, AR C.08.0448.N, met verwijzing naar het Verslag van het Hof - 2008, 127.
3 Cass. 29 nov. 2001, AR C.98.0064.N, AC , 2001, nr. 654, met concl. O.M.
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De appelrechters stellen vast dat de verweerder, reeds bij het van kracht worden van de 
huurovereenkomst  van  29  februari  1996,  het  verkooppunt  van  de  beenhouwerij  had 
overgebracht naar het naastgelegen pand, dat hij vanaf 1 september 1999 onderverhuurde 
aan Frituur ’t Dorp, terwijl hij enkel zijn werkplaats in het pand van de eisers behield.

Ze beoordelen het  recht  van de verweerder op de hernieuwing van zijn  handelshu-
urovereenkomst enkel op grond van “zijn activiteit in het gehuurde goed” en omdat “De 
aard van de exploitatie van de onderhuurder hierbij geen belang (heeft).” en niet op grond 
van  de  (wettelijke)  vereiste  dezelfde  handel  op  het  tijdstip  van  zijn  aanvraag  tot 
hernieuwing voor te zetten. De voorbije loutere activiteit van de hoofdhuurder kan geen 
criterium zijn om hem de wettelijke bescherming van zijn “toekomstige” handel te bieden.

Het onderdeel is, in zoverre, gegrond.
6. Het tweede onderdeel bekritiseert de veroordeling van de eisers om aan de verweer-

der een uitzettingsvergoeding te betalen.
Ook dit onderdeel komt mij gegrond voor.
Krachtens het als geschonden aangewezen artikel 25 van de Handelshuurwet heeft de 

huurder aan wie de huurhernieuwing is geweigerd, in bepaalde gevallen aanspraak op een 
uitzettingsvergoeding.

De appelrechters  beslissen dat  de  eisers  aan de verweerder  een vergoeding wegens 
uitzetting  verschuldigd  zijn  op  grond  van  de  motieven  dat  “de  uitzettingsvergoeding 
beoogt de huurder te vergoeden voor het verlies of de waardevermindering van zijn han-
delszaak of – op zijn minst – (voor) de schade die hij lijdt ingevolge de noodzaak om zijn 
handelszaak te verplaatsen” en dat “(verweerder) terecht opmerkt dat door het wegvallen 
van de werkplaats van zijn beenhouwerij de waarde van zijn handelszaak in waarde ver-
minderde”.

Nochtans hadden de appelrechters vooraf vastgesteld dat de partijen het erover eens 
zijn dat verweerder “het verkooppunt van de beenhouwerij verplaatst (had) naar het naast-
gelegen pand” en “enkel nog de werkplaats van zijn beenhouwerij had ondergebracht in 
het gehuurde pand”, wat volgens de eisers noodzakelijk impliceert dat de handelszaak van 
verweerder niet in het gehuurde goed was gevestigd. 

Het onderdeel stelt terecht dat de enkele overweging dat “door het wegvallen van de 
werkplaats  van  zijn  beenhouwerij  de  waarde  van  zijn  handelszaak  in  waarde 
verminderde” de appelrechters niet toelaat te beslissen dat verweerder gerechtigd is op 
een uitzettingsvergoeding, nu dit recht afhankelijk is van het eigendomsrecht op de han-
delszaak, die wordt uitgebaat in het gehuurde goed. Ook hier kan het volstaan te verwij-
zen naar de door het Hof bevestigde regel dat de handelshuurwet alleen de bescherming 
van de handelszaak van de kleinhandelaars en ambachtslieden die rechtstreeks in contact 
staan met het publiek tot doel heeft. Opdat de huurder op een uitzettingsvergoeding aan-
spraak zou kunnen maken is vereist dat de handelszaak, waarvan hij eigenaar is en die hij 
in het gehuurde goed exploiteert, verloren gaat. Een loutere waardevermindering van de 
handelszaak volstaat niet om het beschermingsmechanisme van de wet in werking te stel-
len4.

7. Conclusie: vernietiging van de bestreden vonnissen in zoverre ze beslissen dat de 
verweerder  over  een  recht  op  huurhernieuwing  beschikte  en  recht  heeft  op  een 
uitzettingsvergoeding en verwijzing naar een andere rechtbank van eerste aanleg, zitting 
houdend in hoger beroep.

ARREST

(AR C.08.0588.N)

4 Cass. 29 nov. 2001, AR C.98.0064.N, AC, 2001, nr. 654, met concl. O.M.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 16 maart 2007 en 29 juni 

2007 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwer-
pen.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is, daar het artikel 

1134 van het Burgerlijk Wetboek niet als geschonden aanwijst.
De huurovereenkomst tussen de partijen valt immers niet van rechtswege onder 

de toepassing van de Handelshuurwet, maar enkel ingevolge hun overeenkomst.
2. De eisers betwisten niet het oordeel van de appelrechters dat hun overeen-

komst onder de toepassing valt van de Handelshuurwet op grond van de wil van 
de partijen, zodat zij artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek niet als geschon-
den moesten aanwijzen. De grieven slaan uitsluitend op bepalingen van de han-
delshuurwet die zij als geschonden aanwijzen.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 25 van de Handelshuurwet heeft de huurder aan wie de 

huurhernieuwing is geweigerd, in bepaalde gevallen recht op een uitzettingsver-
goeding.

Opdat de huurder aanspraak kan maken op deze vergoeding is vereist dat door 
de weigering de handelszaak, waarvan hij eigenaar is en die hij in het huurpand 
exploiteert, verloren gaat.

4. De appelrechters stellen vast:
- de partijen hebben op 29 februari 1996 een nieuw handelshuurcontract geslo-

ten; 
- bij het van kracht worden van deze overeenkomst was het verkooppunt van 

de beenhouwerij van de verweerder reeds verplaatst naar het naastgelegen pand;
- de werkplaats van de beenhouwerij bleef behouden achteraan in het gehuurde 

pand; 
- het voorste gedeelte van het gehuurde pand werd door de verweerder in on-

derhuur gegeven; 
- het voorste gedeelte is door de verweerder bij overeenkomst van 16 juli 1999 

met ingang van 1 september 1999 onderverhuurd aan Frituur 't Dorp.
De appelrechters veroordelen de eisers tot het betalen van een uitzettingsver-
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goeding aan de verweerder omdat de activiteit van deze laatste (de werkplaats 
van zijn beenhouwerij) de bescherming geniet van de handelshuurwet en omdat 
het recht op huurhernieuwing van de verweerder enkel dient beoordeeld te wor-
den door acht te slaan op zijn activiteiten in het gehuurde goed en omdat de aard 
en de exploitatie van de onderhuurder geen belang heeft. 

Zij beamen verder het argument van de verweerder dat door het wegvallen van 
de werkplaats van zijn beenhouwerij de waarde van zijn handelszaak in waarde 
verminderde.

5. Uit voornoemde vaststellingen blijkt dat:
- de verweerder in de loop van het contract in het huurpand geen handelszaak 

heeft geëxploiteerd, maar dit pand slechts gedeeltelijk gebruikte als werkplaats 
voor zijn naastgelegen slagerswinkel en gedeeltelijk onderverhuurde onder meer 
aan 't Dorp die in het pand een frituur exploiteerde;

- de uitzettingsvergoeding waarop de verweerder aanspraak maakte geen be-
trekking heeft op het verlies van de kleinhandelszaak die in het pand werd geëx-
ploiteerd, maar op de vermindering van de waarde van zijn elders gevestigde 
handelszaak.

6. Daar volgens hun vaststellingen, de verweerder in het huurpand zijn han-
delszaak niet exploiteerde en evenmin eigenaar was van de handelszaak die in 
het pand werd geëxploiteerd, konden de appelrechters niet zonder schending van 
artikel 25 van de Handelshuurwet de eisers veroordelen tot het betalen van een 
uitzettingsvergoeding aan de verweerder.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Omvang van cassatie
8.  Gelet  op  de  beslissing  genomen  over  het  tweede  onderdeel,  moet  de 

beslissing over de huurhernieuwing die er in nauw verband mee staat, mee ver-
nietigd worden.

Dictum
Vernietigt de bestreden vonnissen in zoverre ze oordelen over de huurhernieu-

wing en over de uitzettingsvergoeding en over de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Meche-

len, zitting houdende in hoger beroep.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.

6 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.
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Nr. 318

1° KAMER - 6 mei 2010

ONVERDEELDHEID - DEELGENOOT - EXCLUSIEF GEBRUIK EN GENOT - VERPLICHTING - 
OMVANG

In beginsel is de deelgenoot die alleen het onverdeeld goed heeft gebruikt en het exclusief  
genot ervan heeft gehad een vergoeding verschuldigd aan de andere deelgenoten in ver-
houding tot hun aandeel in de opbrengstwaarde van dit goed1. (Art. 577-2, §3, B.W.)

(S. T. D.)

ARREST

(AR C.09.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 577-2, §3, van het Burgerlijk Wetboek heeft bij medeëi-

gendom de medeëigenaar deel in de rechten en draagt hij bij in de lasten van de 
eigendom naar verhouding van zijn aandeel.

2. Hieruit volgt dat in beginsel de deelgenoot die alleen het onverdeeld goed 
heeft gebruikt en het exclusief genot ervan heeft gehad, een vergoeding verschul-
digd is aan de andere deelgenoten in verhouding tot hun aandeel in de opbrengst-
waarde van dit goed.

3. De appelrechters stellen, onder meer met verwijzing naar het vonnis van de 
eerste rechter, vast:

- de eiser en de verweerster hebben gedurende enkele jaren met elkaar samen-
gewoond zonder een samenlevingscontract en hebben in die periode samen het 
bewuste appartement aangekocht;

- de eiser en de verweerster zijn sedert september 2002 uit elkaar gegaan;
- de verweerster is het appartement blijven bewonen.

1 Cass., 4 mei 2001, AR C.97.0430.N, AC., 2001, nr. 254, E.J. 2001/8, 122, noot S. MOSSELMANS, "De 
principiële vergoedingsverplichting voor het  exclusieve gebruik van een onverdeeld goed (woon-
stvergoeding) en het declaratief karakter van de uiteindelijke verdeling"; K. VERSTAETE, "Beëindiging 
buitenhuwelijkse samenwoning, Kroniek 2005-2007", NjW, 2008, (566), 582, nr. 47; Y.H. LELEU, 
Droit des personnes et des familles, Brussel, Larcier, 2005, 336, nr. 385; J. BEERNAERT, "'Capita selec-
ta' en matière d'indemnité d'occupation", noot bij Rb. Brussel, 12 februari 2002, Div. Act., 2002, 60-
61, nr. 1.
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4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de partijen 
voor de eerste rechter niet betwist hebben dat de verweerster na de scheiding van 
de partijen het exclusief genot heeft gehad van het appartement en dat de appel-
rechters ook van die vaststelling zijn uitgegaan.

5. De appelrechters die oordelen dat de verweerster geen vergoeding verschul-
digd is aan de eiser, schenden artikel 577-2, §3, van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ont-

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechten 

over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, zitting hou-

dende in hoger beroep.

6 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 319

1° KAMER - 6 mei 2010

SCHULDVERNIEUWING - SCHULDENAAR - ONTSLAG VAN VERBINTENISSEN - VOORWAARDEN

Een vroegere schuldenaar is slechts van zijn verbintenissen ontslagen als de schuldeiser  
hiermee instemt; de wil van de schuldeiser om de vroegere schuldenaar van zijn verbin-
tenissen te ontslaan moet uitdrukkelijk zijn, minstens moet zij kunnen afgeleid worden uit  
een gedraging van de schuldeiser die voor geen andere uitleg vatbaar is.. (Artt. 1271, 2°, 
1273 en 1275, B.W.)

(BROUWERIJ HAACHT nv T. B. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0423.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 februari 2009 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
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De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Volgens artikel 1271, 2°, van het Burgerlijk Wetboek komt schuldvernieu-

wing tot stand wanneer een nieuwe schuldenaar gesteld wordt in de plaats van de 
vorige, die door de schuldeiser van zijn verbintenis ontslagen wordt.

Volgens artikel 1273 van dit wetboek wordt schuldvernieuwing niet vermoed 
en moet de wil om ze tot stand te brengen duidelijk blijken uit de handeling.

Volgens artikel 1275 van dit wetboek brengt een delegatie, waarbij een schul-
denaar aan de schuldeiser een andere schuldenaar geeft die zich tegenover de 
schuldeiser verbindt, geen schuldvernieuwing teweeg, indien de schuldeiser niet 
uitdrukkelijk  heeft  verklaard dat  hij  zijn  schuldenaar  die  de delegatie  gedaan 
heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan.

2. Hieruit volgt dat een vroegere schuldenaar slechts van zijn verbintenissen is 
ontslagen als de schuldeiser hiermee instemt. De wil van de schuldeiser om de 
vroegere schuldenaar van zijn verbintenissen te ontslaan moet uitdrukkelijk zijn, 
minstens moet zij kunnen afgeleid worden uit een gedraging van de schuldeiser 
die voor geen andere uitleg vatbaar is.

Het onderdeel is gegrond.
3. De appelrechters oordelen dat de eerste verweerder niet meer gehouden was 

voor de goede uitvoering van de onderconcessieovereenkomst. Zij baseren hun 
oordeel dat de eerste verweerder niet meer gebonden was op de te dezen irrele-
vante omstandigheden dat bij de overdracht van H. aan B. enkel H. zich verant-
woordelijk stelde voor deze uitweg en de eiseres niet betrokken werd.

Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
4. De vernietiging van de uitspraak over de verantwoordelijkheid van de eerste 

verweerder brengt de vernietiging mee van de uitspraak over de schadevergoe-
ding en inzonderheid over de gerechtelijke interest.

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 hof van beroep te Gent.

6 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
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h. Stassijns – Gedeeltelijk andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 320

1° KAMER - 6 mei 2010

1º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - DRAAGWIJDTE

2º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - IN HOGER BEROEP - DRAAGWIJDTE

3º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - BEHOUD VAN DE WOONSTKEUZE - WIJZE - IN 
HOGER BEROEP - ARREST WAARIN DE WOONSTKEUZE WORDT VERMELD - BETEKENINGSAKTE - 
GEEN HERHALING VAN DE WOONSTKEUZE - GEVOLG - WEDEPARTIJ - CASSATIEBEROEP - 
BETEKENING - PLAATS

4º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - WOONPLAATS VAN DE 
WEDEPARTIJ - KEUZE VAN WOONPLAATS - BEHOUD VAN DE WOONSTKEUZE - IN HOGER BEROEP - 
ARREST WAARIN DE WOONSTKEUZE WORDT VERMELD - BETEKENINGSAKTE - GEEN HERHALING VAN 
DE WOONSTKEUZE - GEVOLG - BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - PLAATS

5º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VORM - WOONPLAATS VAN DE WEDEPARTIJ - KEUZE 
VAN WOONPLAATS - BEHOUD VAN DE WOONSTKEUZE - IN HOGER BEROEP - ARREST WAARIN DE 
WOONSTKEUZE WORDT VERMELD - BETEKENINGSAKTE - GEEN HERHALING VAN DE WOONSTKEUZE - 
GEVOLG

1º De keuze van woonplaats is speciaal en geldt voor alle aan de akte verbonden gevol-
gen1. (Art. 111, B.W.)

2º De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in hoger beroep geldt in begin-
sel  voor  de  gehele  procedure  in  hoger  beroep,  voor  de  tenuitvoerlegging  van  de  
beslissing die erop volgt en voor het rechtsmiddel dat er tegen kan worden aangewend2.  
(Art. 111, B.W.)

3º, 4° en 5° De woonstkeuze en het behoud van de woonstkeuze mogen, in een geval  
waarin de partij die de keuze van woonplaats heeft gedaan in België maar haar woon-
plaats of zetel heeft in het buitenland, niet worden gedaan op een wijze die van aard is  
de wederpartij in het ongewisse te laten over het behoud van de woonstkeuze; wanneer  
een arrest waarin de woonstkeuze wordt vermeld wordt betekend door de partij die de  
woonstkeuze heeft gedaan en wanneer die woonstkeuze niet wordt herhaald in de akte  
van betekening, houdt dit in dat degene aan wie het arrest wordt betekend kan misleid 
worden, zodat een cassatieberoep ook kan betekend worden aan de wettelijke woon-

1 Het O.M. concludeerde dat het derde onderdeel gegrond was doch dat het eerste onderdeel feit-
elijke grondslag miste en dat het tweede niet kon worden aangenomen, omdat het arrest ook verwees 
naar een beslissing van de eerste rechter en op dat vlak niet aangevochten werd.
1 Cass.,  30  mei  2003,  AR C.00.0670.N,  AC.,  2003,  nr.  327,  met  concl.  van  advocaat-generaal 
DUBRULLE, en R.W., 2003-2004, 974, noot A. SMETS; zie, voor wat de toepassing in strafzaken betreft, 
Cass., 10 mei 2006, AR P.06.0358.F, AC, 2006, nr. 267.
2 Zie Cass., 28 juni 1979, AC, 1978-79, 1303; zie tevens, voor wat de procedure in eerste aanleg be-
treft, Cass., 30 mei 2003, AR C.00.0670.N,  AC, 2003, nr. 327, met concl. van advocaat-generaal 
DUBRULLE, en R.W., 2003-04, 974, noot A. SMETS; Cass., 10 mei 2006, AR P.06.0358.F, AC, 2006, nr. 
267.
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plaats of de maatschappelijke zetel3. (Art. 40, laatste lid, Ger.W.; Art. 111, B.W.) 

(MARINE HARVEST PIETERS nv T. KASSAVIRKID A BAKKA P/F, private vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid )

ARREST

(AR C.09.0144.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 november 2008, gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
Middel van niet-ontvankelijkheid (van het cassatieberoep door de verweerster 

opgeworpen)
1. De verweerster werpt op dat het cassatieberoep betekend aan haar buiten-

landse zetel niet-ontvankelijk is, gelet op de keuze van woonplaats in het ver-
zoekschrift tot hoger beroep door haar gedaan.

2. Artikel 40, laatste alinea, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de bete-
kening in het buitenland of aan de procureur des Konings ongedaan is, indien de 
partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de ge-
kozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België of, in voorko-
mend geval in het buitenland, kende.

Krachtens artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek wordt woonplaats gekozen 
voor de uitvoering van een akte. 

De keuze van woonplaats is aldus speciaal en geldt voor alle aan de akte ver-
bonden gevolgen.

3.  De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in hoger beroep 
geldt in beginsel voor de gehele procedure in hoger beroep, voor de tenuitvoer-
legging van de beslissing die erop volgt en voor het rechtsmiddel dat er tegen 
worden aangewend.

De woonstkeuze en het behoud van de woonstkeuze mogen echter, in een geval 
waarin de partij die de keuze van woonplaats heeft gedaan in België maar haar 
woonplaats of zetel heeft in het buitenland, niet worden gedaan op een wijze die 
van aard is  de wederpartij  in het ongewisse te laten over het  behoud van de 
woonstkeuze.

4. Wanneer een arrest waarin de woonstkeuze wordt vermeld wordt betekend 

3 Zie A. DECROËS, "L'élection de domicile et la signification des actes de procédure",  TBBR, 2009, 
(348) 352. 
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door de partij die de woonstkeuze heeft gedaan en wanneer die woonstkeuze niet 
wordt herhaald in de akte van betekening, houdt dit in dat degene aan wie het ar-
rest wordt betekend kan misleid worden, zodat een cassatieberoep ook kan bete-
kend worden aan de wettelijke woonplaats of de maatschappelijke zetel.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
Eerste onderdeel 
5. Het onderdeel verwijt vooreerst het arrest de artikelen 51 en 52 van de Deen-

se Koopwet te hebben toegepast zonder rekening te hebben gehouden met de in-
terpretatie die eraan gegeven wordt in het Deense recht en zonder de partijen het 
mogelijk te maken te besluiten over de draagwijdte van de Deense wet.

6. Het wijst als geschonden wetsbepaling of miskend algemeen rechtsbeginsel 
aan "het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van de alge-
mene rechtsbeginselen inzake tegenspraak en inzake het ambt van de rechter, die 
toepassing vinden in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek".

7. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en de overige 
aangevoerde beginselen evenals de daaruit afgeleide schending van artikel 774 
van het Gerechtelijk Wetboek zijn vreemd aan de aangevoerde grief die in wezen 
overeenstemt met de schending van artikel 15, §1, tweede lid, van de wet van 16 
juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
8. Voor het overige verwijt het onderdeel subsidiair dat het arrest bij afwezig-

heid van toelichting over de interpretatie van de artikelen 51 en 52 van de Deen-
se Koopwet die eraan wordt gegeven in het Deense recht, het Hof in de onmoge-
lijkheid stelt om zijn wettigheidscontrole uit te oefenen en leidt het hieruit af dat 
artikel 4 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 en de artikelen 51 en 52 
van de Deense Koopwet en de motiveringsplicht geschonden zijn.

9. De grief over de controlemogelijkheid door het Hof is vreemd aan de in de 
grief aangewezen bepalingen uit het Verdragsrecht en uit de Deense Koopwet.

Voor het overige geeft het arrest beredeneerd weer hoe het de Deense wet leest 
en voldoet het aldus aan de motiveringsplicht van de rechter.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Tweede onderdeel
10. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, beslissen de appelrechters niet 

dat overeenkomstig artikel 52 van Deense Koopwet de verbintenis bestaat voor 
de koper om de verborgen gebreken, met name gebreken die niet kunnen ontdekt 
worden door een redelijke inspectie ingevolge artikel 51 van die wet, te ontdek-
ken. 

11. Het onderdeel dat berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest, 
mist feitelijke grondslag. 

Derde onderdeel
12. De appelrechters citeren uitvoerig uit het deskundigenonderzoek, waarin de 

deskundige wijst op de gebreken in de verpakking. Met de aangevochten redenen 
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die betrekking hebben op de verantwoordelijkheid van de eiseres geeft het arrest 
geen uitlegging van het deskundigenonderzoek maar grondt het zijn beslissing 
op eigen redenen die hij gedeeltelijk fundeert op bevindingen van de deskundige 
die woordelijk worden weergegeven.

Het arrest miskent zodoende niet de bewijskracht van het verslag.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten, met uitzondering van de kosten van de me-

morie van wederantwoord die ten laste komen van verweerder.

6 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Ma-
hieu en Geinger.

Nr. 321

1° KAMER - 7 mei 2010

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BURGERLIJKE ZAKEN - OVEREENKOMST TOT 
VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - OVEREENKOMST TOT FINANCIERING VAN AANKOOP - BEDING 
VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD TOT ALGEHELE BETALING VAN DE PRIJS - SAMENLOOP - 
TEGENWERPELIJK KARAKTER

2º KOOP - OVEREENKOMST TOT VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - OVEREENKOMST TOT 
FINANCIERING VAN AANKOOP - BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD TOT ALGEHELE BETALING VAN 
DE PRIJS - GEOORLOOFD KARAKTER - SAMENLOOP - TEGENWERPELIJK KARAKTER - VOORWAARDE

3º KOOP - OVEREENKOMST TOT VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - OVEREENKOMST TOT 
FINANCIERING VAN AANKOOP - BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD TOT ALGEHELE BETALING VAN 
DE PRIJS - GEOORLOOFD KARAKTER - SAMENLOOP - UITWERKING

4º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — BIJZONDER VOORRECHT - VERKOOP 
- OVEREENKOMST TOT VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - OVEREENKOMST TOT FINANCIERING 
VAN AANKOOP - BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD TOT ALGEHELE BETALING VAN DE PRIJS - 
GEOORLOOFD KARAKTER - SAMENLOOP - UITWERKING

5º COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - VERKOOP - OVEREENKOMST TOT VERKOOP 
VAN ROERENDE GOEDEREN - OVEREENKOMST TOT FINANCIERING VAN AANKOOP - BEDING VAN 
EIGENDOMSVOORBEHOUD TOT ALGEHELE BETALING VAN DE PRIJS - UITWERKING

6º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - VERKOOP - OVEREENKOMST 
TOT VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - OVEREENKOMST TOT FINANCIERING VAN AANKOOP - 
BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD TOT ALGEHELE BETALING VAN DE PRIJS - UITWERKING

7º KOOP - OVEREENKOMST TOT VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - OVEREENKOMST TOT 
FINANCIERING VAN AANKOOP - BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD TOT ALGEHELE BETALING VAN 
DE PRIJS - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - UITWERKING
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8º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERSCHIL IN BEHANDELING - 
OORSPRONG - LEEMTE IN DE WETGEVING - VERPLICHTING

9º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERSCHIL IN BEHANDELING - 
OORSPRONG - LEEMTE IN DE WETGEVING - VERPLICHTING

10º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
LEEMTE IN DE WETGEVING - PLICHT VAN DE RECHTER

11º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - LEEMTE IN DE 
WETGEVING - PLICHT VAN DE RECHTER

1º Er bestaat geen rechtsbeginsel volgens hetwelk het beding van eigendomsvoorbehoud,  
in geval van samenloop, aan derden kan worden tegengeworpen1. 

2º  Het  beding waarbij  de partijen overeenkomen om de eigendomsoverdracht  van een  
roerend goed uit  te  stellen,  is  geoorloofd;  dat  beding,  dat  tussen de partijen  geldige 
gevolgen teweegbrengt, geldt echter niet t.a.v. de schuldeisers van de koper in geval van  
samenloop met de verkoper, wanneer de verkochte zaak in het bezit van de koper is2.  
(Art. 20, 5°, Hypotheekwet)

3º en 4° Indien de verkochte zaak in het bezit van de schuldenaar is, beschikt de verkoper 
van roerende goederen, die zijn betaling niet heeft ontvangen maar in samenloop met de  
andere schuldeisers is, slechts over een voorrecht op de prijs3.  (Art. 20, 5°, Hypotheek-
wet)

5º, 6° en 7° Na het inleiden van een procedure van collectieve schuldenregeling kan de  
verkoper geen aanspraak meer maken op het voordeel van een beslag tot terugvordering  
van de met een beding van eigendomsbehoud verkochte zaak4. (Art. 20, 5°, Hypotheek-
wet)

8º en 9° Aan het Grondwettelijk Hof hoeft geen prejudiciële vraag gesteld te worden, als dat  
Hof alleen maar kan vaststellen dat het verschil in behandeling, gesteld dat dit is aange-
toond, te wijten is aan een leemte in de wetgeving die, bijgevolg, alleen door de wetgever  
verholpen kan worden5. (Art. 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

10º en 11° In geval van een leemte in de wetgeving, dient de rechter alleen de bestaande  
wettelijke bepaling toe te passen6. 

(GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION, vennootschap naar buitenlands recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0317.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.321. 
2 Ibid. 
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1462 en 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 101 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 544, 1101, 1108, 1134, 1165, 1185, 1186, 1582, 1604, 1650 en 1651 van 

het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, 5°, zevende en achtste lid, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 

d.i. titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1, 9°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk het beding van eigendomsvoorbehoud, in 

geval van samenloop, ten aanzien van derden geldt, zoals het met name is vastgelegd in 
artikel 101 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Aangevochten beslissingen
Het  arrest  bevestigt  de  beroepen  beschikking,  die  het  verzoekschrift  ongegrond 

verklaart en de eiseres in haar kosten veroordeelt, om de volgende redenen:
"De (eiseres) stelt, bij het op 16 februari 2009 ontvangen verzoekschrift, hoger beroep 

in tegen de beschikking van de beslagrechter te Namen van 2 februari 2009, waarbij hij 
weigert om het verzoek om beslag tot terugvordering in te willigen, dat (de eiseres) hem 
had voorgelegd en dat strekte tot (teruggave) van de Opel Corsa die zij ten voordele van J. 
C. gefinancierd had maar waarvan zij zich de eigendom had voorbehouden tot de volledi-
ge betaling van de totaalprijs, met inbegrip van de interesten en de kosten (punt II, f, van 
de bijzondere voorwaarden, als bijlage gevoegd bij de overeenkomst van de lening op af-
betaling van 18 februari 2008).

Hoewel de beschikking niet is overgelegd, staat het vast dat de arbeidsrechtbank te Na-
men de koper op 3 november 2008 toegelaten heeft tot de collectieve schuldenregeling.

Op 4 november 2008 schreef (de eiseres) een brief naar de schuldbemiddelaar, die was 
aangesteld overeenkomstig artikel 1675/6, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, waarin zij 
zich beriep op het beding van eigendomsvoorbehoud en hem verzocht om haar uit eigen 
beweging het voertuig terug te bezorgen zodat het verkocht kon worden en de opbrengst 
van de verkoop gebruikt kon worden om het nog verschuldigde saldo van de financiering 
te betalen. Die vordering werd verworpen, op grond dat het beding niet geldt ten aanzien 
van derden wanneer het aangevoerd wordt na het ontstaan van de samenloop die voort-
vloeit uit de beschikking van toelaatbaarheid.

In het kader van de procedure van collectieve schuldenregeling doet de beschikking van 
toelaatbaarheid volgens artikel 1675/7 van het Gerechtelijk Wetboek samenloop ontstaan.

Het beding van eigendomsvoorbehoud, dat geldig is tussen de contracterende partijen, 
geldt niet ten aanzien van de schuldeisers van de koper, die in samenloop komen met de 
verkoper van roerende goederen, wanneer de koper in het bezit van de verkochte zaak is 
gesteld: 'artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet van 16 december 1851 legt immers de rech-
ten vast van de verkoper van roerende goederen in samenloop met de schuldeisers van de 
koper' (Cass., 22 september 1994, AR nr. C.92.9517.F). Het recht van terugvordering van 
de verkoper die het bezit van de goederen uit handen heeft gegeven, blijft alleen bestaan 
indien 'de terugvordering geschiedt binnen acht dagen na de levering en de voorwerpen 
zich nog in dezelfde staat bevinden als ten tijde van de levering' (artikel 20, 5°, zevende 
lid, van de Hypotheekwet). Welnu, 'voornoemd artikel 20 is van openbare orde in zoverre 
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het de betrekkingen tussen de verkoper en de schuldeisers van de koper regelt; de partijen 
kunnen bijgevolg niet bij bijzondere overeenkomsten afwijken van de regels die het dien-
aangaande bepaalt; zij kunnen inzonderheid het beding van eigendomsvoorbehoud niet 
aanwenden om het recht van terugvordering opnieuw in te voeren dat die wetsbepaling al-
leen heeft laten bestaan binnen de strakke begrenzingen die zij vastlegt en dat zij door het 
voorrecht van de verkoper heeft vervangen' (Cass., 22 september 1994, voormeld).

Die situatie heeft de wetgever weliswaar ertoe aangezet om in het faillissement tussen-
beide te komen door 'de tegenwerpelijkheid aan derden van het beding van eigendoms-
voorbehoud binnen bepaalde grenzen te erkennen' (Gedr. St., Kamer, zitting 1995-1996, 
nr. 330/2, amendement nr. 5, dat een artikel 101bis invoert in het ontwerp van de Faillis-
sementswet), zoals die erkenning is vastgelegd in de voorwaarden van artikel 101 van de 
Faillissementswet. Echter: 'pour légitimes que soient les raisons qui plaident en vue de la 
reconnaissance de principe de l'opposabilité de la réserve de propriété aux tiers en cas de 
concours, elles ne suffisent pas à permettre une application extensive de la loi sur les fail-
lites' (B. Deconinck, La clause de réserve de propriété et son opposabilité en cas de con-
cours, R.G.D.C., 2005, 250).

De wetgever heeft artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet overigens niet gewijzigd en dat 
artikel blijft van toepassing, zodat, 'eu égard à ce texte, le règlement collectif de dettes, la 
liquidation de la personne morale ou la simple saisie du bien paraissent empêcher toute in-
vocation ultérieure de la réserve de propriété' (F. Georges, Réserve de propriété et règle-
ment collectif de dettes, noot onder Burg. Rb. Namen, 8 oktober 2007, J.L.M.B., 2008,81; 
zie, in dezelfde zin, E. Balate, P. Dejemeppe en F. Domont-Naert, Le règlement collectif 
de dettes; F. T'Kint, Droit des sûretés, C.U.P., XX, p. 122, nr. 36).

Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Faillissementswet heeft de Minister van 
Justitie verklaard dat 'de voorgestelde regel zich situeert binnen de context van het faillis-
sement en van het gerechtelijk akkoord maar zich niet uitspreekt over andere vormen van 
samenloop. Te verwachten is dat de rechtspraktijk zal evolueren in het licht van de rege-
ling die in dit ontwerp wordt uitgewerkt' (Gedr. St., Kamer, 329/17, p. 157 tot 159). Die 
wens was echter niet alleen in strijd met artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet, maar de 
wetgever heeft die achteraf ook niet in werkelijkheid omgezet toen hij de wet op de col-
lectieve schuldenregeling invoerde, daar geen enkele bijzondere bepaling hierin voorziet.

De eerste rechter heeft bijgevolg terecht beslist dat het beding van eigendomsvoorbe-
houd dat na de beschikking van toelaatbaarheid wordt aangevoerd, niet geldt ten aanzien 
van derden, ook al kan een wijziging, de lege ferenda, zoals in de rechtsleer wordt voorge-
steld, van de regels van de collectieve schuldenregeling aangewezen lijken (zie F. Geor-
ges, voornoemd; F. Davreux, Le point sur les sûretés. Développements récents à propos 
de la clause de réserve de propriété, C.U.P., oktober 2000, vol. 41, p. 297)".

De eerste rechter had van zijn kant het volgende beslist:
"De heer C., die in het bezit van het voertuig is gesteld, is op 3 november 2008 niette-

min toegelaten tot de collectieve schuldenregeling;
Uit de toelichtingen van de (eiseres) en uit de neergelegde stukken blijkt niet dat zij, 

nog vóór die toelaatbaarheid, het beding van eigendomsvoorbehoud heeft aangevoerd;
De toelaatbaarheid van de schuldenaar tot de collectieve schuldenregeling doet samen-

loop ontstaan;
Ondanks de rechtspraak en de rechtsleer die de (eiseres) aanvoert, moet worden aange-

nomen dat  een  beding  van  eigendomsvoorbehoud dat  na  het  ontstaan van samenloop 
wordt aangevoerd, niet geldt ten aanzien van derden (Cass., 22 september 1994, R.D.C., 
1995, 546: Burg. Namen, 8 oktober 2007, J.L.M.B., 2008, 73)".

Grieven
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Eerste onderdeel
Uit artikel 1462 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat, in de gevallen waarin er grond 

bestaat om de eigendom, het bezit of het houden van een roerend goed terug te vorderen, 
hij die terugvordert dit goed, onverschillig in wiens handen het zich bevindt, met toelating 
van de rechter in beslag kan nemen.

Bijgevolg zal de verkoper van een roerend goed die een beding van eigendoms-voorbe-
houd in de overeenkomst heeft opgenomen, in geval van niet-betaling van de overeenge-
komen prijs, het goed in beslag kunnen nemen tot de overeenkomst beëindigd wordt.

Het beding van eigendomsvoorbehoud stelt immers bij overeenkomst de eigendoms-
overdracht van het verkochte goed uit tot op het ogenblik van de volledige betaling van de 
overeengekomen prijs en schort aldus de verplichting van de verkoper op om de eigen-
dom van het verkochte goed over te dragen.

Vóór het verstrijken van de termijn is de koper derhalve slechts houder van het goed; 
hij wordt er pas eigenaar van na de volledige betaling van de prijs.

Indien de prijs onbetaald blijft, geeft het beding van eigendomsvoorbehoud de verkoper 
of de in zijn rechten gesubrogeerde persoon, het recht om het verkochte goed terug te vor-
deren.

Dat beslag tot terugvordering kan zelfs nog worden gelegd na de beschikking van toe-
laatbaarheid tot de procedure van de collectieve schuldenregeling, zoals bepaald in artikel 
1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk die beschikking een toestand 
van samenloop tussen de schuldeisers doet ontstaan en de loop van de interesten en de on-
beschikbaarheid van het vermogen van de verzoeker opschort. Alle goederen van de ver-
zoeker op het ogenblik van de beschikking, alsmede de goederen die hij tijdens de uitvoe-
ring van de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt, behoren tot de boedel. 

Hoewel, volgens het derde lid van diezelfde paragraaf, de gevolgen van de overdrach-
ten van schuldvordering geschorst worden tot het einde, de verwerping of de herroeping 
van de aanzuiveringsregeling en hoewel, op dezelfde wijze, behalve in geval van tegelde-
making van het vermogen, de gevolgen van de zakelijke zekerheden en van de voorrech-
ten geschorst worden tot het einde, de verwerping of de herroeping van de regeling, ver-
biedt die bepaling geenszins dat er beslag tot terugvordering wordt gelegd, dat strekt tot 
de terugkeer van een goed dat aan de terugvorderende partij toebehoort, en evenmin, trou-
wens, dat er een beroep wordt gedaan op het beding van eigendoms-voorbehoud.

Het beding van eigendomsvoorbehoud vormt immers een overeengekomen mechanis-
me, waarmee de partijen vrijelijk hebben ingestemd.

Hoewel de overeenkomsten, luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, alleen 
gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen aan derden geen nadeel toe-
brengen en hun slechts tot voordeel strekken in het geval voorzien bij artikel 1121 van dat 
wetboek, moeten de derden niettemin de gevolgen eerbiedigen die zij tussen de partijen 
teweegbrengen.

De derden zullen dus de gevolgen moeten eerbiedigen die het beding van eigendoms-
voorbehoud tussen de partijen teweegbrengt, met name de verdaging van de eigendoms-
overdracht naar een later tijdstip, net zoals de schuldeisers van een koper de terugwerken-
de kracht moeten eerbiedigen van een ontbindende voorwaarde waarvan de verplichting 
van de verkoper afhangt, alsook de gevolgen van een minnelijk kantonnement dat een be-
paald bedrag vastlegt voor de betaling van een welbepaalde schuld, met uitzondering van 
alle andere schulden, of de gevolgen van een leasingovereenkomst.

Artikel 1675/7, §1, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat de boedel omschrijft, 
heeft het overigens alleen maar over de goederen van de schuldenaar, dit zijn de goederen 
waarvan hij de eigenaar is.



Nr. 321 - 7.5.10 HOF VAN CASSATIE 1339 

Het beginsel volgens hetwelk het beding van eigendomsvoorbehoud na het ontstaan 
van samenloop ten aanzien van derden geldt, is trouwens vastgelegd in artikel 101 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, luidens hetwelk de roerende goederen die zijn 
verkocht met een beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot de volledige betaling 
van de prijs, kunnen worden teruggevorderd, maar dat de geldigheid ten aanzien van der-
den in geval van faillissement aan specifieke voorwaarden onderwerpt, zoals de verplich-
ting om het beding schriftelijk overeen te komen en om de rechtsvordering tot terugvorde-
ring, op straffe van verval, in te stellen vóór het neerleggen van het eerste proces-verbaal 
van verificatie van de schuldvorderingen.

Het arrest, dat ontkent dat het beding van eigendomsvoorbehoud nog ten aanzien van 
derden geldt na het ontstaan van samenloop ten gevolge van de beschikking van toelaat-
baarheid tot de procedure van collectieve schuldenregeling, terwijl elke derde de gevolgen 
moet eerbiedigen die de tussen de partijen wettig gesloten contracten teweegbrengen, mis-
kent de regel volgens welke de derden de gevolgen moeten eerbiedigen die de overeen-
komst tussen de partijen teweegbrengt (schending van de artikelen 1101, 1108, 1134 en 
1165 van het Burgerlijk Wetboek), miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk 
het beding van eigendomsvoorbehoud in geval van samenloop geldt ten aanzien van der-
den, dat met name is vastgelegd in artikel 101 van de Faillissementswet van 8 augustus 
1997, miskent de gevolgen van de opschortende termijn voor de verplichting van de ver-
koper om de eigendom van het verkochte goed over te dragen, zodat de eigendomsover-
dracht tot de volledige betaling van de prijs uitgesteld wordt (schending van de artikelen 
544, 1101, 1108, 1134, 1185, 1582 en 1604 van het Burgerlijk Wetboek), beslist onwettig 
dat de samenloop die uit de beschikking van toelaatbaarheid is ontstaan, de verkoper van 
onbetaalde roerende goederen of de in zijn rechten gesubrogeerde persoon belet om zich 
nog op dat beding te beroepen (schending van artikel 1675/7, §1, van het Gerechtelijk 
Wetboek en, voor zover nodig, 101 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en 20, 
5°, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, dit is titel XVIII van boek III van het 
Burgerlijk Wetboek) en heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat het verzoek om 
een beslag tot terugvordering verworpen moest worden (schending van artikel 1462 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
Derde onderdeel
Indien het Hof zou aannemen dat artikel 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, sa-

men gelezen met artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, de onbetaal-
de verkoper verbiedt om zich na het ontstaan van de samenloop te beroepen op het beding 
van eigendomsvoorbehoud teneinde het goed terug te vorderen dat hem toebehoort, past 
het arrest een ongrondwettelijke bepaling toe.

Luidens de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn de Belgen immers gelijk voor de 
wet.

Personen die in dezelfde toestand verkeren, moeten bijgevolg op dezelfde wijze behan-
deld worden.

Wie een roerend goed verkoopt aan een natuurlijke persoon wiens verzoek om een col-
lectieve schuldenregeling ontvankelijk is verklaard, of de in zijn rechten gesubrogeerde 
persoon, verkeert in dezelfde toestand als degene die een roerend goed verkoopt aan een 
faillliet verklaarde natuurlijke persoon, daar zowel de beschikking van toelaatbaarheid, 
bedoeld in artikel 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, als het vonnis van faillietver-
klaring, samenloop doen ontstaan die leidt tot de samenstelling van een boedel, de op-
schorting van de betaling van de schulden en de opschorting, vanaf die datum, van elke 
maatregel van tenuitvoerlegging.

Welnu, terwijl artikel 101 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 uitdrukkelijk 
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bepaalt dat de verkoper van een roerend goed, dat met een beding van eigendomsvoorbe-
houd is verkocht, het recht heeft om dat goed na het ontstaan van de samenloop terug te 
vorderen tot het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen is neerge-
legd, geldt het beding van eigendomsvoorbehoud, dat is opgenomen in de overeenkomst 
tot verkoop van een roerend goed aan een natuurlijke persoon die geen handelaar is en die 
een beschikking van toelaatbaarheid heeft verkregen in de zin van artikel 1675/7, §1, van 
het Gerechtelijk Wetboek, niet ten aanzien van de schuldeisers die in samenloop komen 
met de onbetaalde verkoper, zonder dat dat verschil in behandeling van de onbetaalde ver-
koper van een roerend goed dat zonder eigendomsvoorbehoud is verkocht, op objectieve 
wijze is verantwoord.

Integendeel, de wetgever heeft zelf in de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 
juli 1997 erop gewezen de andere gevallen van samenloop op dezelfde wijze dienden te 
worden opgelost.

Het arrest, dat uitsluit dat het beding van eigendomsvoorbehoud wordt aangevoerd en, 
bijgevolg, dat het met een dergelijk beding verkochte goed kan worden teruggevorderd, 
op grond dat artikel 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de be-
schikking van toelaatbaarheid samenloop doet ontstaan, gelezen in samenhang met artikel 
20, 5°, van de Hypotheekwet, hieraan in de weg staat, terwijl die zelfde verkoper het goed 
wel kan terugvorderen wanneer de koper failliet is verklaard, past een ongrondwettige be-
paling toe (schending van de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet en, voor zover no-
dig, 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, 101 van de Faillissementswet van 8 augus-
tus 1997 en 20, 5°, van de Hypotheekwet van 16 december 1851). De eiseres verzoekt het 
Hof derhalve om die ongrondwettigheid te bestraffen na het Grondwettelijk Hof, overeen-
komstig artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof, de volgende vraag te hebben gesteld:

Schendt artikel 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, in voorkomend geval gele-
zen in samenhang met artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, de ar-
tikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer die bepaling in die zin wordt uitgelegd dat de 
samenloop tussen schuldeisers, ten gevolge van de beschikking van toelaatbaarheid tot de 
procedure van collectieve schuldenregeling, bij gebrek aan een specifieke bepaling in die 
zin, belet dat de verkoper van een onbetaald roerend goed, dat met een beding van eigen-
domsvoorbehoud is verkocht aan een natuurlijke persoon, die toegelaten is tot de procedu-
re van collectieve schuldenregeling, dat beding na het ontstaan van de samenloop nog uit-
voert, terwijl, in geval van samenloop die ontstaan is uit het faillissement, de onbetaalde 
verkoper van een zelfde roerend goed, dat in dezelfde voorwaarden is verkocht aan een 
natuurlijke persoon die failliet is verklaard, zich met toepassing van artikel 101 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997 nog op dat beding zal kunnen beroepen en de 
rechtsvordering tot terugvordering nog zal kunnen instellen na het ontstaan van de samen-
loop tot de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorde-
ringen?

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest stelt vast dat de eiseres de aankoop, door J.C., van een Opel Corsa 

gefinancierd heeft en zich de eigendom van het voertuig heeft voorbehouden tot 
de volledige betaling van de prijs; dat J.C. toegelaten is tot de collectieve schul-
denregeling;  dat de eiseres de schuldbemiddelaar  vergeefs heeft gevraagd om 
haar het  voertuig terug te bezorgen, en verwerpt, met bevestiging van de be-
schikking van de beslagrechter, het verzoek om beslag tot terugvordering van de 
eiseres.
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Eerste onderdeel
Enerzijds bestaat er geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het beding 

van eigendomsvoorbehoud in geval van samenloop geldt ten aanzien van derden.
Anderzijds is het beding waarbij de partijen overeenkomen om de eigendoms-

overdracht van een roerend goed uit te stellen, geoorloofd.
Dat beding, dat tussen de partijen geldige gevolgen teweegbrengt, geldt echter 

niet ten aanzien van de schuldeisers van de koper in geval van samenloop met de 
verkoper, wanneer de verkochte zaak in het bezit van de koper is gesteld.

In dat geval legt artikel 20, 5°, van de Hypotheekwet de rechten van de verko-
per van roerende goederen vast wanneer hij in samenloop komt met de andere 
schuldeisers:  indien  de  schuldenaar  in  het  bezit  is  gesteld  van  het  verkochte 
goed, beschikt de onbetaalde verkoper slechts over een voorrecht op de prijs.

Artikel 1675/7, §1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de beschikking 
van toelaatbaarheid een toestand van samenloop tussen de schuldenaars doet ont-
staan.

Het onderdeel, dat beweert dat de verkoper, na het inleiden van een procedure 
van collectieve schuldenregeling, het voordeel van een beslag tot terugvordering 
van de met een beding van eigendomsvoorbehoud verkochte zaak kan verkrij-
gen, faalt naar recht.

(...)
Derde onderdeel
Het onderdeel voert  aan dat,  indien artikel 1675/7,  §1,  van het Gerechtelijk 

Wetboek, in voorkomend geval gelezen in samenhang met artikel 20, 5°, van de 
Hypotheekwet van 16 december 1851, in die zin moet worden uitgelegd dat het 
de onbetaalde verkoper van een roerend goed verbiedt om zich te beroepen op 
het beding van eigendomsvoorbehoud, er grond bestaat om aan het Grondwette-
lijk Hof de vraag te stellen of hieruit geen onverantwoord verschil in behande-
ling ontstaat tussen, enerzijds, de onbetaalde verkoper van een roerend goed die, 
in geval van samenloop ten gevolge van een beschikking van toelaatbaarheid van 
de schuldenaar tot een procedure van collectieve schuldenregeling, zich niet op 
een beding van eigendomsvoorbehoud mag beroepen en, anderzijds, de onbetaal-
de verkoper van een roerend goed die, in geval van samenloop ten gevolge van 
de faillietverklaring van de schuldenaar, zich wel op een dergelijk beding mag 
beroepen onder de voorwaarden bepaald in artikel 101 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997.

Artikel 101 vereist, opdat het beding dat de eigendomsoverdracht opschort tot 
de volledige betaling van de prijs tot de terugvordering van het goed kan leiden, 
dat voormeld beding schriftelijk werd overeengekomen, uiterlijk op het ogenblik 
van de levering van het goed, dat het goed zich in natura bij de schuldenaar be-
vindt, dat de rechtsvordering tot terugvordering wordt ingesteld voor de neerleg-
ging van het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen en 
dat de kosten van bewaring of teruggave van het goed door de eigenaar worden 
gedragen.

Zelfs als het Grondwettelijk Hof positief zou antwoorden op die vraag, kan het 
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Hof alleen maar vaststellen dat de wet een leemte vertoont inzake de voorwaar-
den waaronder de rechtsvordering tot terugvordering kan worden uitgeoefend in 
geval van samenloop ten gevolge van een procedure van collectieve schuldenre-
geling.

Alleen de wetgever kan een dergelijke leemte opvullen.
De tot staving van de grief aangevoerde prejudiciële vraag hoeft niet aan het 

Grondwettelijk Hof te worden gesteld.

Gelet op die leemte, moet alleen de huidige wettelijke bepaling worden toege-
past, zodat het hof van beroep geen uitwerking had kunnen geven aan het beding 
van eigendomsvoorbehoud waarop de eiseres zich beroept.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

7 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. Ma-
tray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Geinger.

Nr. 322

1° KAMER - 7 mei 2010

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - 
BESLISSING - OMSCHRIJVING - AARD - UITWERKING

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - 
VERSTEKBESLISSING - ONJUISTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLISSING - VERZET - CASSATIEMIDDEL - 
UITWERKING

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - 
VERSTEKBESLISSING - MIDDEL DAT OPKOMT TEGEN DE DOOR DE RECHTER AAN ZIJN BESLISSING 
GEGEVEN OMSCHRIJVING - ONJUISTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLISSING - VERZET - UITWERKING

1º Dat de rechter zijn beslissing omschrijft als een vonnis of arrest op tegenspraak, als een  
vonnis of arrest dat geacht wordt als op tegenspraak te zijn gewezen of als een vonnis of  
arrest bij verstek, wijzigt de ware aard van die beslissing niet1. (Art. 804, Ger.W.)

2º en 3° De onjuiste omschrijving van een vonnis of arrest dat, volgens de aard ervan, bij  
verstek is gewezen, heeft geen weerslag op het recht van de verstekdoende partij om hi-
ertegen verzet te doen; het middel dat opkomt tegen de vermelding van het arrest dat het  
is geacht op tegenspraak te zijn gewezen, is bijgevolg zonder belang2. (Art. 804, Ger.W.)

1 Cass., 15 dec. 1995, AR C.95.0108.F, AC, 1995, nr. 554.
2 Cass., 5 nov. 1993, AR C.93.0049.N, AC, 1993, nr. 449.
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(K. en K. T. SATIM bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0451.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gewezen tegen een arrest, op 10 maart  2009 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32 en 46 (zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de 

wet van 5 augustus 2006 en zoals zij van toepassing zijn sinds de wijziging ervan bij die 
wet), 747, inzonderheid §2 (zoals het van toepassing was na de wijziging ervan bij de wet 
van 23 december 2005 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007, en zoals 
het van toepassing is sinds de wijziging ervan bij die wet), 748 en 750 (zoals zij van toe-
passing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007 en zoals zij van toe-
passing zijn sinds de wijziging ervan bij die wet), 751 (zoals het van toepassing was vóór 
de opheffing ervan bij de wet van 26 april 2007), 754, 769, 802, 803, 804 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat verklaart dat het bij verstek is gewezen en, overeenkomstig artikel 748 

van het Gerechtelijk Wetboek, geacht wordt ten aanzien van de eisers op tegenspraak te 
zijn gewezen, verklaart alleen het hoofdberoep gegrond en vernietigt bijgevolg het bestre-
den vonnis, behalve in zoverre dat vonnis de hoofdvordering, de tussenvordering en de te-
genvordering heeft aangenomen en de kosten van eerste aanleg heeft begroot, verklaart al-
leen de oorspronkelijke tegenvordering gegrond binnen de daarin bepaalde grenzen, be-
veelt de eisers om, binnen twee maanden, de authentieke verkoopakte te verlijden, waarin 
wordt vastgesteld dat de het litigieuze pand voor een bedrag van 632.128 euro aan de ver-
weerster wordt verkocht, zegt dat, indien een van de partijen de authentieke akte niet bin-
nen de voormelde termijn verlijdt, het arrest zal kunnen dienen als titel van vaststelling 
van de verkoop van het goed en overgeschreven zal kunnen worden in het hypotheekre-
gister, en veroordeelt de eisers in de kosten van de twee instanties.

Grieven
Krachtens artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van toepassing was 

vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007, kan de voorzitter of de door hem 
aangewezen rechter, op verzoek van ten minste een van de partijen, de termijnen om con-
clusie te nemen bepalen. De voorzitter of de door hem aangewezen rechter bepaalt de ter-
mijnen om conclusie te nemen en de datum van de rechtsdag. De beschikking van instaat-
stelling en bepaling van rechtsdag wordt bij gewone brief aan de partijen en aan hun ad-
vocaat ter kennis gebracht en op de vastgestelde datum kan de meest gerede partij een op 
tegenspraak gewezen vonnis vorderen.

Krachtens artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 
26 april 2007, wordt de beschikking van instaatstelling en bepaling van rechtsdag bij ge-
wone brief aan de partijen ter kennis gebracht van de partijen en, in voorkomend geval, 
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van hun advocaten, en bij gerechtsbrief aan de verstekdoende partijen, en kan de meest 
gerede partij, op de vastgestelde datum, een vonnis vorderen dat, in elk geval, op tegen-
spraak is gewezen.

Op grond van artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het zowel vóór als na de 
wijziging van de wet van 26 april 2007 van kracht was, kan de partij die conclusie heeft 
genomen, om een nieuwe conclusietermijn verzoeken indien er een nieuw en ter zake die-
nend stuk of feit werd ontdekt. Zo kan de rechter nieuwe conclusietermijnen bepalen en 
de rechtsdag zo nodig wijzigen. Artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
meest gerede partij, op de vastgestelde datum, een op tegenspraak gewezen vonnis kan 
vorderen.

Krachtens artikel 754 van het Gerechtelijk Wetboek zendt de griffier, in geval van ver-
daging van de zaak, een gewoon bericht aan de advocaten van de partijen, of aan de partij 
zelf indien zij geen advocaat heeft.

Uit het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 26 april 2007 van de eerste 
kamer  bis van het hof van beroep blijkt dat de eisers en de verweerster voornoemd hof 
verzocht hebben om termijnen voor het uitwisselen van de conclusies en een datum voor 
de rechtsdag te bepalen. Het hof [van beroep] heeft die vordering toegewezen bij beschik-
king van 26 april 2007, genomen met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, en daarin de termijnen voor de uitwisseling van de conclusies - twee conclusies 
voor de verweerster en drie conclusies voor de eisers - vastgesteld, het heeft de tijd van de 
pleidooien vastgesteld op veertig minuten, en bepaald dat de vordering tot rechtsdagbepa-
ling zou worden ingeschreven op de wachtlijst van de in staat gestelde zaken.

Die termijnen voor het uitwisselen van conclusies konden niet worden nageleefd. Bij-
gevolg werd alleen de hoofdconclusie in hoger beroep in naam van de eisers neergelegd 
door de twee in die conclusies vermelde advocaten, met name meesters Fathia El Boubsi 
en Benoît Vandervelde, wier kantoor op dat ogenblik gevestigd was op de Louizalaan 283 
te Brussel, terwijl de hoofdconclusie werd neergelegd in naam van de verweerster. De 
raadsman van de eisers, meester Benoît Vandervelde, wiens kantoor op dat ogenblik ge-
vestigd was op de Louzalaan 283 te Brussel, heeft de voormelde hoofdconclusie van de 
verweerster niet ontvangen. Bijgevolg heeft hij evenmin andere conclusies opgemaakt en 
meegedeeld, hoewel de mededeling ervan werd vereist bij de beschikking van 26 april 
2007, en heeft hij zich in juli 2008 uiteindelijk uit de zaak teruggetrokken wegens een de-
ontologisch geschil over de mededeling van de hoofdconclusie van de verweerster. De ei-
sers hebben de andere twee conclusies derhalve niet kunnen meedelen, zoals dat in de be-
schikking van 26 april 2007 was voorzien, en zij hebben evenmin kunnen antwoorden op 
de hoofdconclusie van de verweerster, die hen was medegedeeld na hun eigen hoofdcon-
clusie in hoger beroep, waarvan zij daarenboven geen inzage hebben kunnen nemen.

Op 19 november 2008 heeft de griffie van het hof van beroep , bij gewone brief een be-
richt van rechtsdag bepaling aan de verweerster, haar raadsman en meester El Boubsi ge-
zonden, waarbij de zaak werd vastgesteld op de terechtzitting van 27 januari 2009. Dat 
bericht werd "meegedeeld om te voldoen aan het vereiste in artikel 754 van het Gerechte-
lijk Wetboek". Op diezelfde 19 november 2008 was meester El Boubsi de raadsman niet 
meer van de eisers en had meester Vandervelde had zich uit het dossier teruggetrokken. 
Op de datum van het litigieuze bericht van rechtsdagbepaling werden de eisers dus niet 
meer bijgestaan door een raadsman. De eisers verklaren dat zij zelf nooit het litigieuze be-
richt van rechtsdagbepaling hebben ontvangen. 

Het arrest stelt vast dat de eisers niet zijn verschenen op de aldus vastgestelde terecht-
zitting, waarop de zaak in beraad is genomen.

Het arrest verklaart evenwel dat het bij verstek uitspraak doet en overeenkomstig artikel 
748 van het Gerechtelijk Wetboek geacht wordt ten aanzien van de eisers op tegenspraak 
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te zijn gewezen, hoewel niet blijkt dat er voor het hof (van beroep) een vordering was in-
gesteld op grond van het vroegere dan wel nieuwe artikel 748 van het Gerechtelijk Wet-
boek, en dat hof bijgevolg geen beslissing bij verstek heeft kunnen wijzen die krachtens 
die bepaling wordt geacht op tegenspraak te zijn gewezen. Het arrest schendt aldus alle in 
het middel bedoelde bepalingen.

Subsidiair, indien blijkt dat het arrest een verschrijving bevat wanneer het erop wijst dat 
het bij verstek uitspraak doet en dat het krachtens artikel 748 van het Gerechtelijk Wet-
boek geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen, terwijl het die beslissing in werkelijk-
heid grondt op het vroegere of nieuwe artikel 747 van dat wetboek, of indien beslist wordt 
dat het arrest zijn beslissing daadwerkelijk heeft kunnen baseren op artikel 748 van het 
Gerechtelijk Wetboek, verantwoordt het arrest zijn beslissing in elk geval niet naar recht.

Wanneer de zaak, met toepassing van het vroegere of het nieuwe artikel 747, §2, van 
het Gerechtelijk Wetboek, in staat van wijzen wordt gebracht op de inleidingszitting en 
vervolgens op de wachtlijst van de in staat gestelde zaken wordt ingeschreven, moet die 
bepaling van rechtsdag begrepen worden als een verdaging van de terechtzitting naar een 
onbepaalde datum. Wanneer de datum van de rechtsdag daadwerkelijk is vastgesteld op 
een datum van een rechtsdag, wordt bijgevolg een bericht gezonden overeenkomstig arti-
kel 754 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtsdag op tegenspraak wordt gewezen en 
waarborgt zodoende het recht van verdediging van de partijen.

In deze zaak werd de datum van de rechtsdag op tegenspraak bepaald bij de beschik-
king van 26 april 2007, die genomen werd overeenkomstig het vroegere artikel 747, §2, 
van het Gerechtelijk Wetboek. Die beschikking heeft de zaak ingeschreven op de wacht-
lijst van de in staat gestelde zaken. De griffie van het hof van beroep heeft de datum van 
de zitting, met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, eenzijdig 
vastgesteld op 27 januari 2009, zonder dat alle partijen dat gevraagd of aanvaard hadden. 
Die wijziging werd niet bij gerechtsbrief aan de partijen medegedeeld, maar bij een gewo-
ne brief die de griffie aan de partijen en hun raadslieden had toegestuurd "om te voldoen 
aan het vereiste in artikel 754 van het Gerechtelijk Wetboek", volgens hetwelk de griffier, 
in geval van verdaging van de zaak, een gewoon bericht verzendt. Meester El Boubsi was 
op dat ogenblik niet meer de raadsman van de eisers. Het litigieuze bericht van bepaling 
van rechtsdag werd overigens niet  naar Meester Vandervelde verstuurd, terwijl  uit het 
dossier niet blijkt dat de griffie op de hoogte was gebracht van het feit dat hij zich uit de 
zaak had teruggetrokken en dat, zelfs als hij zich ook werkelijk uit de zaak had terugge-
trokken, de eisers op de hoogte had kunnen en moeten brengen van de rechtsdagbepaling 
die hem zou zijn betekend. De eisers daarentegen hebben dat bericht van rechtsdagbepa-
ling niet ontvangen, daar het bij gewone brief was verzonden en blijkbaar in de post is 
zoekgeraakt. De eisers zijn bijgevolg niet verschenen op de aldus vastgestelde terechtzit-
ting, waarop de zaak in beraad is genomen, en hebben er hun middelen niet kunnen voor-
dragen.

Welnu, wanneer de rechtsdag die bepaald wordt krachtens artikel 747, §2, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 
26 april 2007 of zoals het sinds die wijziging van toepassing was, door de rechter gewij-
zigd wordt zonder dat alle partijen dat gevraagd of aanvaard hebben en wanneer een partij 
niet verschijnt op de datum die ten gevolge van die wijziging aldus was vastgesteld, kan 
de rechter die de zaak op die datum behandelt geen beslissing wijzen die overeenkomstig 
dat artikel wordt geacht op tegenspraak te zijn gewezen. Dat geldt ook wanneer de rechts-
dag wordt bepaald krachtens artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek en achteraf door de 
rechter eenzijdig gewijzigd wordt.

Zo geldt ook, om dezelfde redenen, dat, wanneer de rechtsdag die bepaald wordt krach-
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tens het vroegere of het nieuwe artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, op een ver-
daging van de zaak naar een onbepaalde datum neerkomt, en de griffie de zaak naar een 
welbepaalde datum verdaagt zonder dat alle partijen dat gevraagd of aanvaard hebben, en 
wanneer een partij niet verschijnt op de aldus door de rechter eenzijdig vastgestelde da-
tum, de rechter die de zaak op die dag behandelt geen beslissing kan wijzen die geacht 
wordt op tegenspraak te zijn gewezen overeenkomstig artikel 747 of 748 van het Gerech-
telijk Wetboek.

Aangezien de beschikking van 26 april 2007 de zaak op tegenspraak heeft ingeschreven 
op de wachtlijst van de in staat gestelde zaken, de griffie van het hof van beroep de zaak 
opnieuw heeft verdeeld en de rechtsdag heeft vastgesteld op 27 januari 2009, die nieuwe 
rechtsdag op 19 november 2008 aan de eisers heeft medegedeeld bij een gewoon bericht, 
dat de eisers niet hebben ontvangen, en laatstgenoemden dus ook niet zijn verschenen op 
de aldus vastgestelde terechtzitting, heeft het hof van beroep geen beslissing kunnen wij-
zen die geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen krachtens het vroegere of het nieuwe 
artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek. Het arrest schendt aldus alle in het middel 
bedoelde bepalingen en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het daadwerkelijk artikel 748 van het 
Gerechtelijk Wetboek toepast om een beslissing te wijzen die geacht wordt ten aanzien 
van de eisers op tegenspraak te zijn gewezen, heeft het arrest, om dezelfde redenen als die 
waarom het niet op tegenspraak had kunnen uitspraak doen, krachtens artikel 747 van het 
Gerechtelijk Wetboek, niet op tegenspraak uitspraak kunnen doen overeenkomstig artikel 
748 van het Gerechtelijk Wetboek. Het arrest schendt aldus alle in het middel bedoelde 
bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ont-

vankelijkheid : het middel heeft geen belang:
Het arrest verklaart dat het "bij verstek" is gewezen, maar dat het ten aanzien 

van de eisers "geacht wordt op tegenspraak" te zijn gewezen.
De omstandigheid dat de rechter zijn beslissing omschrijft als een op tegen-

spraak gewezen vonnis of arrest, als een vonnis of arrest dat geacht wordt op te-
genspraak te zijn gewezen of als een vonnis of arrest bij verstek, wijzigt de ware 
aard van die beslissing niet.

De onjuiste omschrijving van een vonnis of arrest dat, volgens de aard ervan, 
bij verstek is gewezen, heeft geen weerslag op het recht van de verstekdoende 
partij om hiertegen verzet te doen.

Het middel, dat opkomt tegen de vermelding van het arrest dat het wordt ge-
acht op tegenspraak te zijn gewezen, is bijgevolg zonder belang.

De grond van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

7 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Mahieu en 
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Kirkpatrick.

Nr. 323

3° KAMER - 10 mei 2010

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - BEROEPSZIEKTE - GETROFFENE - RISICO - 
WET - NIET VAN TOEPASSING - VOORDELEN - BEPERKING - FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN - 
BESLISSING - DATUM

2º BEROEPSZIEKTE - GETROFFENE - RISICO - WET - NIET VAN TOEPASSING - VOORDELEN - 
BEPERKING - FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN - BESLISSING - DATUM - WERKING IN DE TIJD

1º en 2° Het koninklijk besluit van 5 november 1990, dat, voor sommige ziekten, de voorde-
len beperkt die verleend worden door de gecoördineerde wetten betreffende de schade-
loosstelling voor beroepsziekten, wat betreft de getroffenen die aan het beroepsrisico van 
die ziekten waren blootgesteld gedurende een periode in de loop waarvan zij niet onder  
toepassing van de gecoördineerde wetten vielen, is niet van toepassing op een aanvraag  
die op 9 juni 1986 aan het Fonds van Beroepsziekten is gericht en waarop dat Fonds op  
23 februari 1988 geweigerd heeft in te gaan1. (Artt. 1 en 2, K.B. 5 nov. 1990)

(L. T. FONDS VAN BEROEPSZIEKTEN)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0061.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2006 gewezen door 

het arbeidshof te Bergen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 32, 48ter, eerste lid (na de wijziging ervan bij de wet van 22 februari 

1998 houdende sociale bepalingen die, krachtens artikel 20 van die wet, uitwerking heeft 
met ingang van 1 januari (lees: 2 december) 1990), 52 en 53 van de wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 3 juni 
1970;

- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 5 november 1990 tot beperking voor 
sommige ziekten, van de voordelen verleend door de gecoördineerde wetten betreffende 
de schadeloosstelling voor beroepsziekten, wat getroffenen betreft die aan het beroepsrisi-
co van die ziekten waren blootgesteld gedurende een periode in de loop waarvan zij niet 
onder toepassing van de gecoördineerde wetten vielen;

- de artikelen 1 tot 11 van het koninklijk besluit van 15 juni 1971 tot vaststelling van de 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.323.
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wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling of om herziening van reeds toegekende 
vergoedingen bij  het  Fonds voor  de Beroepsziekten worden ingediend en onderzocht, 
vóór de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot vaststelling 
van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening van reeds toe-
gekende vergoedingen bij het Fonds voor de beroepsziekten worden ingediend en onder-
zocht.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat eerst het deskundigenverslag goedkeurt waarin besloten wordt 

dat de eiser, op 9 juni 1986 en in de periode erna, aan een osteoarticulaire ziekte van vi-
bratoire oorsprong leed en de graad van fysieke invaliditeit vaststelt op 11 pct., de socio-
economische factoren met ingang van 9 juni 1986 op 5 pct. raamt en het bedrag van het 
basisloon vaststelt, "zegt vervolgens voor recht dat (de eiser), met toepassing van artikel 
48ter van het koninklijk besluit van 3 juni 1970 (ingevoerd bij het koninklijk besluit van 5 
november 1990), recht heeft op 8,32 pct. van het bedrag van de vergoedingen en toelagen 
die hem verschuldigd zijn (...) met ingang van 2 december1990", om alle redenen die hier 
als volledig weergegeven worden beschouwd.

Grieven
Krachtens de artikelen 2 en 32 van de gecoördineerde wetten op de beroepsziekten, is 

het voordeel van de schadeloosstelling voor beroepsziekten gewaarborgd aan de personen 
die aan het beroepsrisico van die ziekte blootgesteld zijn geweest gedurende de ganse pe-
riode of een deel van de periode in de loop waarvan hij bezoldigd werknemer is geweest.

Artikel 48ter van de in het middel bedoelde gecoördineerde wetten biedt de Koning, bij 
wijze van uitzondering, de mogelijkheid om "voor de beroepsziekten die Hij met name 
aanduidt, te voorzien dat, wanneer een door een van deze beroepsziekten getroffene de in 
artikel 32 gestelde voorwaarden vervult en eveneens aan het beroepsrisico van deze ziekte 
is blootgesteld geweest gedurende een periode in de loop waarvan hij niet behoorde tot 
een van de categorieën van personen bedoeld in artikel 2 (...), de vergoedingen en toela-
gen door het Fonds voor beroepsziekten worden toegekend op basis van de verhouding 
van de duur van de tijdvakken door hem bepaald, en die berekend wordt en definitief vast-
gesteld wordt op de begindatum van de eerste vergoeding".

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 november 1990 voert dat artikel 48ter uit. 
Wanneer de blootstelling aan het risico zich gedeeltelijk heeft voorgedaan gedurende peri-
odes waarin de getroffene geen werknemer was, wordt de schadeloosstelling pro rata be-
perkt op de in die bepaling wordt vastgestelde wijze.

Krachtens artikel 2 van het voormelde koninklijk besluit, is dat besluit alleen toepasse-
lijk op alle eerste aanvragen of aanvragen om herziening of herzieningen van ambtswege 
die op de datum van inwerkingtreding van dat besluit nog niet het voorwerp hebben uitge-
maakt van een beslissing.

Krachtens artikel 52 van de gecoördineerde wetten doet de verweerder uitspraak over 
iedere aanvraag om schadeloosstelling die tot hem wordt gericht in de vormen en op de 
wijze die door de Koning wordt bepaald, dit wil zeggen, in dit geval, door het koninklijk 
besluit van 15 juni 1971, en kan hij op verzoek of ambtshalve zijn beslissing herzien wan-
neer de gezondheidstoestand van de getroffene is gewijzigd, terwijl artikel 53 van de ge-
coördineerde wetten bepaalt dat de betwistingen over de beslissingen van de verweerder 
tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank behoren.

Hieruit volgt dat - ongeacht het geval van herziening die een wijziging van eisers ge-
zondheidstoestand veronderstelt en te dezen dus niet van toepassing is - de verweerder 
een beroepsziekte volledig moet vergoeden wanneer hij, vóór de inwerkingtreding van het 
koninklijk besluit  van 5 november 1990,  uitspraak heeft  gedaan over de aanvraag om 
schadeloosstelling. De omstandigheid dat de verweerder de aanvraag om schadeloosstel-
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ling  onrechtmatig  heeft  verworpen  en  de  getroffene  zodoende  verplicht  heeft  zijn 
beslissing voor de arbeidsgerechten aan te vechten, heeft niet tot gevolg dat die gerechten 
artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 november 1990 kunnen toepassen op een schade-
loosstelling die de verweerder, gezien de datum van zijn beslissing, volledig had moeten 
toekennen.

Uit de uiteenzetting van de feiten en de voorafgaande rechtspleging in de zaak die tot 
het arrest van 16 januari 2002 heeft geleid, blijkt dat de aanvraag om schadeloosstelling is 
ingediend op 9 juni 1986 en dat de verweerder over die aanvraag uitspraak heeft gedaan 
door ze op 23 februari 1988 te verwerpen, dus vóór de afkondiging en de inwerkingtre-
ding van het koninklijk besluit van 5 november 1990.

Het bestreden arrest sluit zich aan bij het deskundigenverslag en geeft de eiser zodoen-
de recht op de schadeloosstelling van een beroepsziekte met ingang van de datum van de 
aanvraag, d.i. 9 juni 1986, op grond van een graad van fysiologische ongeschiktheid van 
11 pct. en van socio-economische factoren die het vaststelt op 5 pct. Hieruit blijkt dat de 
verweerder, toen hij op 23 februari 1988 uitspraak deed, onrechtmatig geweigerd heeft de 
eiser schadeloos te stellen op een ogenblik dat de vergoedingen niet beperkt werden wan-
neer  de blootstelling  aan  het  risico  zich gedeeltelijk  voordeed  gedurende  een  periode 
waarin de getroffene geen werknemer was.

Uit het bestreden arrest blijkt ook dat er in dit geval geen sprake was van een vererge-
ring of een verbetering van de gezondheidstoestand van de getroffene en dat er dus geen 
grond bestond tot herziening.

Het bestreden arrest, dat de schadeloosstelling die de verweerder met ingang van 2 de-
cember 1990 verschuldigd is, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 
november 1990 beperkt, schendt alle in het middel weergegeven wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 32, eerste lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor be-

roepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, bepaalt dat voor beroepsziekten en 
voor ziekten zoals  bedoeld in artikel  30bis schadeloosstelling verschuldigd is 
wanneer de door die ziekte getroffen persoon aan het beroepsrisico van die ziek-
te blootgesteld is geweest gedurende de ganse periode of een deel van de periode 
in de loop waarvan hij behoorde tot een van de categorieën van personen bedoeld 
in artikel 2 of gedurende welke hij krachtens artikel 3 verzekerd was.

Artikel 48ter, eerste lid, van die wetten, zoals het van kracht was zowel vóór de 
wijziging bij de wet van 22 februari 1998 als, overeenkomstig die wet, na de wij-
ziging ervan, biedt de Koning de mogelijkheid om, voor de beroepsziekten die 
Hij aanduidt, de door het Fonds op de door Hem bepaalde wijze toegekende ver-
goedingen en toelagen te beperken wanneer de getroffene; die de in artikel 32 
gestelde voorwaarden vervult, ook aan het beroepsrisico van die ziekte is bloot-
gesteld gedurende een periode in de loop waarvan hij niet behoorde tot een van 
de categorieën van personen bedoeld in artikel 2 of niet verzekerd was krachtens 
artikel 3.

Het koninklijk besluit van 5 november 1990, dat genomen werd ter uitvoering 
van artikel 48ter en dat, voor sommige ziekten, de voordelen beperkt die ver-
leend worden door de gecoördineerde wetten betreffende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, wat betreft de getroffenen die aan het beroepsrisico van die 
ziekten waren blootgesteld gedurende een periode in de loop waarvan zij niet on-
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der toepassing van de gecoördineerde wetten vielen, is in werking getreden op 2 
december 1990. Luidens artikel 2 van dat koninklijk besluit is het toepasselijk op 
alle eerste aanvragen, aanvragen om herziening of herzieningen van ambtswege 
die op de datum van inwerkingtreding van dat besluit nog niet het voorwerp heb-
ben uitgemaakt van een beslissing.

De door die bepaling bedoelde beslissing is die waarmee het Fonds voor be-
roepsziekten, overeenkomstig artikel 52 van de voormelde wetten, uitspraak doet 
over de aanvragen om schadeloosstelling of herziening of uitspraak doet krach-
tens zijn bevoegdheid om zijn beslissingen ambtshalve te herzien.

Het bestreden arrest stelt  vast dat de eiser op 9 juni 1986 een aanvraag om 
schadeloosstelling heeft ingediend en dat de verweerder op 23 februari 1988 ge-
weigerd heeft om hem die schadeloosstelling toe te kennen.

Aangezien de beslissing van de verweerder is genomen vóór de inwerkingtre-
ding van het koninklijk besluit van 5 november 1990, is de beslissing van het ar-
rest die het bedrag van de aan de eiser toegekende voordelen met ingang van 2 
december 1990 beperkt, niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het voor recht zegt dat de eiser "recht 

heeft op 8,32 pct. van het bedrag van de vergoedingen en de uitkeringen die hem 
toekomen op grond van een graad van fysieke invaliditeit die vastgesteld is op 11 
pct. met ingang van 2 december 1990".

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

Gelet op artikel 53, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970, 
veroordeelt de verweerder in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.

10 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 324

3° KAMER - 10 mei 2010

1º ARBEIDSONGEVAL — WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, 
BESTAAN, BEWIJS) - BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - ONDERBREKING - BEOORDELING DOOR 
DE FEITENRECHTER - TOETSING VAN HET HOF VAN CASSATIE

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL - WEG NAAR EN VAN HET WERK - BEGRIP - NORMAAL TRAJECT - 
ONDERBREKING - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOETSING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE
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1º en 2° Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter uit de door 
hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat de werknemer een normaal tra-
ject had afgelegd1. (Impliciet).  

(MENSURA, gemeenschappelijke kas voor verzekeringen tegen arbeidsongevallen T. O. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0072.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 13 juni 2001 en 4 maart 

2008 gewezen door het arbeidshof te Bergen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 8, §1, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het 

van kracht was op 1 december 1992, d.i. op de datum van het litigieuze ongeval (en zoals 
het dus is gewijzigd bij de wet van 12 juli 1991 tot wijziging van artikel 8, §1, tweede lid, 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, maar vóór de wijziging ervan bij de wet 
van 13 juli 2006 houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongeval-
len en inzake beroepsherinschakeling).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  stelt  in  substantie vast  dat  W.D.,  een arbeider in  dienst bij  de 

"Compagnie des Ciments belges", waarvan de eiseres de arbeidsongevallenverzekeraar is, 
op 1 december 1992 door een arbeidsongeval werd getroffen; dat hij die dag "zijn werk-
gever gevraagd had of hij zijn werk vroeger mocht stopzetten om ter ere van het feest van 
Sint-Elooi met zijn werkmakkers een glas te gaan drinken"; dat "hij zijn werk heeft stop-
gezet om 14.25 uur en de onderneming heeft verlaten om 15.05 uur; (dat hij) naar een eta-
blissement is gegaan, het café 'Le Central', dat in de buurt van de onderneming is gelegen; 
(dat hij) er drie glazen bier heeft gedronken in het gezelschap van een collega en het eta-
blissement verlaten heeft om 15.50 uur om naar huis te gaan; (dat) hij rond 16.45 uur - 17 
uur, terwijl hij in Velaines rondreed, is uitgegleden, tegen een kantsteen is gebotst en zich 
heeft verwond"; dat "de normale duur om het traject van 12,4 kilometer met de bromfiets 
af te leggen 25 minuten bedraagt" en dat de getroffene, na het café "Le Central" te hebben 
verlaten, zijn traject een tweede en een derde keer heeft onderbroken om de etalages van 
de winkels te bekijken met het oog op de naderende eindejaars-feesten",

en beslist vervolgens, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, dat W. D. 
"getroffen is door een ongeval op de weg van en naar het werk" en de eiseres veroordeelt 
"tot schadeloosstelling overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1971".

Het arrest grondt die beslissing hierop dat, "zoals de eerste rechter erop gewezen heeft, 
'gelet op de omstandigheden (wijdverbreide traditie, binnen bepaalde beroepen en in het 
arbeidersmilieu, en meer bepaald in het Doornikse, om het feest van Sint-Elooi te vieren, 
geen drankmisbruik, redelijk gedrag van de getroffene, en de wens om zijn rusturen te be-
steden aan de voorbereiding van zijn aankopen voor de eindejaarsfeesten), (...) was die 
onderbreking van het traject van ongeveer één uur en 40 minuten onbelangrijk en werd zij 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.324. 
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door een wettige reden verantwoord".
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel  8,  §1,  tweede lid,  van de Arbeidsongevallenwet  van 10 april  1971, 

"wordt onder de weg naar en van het werk verstaan het normale traject dat de werknemer 
moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en 
omgekeerd". Een traject dat in de tijd onderbroken wordt, kan in de zin van die bepaling 
als normaal worden aangemerkt indien de onderbreking onbelangrijk is en door een wetti-
ge reden verantwoord wordt. Het traject is echter niet meer normaal indien de onderbre-
king belangrijk is, tenzij zij verantwoord wordt door overmacht.

Om na te gaan of de weg die de werknemer aflegt van de plaats waar hij werkt naar zijn 
verblijfplaats, als normaal kan worden aangemerkt in de zin van voormeld artikel 8, §1, 
tweede lid, moet de rechter beoordelen 1° of de onderbreking van het traject belangrijk is 
en 2° of zij verantwoord wordt door een wettige reden.

Om te beoordelen of de onderbreking belangrijk was, moet de rechter rekening houden 
met de objectieve duur van die onderbreking. Daarenboven kan hij uit de redenen van de 
onderbreking niet afleiden dat die onderbreking onbelangrijk was, zelfs als die redenen 
gewettigd waren.

Te dezen kunnen de vaststellingen van de feitenrechters met betrekking tot de duur van 
de drie opeenvolgende trajectonderbrekingen van de getroffene op twee verschillende ma-
nieren worden begrepen: a) de totaalduur van de trajectonderbrekingen bedroeg ongeveer 
één uur en veertig minuten, dit is viermaal de gewone duur van het traject als dusdanig of 
b) de tijd tussen het vertrek uit de fabriek en het ongeval bedroeg één uur een veertig mi-
nuten, wat betekent dat de totaalduur van de trajectonderbrekingen ongeveer één uur en 
vijftien minuten bedroeg (daar het ongeval plaatsvond toen de getroffene reeds in de ge-
meente Velaines had bereikt en de feitenrechters schatten dat de getroffene vijfentwintig 
minuten nodig heeft om de afstand tussen de fabriek en zijn verblijfplaats te Velaines af te 
leggen), dit is driemaal de gewone duur van het traject als dusdanig. De vraag of de duur 
van de trajectonderbrekingen één uur en vijftien minuten dan wel één uur en veertig minu-
ten bedroeg, beïnvloedt de wettigheid van de beroepen beslissing niet.

In de voormelde redengeving grondt het bestreden arrest zijn beslissing dat de onder-
breking van meer dan een uur onbelangrijk was, immers uitsluitend op de reden dat die 
onderbreking door een wettige reden verantwoord werd.

Zo blijkt uit de voormelde redenen dat het (arbeids)hof de objectieve duur - één uur en 
veertig minuten, d.w.z. viermaal de normale duur van het traject van vijfentwintig minu-
ten of één uur en vijftien minuten, d.w.z. driemaal die gewone duur - van de drie traject-
onderbrekingen van de getroffene niet als een afzonderlijk feit beoordeeld heeft, maar zijn 
beslissing dat die onderbrekingen onbelangrijk waren gegrond heeft op de omstandighe-
den daarrond en op de redenen die ze hebben veroorzaakt. Het arrest verwart met andere 
woorden de twee kenmerken die de trajectonderbreking moet vertonen om te beantwoor-
den aan het begrip normaal traject in de zin van de toepasselijke wetsbepaling.

Het bestreden arrest, dat zijn beslissing grondt op de voormelde redenen, zonder reke-
ning te houden met de objectieve duur van de verschillende trajectonderbrekingen van de 
getroffene,  en zonder vast  te stellen dat die onderbrekingen verantwoord werden door 
overmacht, miskent het begrip normaal traject in de zin van artikel 8, §1, tweede lid, van 
de in de aanhef van het middel bedoelde wet van 8 april 1971.

Tweede onderdeel
Een traject dat in de tijd onderbroken wordt, kan in de zin van artikel 8, §1, van de wet 

van 10 april 1971 als normaal worden beschouwd indien de onderbreking onbelangrijk is 
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en door een wettige reden verantwoord wordt.  Het traject  is echter niet  meer normaal 
wanneer de onbelangrijke onderbreking is ingegeven door redenen van persoonlijke aard.

Uit de voormelde redenen van het bestreden arrest blijkt te dezen dat het arrest het tra-
ject, tijdens hetwelk het litigieuze ongeval heeft plaatsgevonden, als "normaal" aanmerkt 
op grond dat de drie opeenvolgende trajectonderbrekingen van de getroffene verantwoord 
werden door omstandigheden die het als "een wettige reden" aanmerkt, terwijl uit de vast-
stellingen van de eerste rechter, die het arrest overneemt, blijkt dat die omstandigheden op 
zijn minst gedeeltelijk waren ingegeven door redenen van persoonlijke aard, aangezien de 
bedoeling ervan was "zijn rusturen te besteden aan de voorbereiding van zijn aankopen 
voor de eindejaarsfeesten".

Het bestreden arrest, dat zijn beslissing op de voormelde redenen grondt, miskent bijge-
volg het wettelijk begrip normaal traject in de zin van artikel 8, §1, tweede lid, van de in 
de aanhef van het middel bedoelde wet van 10 april 1971.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest van 13 juni 2001 beslist dat de onderbreking, door de getroffene, van 

zijn traject om het feest van Sint-Elooi te vieren en zijn aankopen voor de einde-
jaarsfeesten voor te bereiden, met aanneming van de redenen van het beroepen 
vonnis onbelangrijk was, op grond dat die onderbreking één uur en veertig minu-
ten geduurd heeft, dat er "geen drankmisbruik" was en dat de getroffene "een re-
delijk gedrag" vertoonde.

Het onderdeel, volgens hetwelk het arrest die beoordeling van de duur van de 
onderbreking uitsluitend hierop grondt dat die onderbreking verantwoord werd 
door een wettige reden, mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel
Het onderdeel verwijt het voormelde arrest dat het de daarin vastgestelde om-

standigheden aanmerkt als "een wettige reden", terwijl zij op zijn minst gedeelte-
lijk waren ingegeven door redenen van persoonlijke aard.

Het onderdeel, dat erop neerkomt het Hof te verzoeken om zijn eigen beoorde-
ling van de feitelijke omstandigheden in de plaats te stellen van die van de fei-
tenrechter, is niet ontvankelijk.

De eiseres voert tegen het bestreden arrest van 4 maart 2008 geen enkel middel 
aan.

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

10 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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Nr. 325

3° KAMER - 10 mei 2010

1º PROVINCIE - OPENBAARHEID VAN BESTUUR - ACTIEVE OPENBAARHEID - BESLISSING - 
BESTUURSHANDELING - KENNISGEVING - VERMELDINGEN - EVENTUELE BEROEPSMOGELIJKHEDEN - 
TERMIJNEN - GEEN VERMELDING - GEVOLG - VERJARING - TERMIJN - VERGOEDINGEN - 
RECHTSVORDERING TOT BETALING

2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - HANDVEST VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE - 
SOCIALEZEKERHEIDSINSTELLINGEN - PLICHTEN - BESLISSING - KENNISGEVING - VERMELDINGEN - 
EVENTUELE BEROEPSMOGELIJKHEDEN - TERMIJNEN - GEEN VERMELDING - GEVOLG - VERJARING - 
TERMIJN - VERGOEDINGEN - VORDERING TOT BETALING

1º Elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele  
strekking uitgaande van een provinciale administratieve overheid ter  kennis wordt ge-
bracht van een bestuurde, vermeldt de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij  
wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen, bij ontsten-
tenis  waarvan  de  verjaringstermijn  voor  het  indienen  van  het  beroep  geen  aanvang  
neemt; ondanks de in die bepaling gebruikte bewoordingen, heeft de niet-vermelding van  
de  mogelijke  beroepsmogelijkheden  niet  tot  gevolg  dat  de  verjaringstermijn  van  de 
vordering tot betaling van de vergoedingen niet ingaat1. (Art. 3, 4°, Wet 12 nov. 1997 be-
treffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten)

2º De socialezekerheidsinstellingen en de diensten belast met de betaling van de sociale 
prestaties zijn gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment van de uitvoering,  
in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde beslissing en de kennisgev-
ing moet bovendien de bestaande beroepsmogelijkheden vermelden, alsmede de vor-
men en termijnen die ter  zake moeten worden nageleefd;  de niet-vermelding van de  
beroepstermijnen en -mogelijkheden heeft niet tot gevolg dat de verjaringstermijn van de 
vordering tot betaling van de vergoedingen niet ingaat2. (Art. 7, Wet 11 april 1995)

(PROVINCIE LUIK T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0140.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2008 gewezen door 

het arbeidshof te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 4, 19 en 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 

de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

- de artikelen 1, 3, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de 
schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.325.
2 Ibid.
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agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappe-
lijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en dien-
sten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van le-
ning, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

- de artikelen 2 en 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaar-
heid van bestuur in de provincies en gemeenten;

- de artikelen 1, 2, 7 en 14 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest 
van de sociaal verzekerde.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat de betwiste rechtshandeling bestaat in het voorstel dat de eiseres 

aan de verweerster ter kennis heeft gebracht op 21 september 2000 en dat de eiseres door 
de verweerster op 17 juni 2004 is gedagvaard, wijst erop dat artikel 3, 4°, van de wet van 
12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeen-
ten "van toepassing is op het voorstel dat de overheid heeft gedaan ter uitvoering van arti-
kel 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, waarvan het instrumentum dus de moge-
lijkheid om voor de arbeidsrechtbank een beroep in te stellen en de termijn voor het in-
stellen van dat beroep moet vermelden", dat "de brief van 21 september 2000, die het 
voorstel van (de eiseres) aan (de verweerster) ter kennis bracht, die inlichtingen niet be-
vatte", en dat, bijgevolg, "de verjaringstermijn van drie jaar onmogelijk vanaf die kennis-
geving is kunnen ingaan" en dat artikel 7 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van 
het handvest van de sociaal verzekerde "van toepassing kon zijn op de betwiste admini-
stratieve rechtshandeling, zoals ze te dezen is omschreven". Daarna beslist het arrest wat 
volgt:

"Uit de voorgaande ontwikkelingen kan worden afgeleid dat de verjaringstermijn, inge-
voerd bij artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, niet is beginnen te lopen op het 
ogenblik dat (de verweerster), op 17 juni 2004, haar rechtsvordering instelde.

Bijgevolg moet  het  vonnis  van  26  juni  2007  worden  bevestigd,  in  zoverre  het  die 
rechtsvordering aanneemt en een geneesheer-deskundige aanstelt, waarbij de wenselijk-
heid en de inhoud van zijn opdracht nooit zijn betwist. Het hoger beroep tegen dat vonnis 
is derhalve niet gegrond".

De beslissing van het arbeidshof is in de eerste plaats op de volgende redenen gegrond:
"Artikel 3 van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur 

in  de  provincies  en  gemeenten  bepaalt  het  volgende:  '4°  elk  document  waarmee  een 
beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van een 
provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een 
bestuurde, vermeldt de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep 
moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de 
verjaringstermijn voor het indienen van het beroep geen aanvang'.

Die bepaling is een toepassing van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de ad-
ministratie verplicht is de burgers goed en volledig in te lichten.

Ze komt te dezen ten goede aan (de verweerster) die, als personeelslid van het provinci-
aal bestuur, als dusdanig niettemin deel uitmaakt van de algemene groep van zijn 'bestuur-
den'.

Zij is ten slotte van toepassing op het voorstel dat de overheid heeft gedaan ter uitvoe-
ring van artikel 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, waarvan het instrumentum 
dus de mogelijkheid om voor de arbeidsrechtbank een beroep in te stellen en de termijn 
voor het instellen van dat beroep moet vermelden. Dat spreekt voor zich in het geval van 
het voorstel bedoeld in artikel 9, derde lid, dat geen enkele blijvende invaliditeit ten ge-
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volge van het  ongeval  toekent  en dus niet  is  gevolgd door  de in  artikel  10 bepaalde 
beslissing. Dat geldt evenzeer voor het betrokken voorstel, bedoeld in artikel 9, tweede 
lid,  dat,  ingeval  de getroffene van het ongeval  er  niet  mee instemt,  evenmin gevolgd 
wordt door de in artikel 10 vermelde beslissing. In beide gevallen vormt de rechtsvorde-
ring het enige beroep dat ingesteld kan worden tegen het voorstel van de overheid waar-
mee de getroffene van het ongeval niet instemt. Het is bijgevolg noodzakelijk dat laatstge-
noemde in kennis wordt gesteld van het bestaan van dat beroep en van de termijn voor het 
instellen ervan.

In dit geval bevatte de brief van 21 september 2000 waarin het voorstel van (de eiseres) 
aan de (verweerster) ter kennis werd gebracht, die inlichtingen niet. De verjaringstermijn 
van drie jaar is vanaf die kennisgeving dus niet kunnen ingaan".

Het arrest beslist in de tweede plaats het volgende:
"De eerste rechters verwijzen ook naar de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 

handvest van de sociaal verzekerde. Het wordt niet betwist dat laatstgenoemde wet van 
toepassing is op arbeidsongevallen in de overheidssector.

Luidens artikel 7 van die wet 'zijn de instellingen van sociale zekerheid en de diensten 
belast met de betaling van sociale prestaties gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op 
het moment van de uitvoering, in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveer-
de beslissing. De kennisgeving moet bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep 
vermelden, alsmede de vormen en termijnen ter zake moeten worden nageleefd'.

Die bepaling kan worden toegepast op de betwiste administratieve rechtshandeling, zo-
als ze te dezen is omschreven (...).

Artikel 14 van dezelfde wet vereist daarenboven dat 'de beslissingen tot toekenning of 
weigering van de prestaties' de termijn en de voorwaarden voor het instellen van een be-
roep vermelden, en dat die termijn bij ontstentenis daarvan niet ingaat".

Grieven
Artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoe-

ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be-
roepsziekten in de overheidssector, bepaalt dat de vorderingen tot betaling van vergoedin-
gen verjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop 
de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht.

Volgens de vaststellingen van het arrest en van de procesakten, is de rechtsvordering 
waarbij de verweerster vergoedingen vordert op grond van de wet van 3 juli 1967, inge-
steld bij de dagvaarding van 17 juni 2004, d.w.z. meer dan drie jaar na het voorstel dat de 
eiseres haar op 21 september 2000 heeft gedaan, en dat het arrest zelf als de betwiste ad-
ministratieve rechtshandeling omschrijft.

Volgens die vaststellingen was de rechtsvordering van de verweerster dus verjaard.
Eerste onderdeel
Volgens artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid 

van  bestuur  in  de  provincies  en  gemeenten  "vermeldt  elk  document  waarmee  een 
beslissing of een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van een 
provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van een 
bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet wor-
den ingesteld en de geldende vormen en termijnen; bij ontstentenis neemt de verjarings-
termijn voor het indienen van het beroep geen aanvang".

Zoals blijkt uit het gebruik van het woord "mogelijkheden", verplicht die bepaling om 
in elk document waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele 
strekking ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, de mogelijke specifieke beroeps-
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termijnen te vermelden die op straffe van verval zijn voorgeschreven, maar niet de gewo-
ne verjaringstermijn, die altijd bestaat en van toepassing is, en die bovendien geen be-
roepstermijn is maar een termijn waar, na het verlopen ervan, het recht om een rechtsvor-
dering in te stellen vervalt.

De sanctie voor het ontbreken van die vermelding (en van een andere vermelding, die 
opgelegd wordt bij artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997), is dus logischerwijs 
het niet-ingaan dat die mogelijke beroepstermijn (een specifieke en op straffe van verval 
voorgeschreven termijn), maar niet van de (gewone) verjaringstermijn. Het gebruik van 
het begrip "verjaringstermijn" in de vermelding van de sanctie bedoeld in artikel 3, 4°, 
moet met andere woorden als een fout worden beschouwd.

Hoewel een personeelslid van een provinciale of gemeentelijke overheid deel kan uit-
maken van de algemene groep bestuurden van die overheden, stellen zij hem in geval van 
een arbeidsongeval, niet de betaling van een rente voor omdat hij een "bestuurde" is, maar 
wel omdat hij personeelslid is.

Het arrest, dat beslist dat de verjaringstermijn van drie jaar niet is kunnen ingaan vanaf 
de kennisgeving van het voorstel van de eiseres op 21 september 2000 aan de verweerster, 
op grond dat die kennisgeving de beroepsmogelijkheid en de termijn om dat beroep in te 
stellen niet vermeldde, schendt artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997.

De redenen van het arrest volgens welke de rechtsvordering het enige rechtsmiddel is 
dat kan worden aangewend tegen het voorstel van de administratieve overheid waarmee 
de getroffene van het ongeval niet instemt, en dat laatstgenoemde dus in kennis moet wor-
den gesteld van het bestaan van dat beroep en van de termijn om dat beroep in te stellen, 
beletten niet dat de wet van 12 november 1997 nergens bepaalt dat de verjaringstermijn 
moet worden vermeld (evenmin, zoals uit het tweede onderdeel blijkt, als de wet van 11 
april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde) en dat de sanctie 
voor het ontbreken van een dergelijke verplichte vermelding niet kan bestaan in het niet-
ingaan van de verjaringstermijn, die de wet van 12 november 1997 overigens niet bepaalt, 
in tegenstelling tot wat de bewoordingen ervan op het eerste gezicht laten uitschijnen.

Het arrest, dat vaststelt dat "de brief van 21 september 2000 waarin het voorstel van (de 
eiseres) aan de (verweerster) ter kennis werd gebracht, (het bestaan van de rechtsvorde-
ring en de termijn om die in te stellen) niet bevatte", verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht dat "de verjaringstermijn van drie jaar onmogelijk vanaf die kennisgeving is kunnen 
ingaan", net zomin, bijgevolg, als zijn beslissing om het vonnis van 26 juni 2007 te beves-
tigen, in zoverre zij de door de verweerster op 17 juni 2004 ingestelde rechtsvordering be-
vestigt en een geneesheer-deskundige aanstelt (schending van de artikelen 2 en 3, 4°, van 
de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies 
en gemeenten, 1, 4, 19 en 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of 
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en 1, 3, 8, 9 en 10 van het koninklijk 
besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige perso-
neelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, vereni-
gingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellin-
gen  en  verenigingen  voor  maatschappelijk  welzijn,  diensten  van  het  College  van  de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeen-
schapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor onge-
vallen op de weg naar en van het werk).

Tweede onderdeel
Volgens artikel 7 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de 

sociaal verzekerde, "zijn de instellingen van sociale zekerheid en de diensten belast met 
de betaling van sociale prestaties gehouden de belanghebbenden, uiterlijk op het moment 
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van de uitvoering, in kennis te stellen van iedere hen betreffende gemotiveerde beslissing. 
De kennisgeving moet bovendien de bestaande mogelijkheden tot beroep vermelden, als-
mede de vormen en termijnen ter zake moeten worden nageleefd". 

Het eerste lid van artikel 14 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde luidt als volgt:

"De beslissingen tot toekenning of weigering van de prestaties moeten de volgende ver-
meldingen bevatten: 1° de mogelijkheid om voor de bevoegde rechtbank een voorziening 
in te stellen; (...) 3° de termijn om een voorziening in te stellen en de wijze waarop dit 
moet gebeuren".

De "na te leven termijnen" en "de termijn om een voorziening in te stellen", zoals be-
doeld in de artikelen 7 en 14 van het handvest van de sociaal verzekerde, zijn de op straffe 
van verval voorgeschreven beroepstermijnen en niet de verjaringstermijnen.

Het tweede lid van artikel 14 van het handvest van de sociaal verzekerde bepaalt het 
volgende: "indien de beslissing de in het eerste lid genoemde vermeldingen niet bevat, 
gaat de termijn om een voorziening in te stellen niet in".

In tegenstelling tot dat artikel 14, bepaalt artikel 7 van het handvest van de sociaal ver-
zekerde geen sanctie indien de "bestaande mogelijkheden tot beroep" of de "de ter zake na 
te leven vormen en termijnen" niet worden vermeld. Hooguit zou, naar analogie met arti-
kel 14 van het handvest, de schending van artikel 7 slechts bestraft kunnen worden door 
de termijn om het beroep in te stellen, niet te laten ingaan. Die termijn is uiteraard de spe-
cifieke termijn om een voorziening in te stellen, die eventueel op straffe van verval wordt 
voorgeschreven, en niet de gewone verjaringstermijn.

Bijgevolg kan de niet-naleving van artikel 7 van het handvest van de sociaal verzekerde 
niet wettig bestraft worden en, a fortiori, niet door de verjaringstermijn niet te laten in-
gaan.

Het arrest, dat beslist dat "de brief van 21 september 2000 waarin het voorstel van (de 
eiseres) aan de (verweerster) ter kennis werd gebracht, (het bestaan van een rechtsvorde-
ring en de termijn om die in te stellen) niet bevatte" en dat artikel 7 van de wet van 11 
april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde "kan worden toege-
past op de betwiste administratieve rechtshandeling, zoals ze te dezen is omschreven", 
verantwoordt niet naar recht zijn beslissing "dat de verjaringstermijn, ingevoerd bij artikel 
20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, niet is beginnen te lopen op het ogenblik dat (de 
verweerster), op 17 juni 2004, haar rechtsvordering instelde".

Het arrest, dat vaststelt dat "de brief van 21 september 2000 waarin het voorstel van (de 
eiseres) aan de (verweerster) ter kennis werd gebracht, (het bestaan van de rechtsvorde-
ring en de termijn om die in te stellen) niet (vermeldde)", verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht dat "de verjaringstermijn van drie jaar onmogelijk vanaf die kennisgeving is 
kunnen ingaan" en verantwoordt bijgevolg evenmin zijn beslissing om het vonnis van 26 
juni 2007 te bevestigen, in zoverre het de rechtsvordering aanneemt die de verweerster op 
17 juni 2004 heeft ingesteld en in zoverre het een geneesheer-deskundige aanstelt (schen-
ding van de artikelen 1, 2, 7, 14 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde, 1, 4, 19, 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de pre-
ventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 1, 3, 8, 9 en 10 van het 
koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van som-
mige  personeelsleden  van  provincies,  gemeenten,  agglomeraties  en  federaties  van  ge-
meenten,  verenigingen van  gemeenten,  openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn, 
diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het Col-
lege van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor 
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ongevallen op de weg naar en van het werk).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 3, 4°, van de wet van 12 november 1997 betreffende de open-

baarheid  van bestuur in  de  provincies  en  gemeenten,  vermeldt  elk  document 
waarmee een beslissing of een administratieve handeling met individuele strek-
king uitgaande van een provinciale of gemeentelijke administratieve overheid ter 
kennis wordt gebracht van een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, 
de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en 
termijnen, en neemt bij ontstentenis de verjaringstermijn voor het indienen van 
het beroep geen aanvang.

De niet-vermelding van de mogelijke beroepsmogelijkheden heeft niet tot ge-
volg dat de verjaringstermijn van de vordering tot betaling van de vergoedingen 
niet ingaat.

Het arrest, dat beslist dat "de verjaringstermijn van drie jaar (bepaald in artikel 
20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967) onmogelijk is kunnen ingaan vanaf 
(de) kennisgeving" "van 21 september 2000 van het voorstel van (de eiseres) aan 
(de verweerster), (dat) (de) inlichtingen niet bevatte" betreffende het bestaan van 
een beroep en de termijn om die in te stellen, schendt artikel 3, 4°, van de wet 
van 12 november 1997.

Tweede onderdeel
Artikel 7 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de 

sociaal verzekerde bepaalt dat de instellingen van sociale zekerheid en de dien-
sten belast met de betaling van sociale prestaties gehouden zijn de belanghebben-
den, uiterlijk op het moment van de uitvoering, in kennis te stellen van iedere 
hen betreffende gemotiveerde beslissing en dat de kennisgeving bovendien de 
bestaande mogelijkheden tot beroep moet vermelden, alsmede de vormen en ter-
mijnen die ter zake moeten worden nageleefd.

De niet-vermelding van de beroepstermijnen en -mogelijkheden heeft niet tot 
gevolg dat de verjaringstermijn van de vordering tot betaling van de vergoedin-
gen niet ingaat.

Het arrest, dat uit die niet-vermelding afleidt dat "de verjaringstermijn, inge-
voerd bij artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, niet is beginnen te lo-
pen op het ogenblik dat (de verweerster), op 17 juni 2004, haar rechtsvordering 
instelde", schendt artikel 7 van de wet van 11 april 1995.

Beide onderdelen zijn 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.
Gelet op artikel 16, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de pre-
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ventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op 
de  weg naar  en  van  het  werk  en  voor  beroepsziekten  in  de  overheidssector, 
veroordeelt de eiseres in de kosten.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.

10 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhout-
te.

Nr. 326

3° KAMER - 10 mei 2010

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BEGRIP - PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS

Inzake arbeidsongevallen moet de aangevoerde plotselinge gebeurtenis vaststaan; een val  
en draaibewegingen van de romp vóór de val zijn verschillende feiten1.  (Art. 149, Gw. 
1994; Art. 9, Arbeidsongevallenwet)

(AXA BELGIUM nv T. A.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0048.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt de volgende feiten vast: 1. de verweerder, geboren in 1969, werkte als 

tuinarbeider in dienst van de exploitant van een landbouwbedrijf, waarvan de eiseres de 
arbeidsongevallenverzekeraar was; volgens de aangifte van het ongeval, dat op dezelfde 
dag als de feiten door zijn werkgever was ingevuld, zou de verweerder op 4 april 2005 
zijn gestruikeld en op de grond zijn gevallen, terwijl hij stekken van een tiental kilo op 
een opslagplaats verplaatste; het letsel is beschreven als "rugpijn van het type spit (lumba-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.326. 
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go)"; hoewel de verweerder geen stekken meer verplaatst heeft, is hij tot 16 uur blijven 
werken; hij is opgenomen in het C.H.A. te Libramont van 6 tot 15 april 2005; een scan 
bracht een discushernia L3-L4 links aan het licht; 2. volgens het verslag van 9 mei 2005 
van de adviserend geneesheer van de eiseres geschiedde het ongeval als volgt: "(De ver-
weerder) neemt de loten met een gewicht van ongeveer tien kilo die zich op de grond be-
vinden, om ze in de aanhangwagen te plaatsen. Daarvoor draait hij de romp met de voeten 
onbeweeglijk op de grond. Terwijl hij dat werk sinds een dertigtal minuten verricht, voelt 
(de verweerder) plots hevige rugpijn. Hij lost de stekken, richt zich weer op en glijdt uit. 
(De verweerder) bevestigt dat hij uitgegleden is wegens de pijn. Hij valt op zijn achter-
werk. (De verweerder) staat op en werkt voort, maar heft wel geen ladingen meer op"; 3. 
de verweerder en zijn collega, de heer D., zijn ondervraagd door een inspecteur die door 
de eiseres werd afgevaardigd; de verweerder heeft het volgende verklaard: "Ik heb het 
werk om 8 uur aangevat. Ik moest samen met collega's een oplegger ontladen vol kleine 
stekken die, samen met de kluit, ongeveer tien kilo wogen. (...) Rond 9.30 uur ben ik, tij-
dens het werk, over de betonnen vloer uitgegleden en toen ik, met de lading in mijn ar-
men, het evenwicht verloor, ben ik achterovergevallen en op de grond terechtgekomen. Ik 
weet niet of ik mijn rug pijn gedaan heb toen ik een draaibeweging maakte of toen ik op 
de grond ben gevallen"; de heer D. heeft verklaard: "Ik stond in de vrachtwagen en bracht 
stekken naar de achterkant van de vrachtwagen. (De verweerder) nam ze aan om ze te sor-
teren en plaatste ze ofwel op de grond, ofwel in de oplegger. Op een bepaald ogenblik 
heeft hij over zijn rug geklaagd. Ik heb hem niet op de grond zien vallen (...). Ik weet niet 
tijdens welke handeling hij over rugpijn klaagde. Mijn collega heeft me letterlijk gezegd: 
ik ga het wat kalmer aan doen, ik heb rugpijn"; 4. op 3 augustus 2005 heeft de eiseres aan 
de verweerder haar beslissing kenbaar gemaakt om hem geen vergoeding toe te kennen 
om de volgende reden: "Er is geen plotselinge gebeurtenis in de zin van de wet en van de 
rechtspraak inzake arbeidsongevallen. De overschrijding van de fysieke tolerantiedrempel 
heeft de gebeurtenis niet veroorzaakt". Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres 
tegen het beroepen vonnis niet-gegrond; volgens dat vonnis "schijnt er wel degelijk een 
plotselinge gebeurtenis te hebben plaatsgevonden" in de zin van artikel 9 van de wet van 
10 april 1971 en moet de eiseres bijgevolg "het door dat artikel ingevoerde vermoeden 
van oorzakelijkheid weerleggen"; het arrest heeft vervolgens een geneesheer-deskundige 
aangesteld teneinde "de opgelopen letsels te omschrijven; te preciseren of zij al dan niet 
traumatisch van oorsprong zijn; te verduidelijken of de gebeurtenis, zoals zij wordt aange-
voerd, de vastgestelde letsels kan hebben veroorzaakt dan wel of deze het gevolg zijn van 
een reeds bestaande pathologische toestand of van enig ander al dan niet door een ongeval 
veroorzaakt feit; indien zulks het geval is, de duur te bepalen van de totale tijdelijke ar-
beidsongeschiktheid, van de verschillende tijdelijke arbeidsongeschiktheden, de graad van 
die verschillende ongeschiktheden, de datum van consolidatie; te zeggen of er een fysiolo-
gische waardevermindering blijft bestaan; te zeggen welke invloed de fysiologische waar-
devermindering op de arbeidsgeschiktheid van de getroffene kan hebben;  zijn mening 
over de graad van vermindering van de arbeidsgeschiktheid te geven".

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"(De verweerder) kan wel niet verduidelijken of de pijn die hij gevoeld heeft, zijn val 

heeft veroorzaakt of dat, integendeel, die val de pijn heeft veroorzaakt waardoor hij trager 
is moeten gaan werken en vervolgens ander werk is moeten gaan doen, maar heeft tijdens 
zijn ondervraging door de adviserend geneesheer van (de eiseres) bevestigd dat hij over 
de betonvloer is uitgegleden en, na met de lading in zijn armen het evenwicht te hebben 
verloren, achterovergevallen is en op de grond is terechtgekomen. De collega (van de ver-
weerder) heeft hem niet zien vallen, maar preciseert dat hij verklaard heeft dat hij rugpijn 
had en dat hij trager wou gaan werken. (De verweerder) heeft die collega, noch vóór hij is 
begonnen te werken noch toen hij net begon te werken, ooit verteld dat hij rugpijn had. 
Zelfs als de bewegingen, namelijk de torsie van de romp, die (de verweerder) heeft moe-
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ten maken toen hij stekken van tien kilo ontlaadde, normale bewegingen zijn die in het ka-
der van het werk worden gemaakt, kunnen zij, bij herhaling, zijn lumbago hebben veroor-
zaakt. Hoewel het letsel en de plotselinge gebeurtenis, die moet worden aangetoond door 
degene die door een arbeidsongeval zegt te zijn getroffen, niet mogen worden verward, 
kan de aard van dat letsel, indien blijkt dat het traumatisch van oorsprong is, een vermoe-
den opleveren dat, samen met de verklaringen van de getroffene en van de onrechtstreekse 
getuige van de feiten, pleit voor de erkenning van de plotselinge gebeurtenis waarop (de 
verweerder) zich beroept. De opdracht die de eerste rechter aan de deskundige heeft toe-
vertrouwd, bestaat er net in te bevestigen of het opgelopen letsel al dan niet aan een trau-
ma te wijten is en of het verenigbaar is met de gebeurtenis die door de getroffene wordt 
aangevoerd, of het nu gaat om de val van de getroffene dan wel om de bewegingen, name-
lijk de torsie van de romp, die hij net vóór of tijdens zijn val heeft gemaakt".

Grieven
Eerste onderdeel
Alvorens de deskundigenmaatregel te bevelen, die met name ertoe strekt te "verduide-

lijken of de gebeurtenis, zoals zij wordt aangevoerd, de vastgestelde letsels kan hebben 
veroorzaakt dan wel of deze het gevolg zijn van een reeds bestaande pathologische toe-
stand of van enig ander al dan niet door een ongeval veroorzaakt feit", heeft de eerste 
rechter vastgesteld dat de verweerder op de dag van de feiten, namelijk 4 april 2005, had 
uitgelegd "dat hij planten verplaatste, dat hij op de grond gevallen is en rugpijn heeft erva-
ren" en dat de verweerder op 5 juli 2005 ook nog uitgelegd had dat hij niet wist of hij zijn 
rug had bezeerd "toen (hij) een draaibeweging maakte of toen (hij) op de grond (is) geval-
len". Volgens de eerste rechter "de (verweerder) een achterwaartse val met torsie van de 
romp beschrijft, die helemaal verenigbaar is met het vastgestelde letsel (discushernia L3-
L4 links)", zodat "de voorwaarden van artikel 9 (van de wet van 10 april 1971) wel dege-
lijk vervuld schijnen te zijn".

Uit de voormelde redenen en uit de omschrijving van de deskundigenmaatregel blijkt 
dat de gebeurtenis, volgens de eerste rechter, "zoals zij wordt aangevoerd" en waarover de 
deskundige moet zeggen of zij de vastgestelde letsels heeft kunnen veroorzaken, bestaat 
in "een achterwaartse val met torsie van de romp".

Volgens het arrest, daarentegen, "bestaat de opdracht die de eerste rechter aan de des-
kundige heeft toevertrouwd, (...) erin te bevestigen of het opgelopen letsel al dan niet aan 
een trauma te wijten is en of het verenigbaar is met de gebeurtenis die door de getroffene 
wordt aangevoerd, of het nu gaat om de val van de getroffene dan wel om de bewegingen, 
namelijk de torsie van de romp, die hij net vóór of tijdens zijn val heeft gemaakt". Dat is 
de reden waarom het arrest de beslissing van de eerste rechter bevestigt.

Het arrest geeft aldus aan de beslissing van de eerste rechter een uitlegging die niet ver-
enigbaar  is  met  de  bewoordingen ervan  omdat  de  gebeurtenis  die  door  de getroffene 
wordt aangevoerd en waarop de deskundigenmaatregel betrekking heeft, luidens het voor-
melde arrest, uitsluitend bestond in zijn val die gepaard ging met een torsie van zijn romp 
- maar niet met de draaibewegingen vóór de val.

Het arrest miskent aldus de bewijskracht van dat vonnis (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arrest, dat enerzijds, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, beslist 
dat de plotselinge gebeurtenis bestaat in de achterwaartse val met een torsie van de romp, 
en anderzijds, op grond van eigen redenen, dat de plotselinge gebeurtenis bestaat in hetzij 
de val, hetzij de draaibewegingen van de romp vóór de val, bevat daarenboven tegenstrij-
dige beschikkingen (schending van artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek).

De beslissing, ten slotte, waarbij de deskundige opgedragen wordt "te verduidelijken of 
de gebeurtenis, zoals zij wordt aangevoerd, de vastgestelde letsels kan hebben veroorzaakt 
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dan wel of deze het gevolg zijn van een reeds bestaande pathologische toestand of van 
enig ander al  dan niet  door een ongeval veroorzaakt feit",  geeft geen antwoord op de 
vraag of "de gebeurtenis, zoals zij wordt aangevoerd", bestaat in de achterwaartse val met 
torsie van de romp of in de draaibewegingen van de romp vóór de val, zodat het arrest niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, dat een medisch deskundigenonder-

zoek beveelt, met als doel te "preciseren of (de letsels) al dan niet traumatisch 
van oorsprong zijn" en "te verduidelijken of de gebeurtenis, zoals zij wordt aan-
gevoerd, de vastgestelde letsels kan hebben veroorzaakt dan wel of deze het ge-
volg zijn van een reeds bestaande pathologische toestand of van enig ander al 
dan niet door een ongeval veroorzaakt feit", op grond dat "de aard van (het) let-
sel, indien het traumatisch van oorsprong blijkt te zijn, een vermoeden kan ople-
veren (dat pleit voor) de erkenning van de plotselinge gebeurtenis waarop (de 
verweerder) aanspraak maakt" en dat "de opdracht die de eerste rechter aan de 
deskundige heeft toevertrouwd, net erin bestaat te bevestigen of het opgelopen 
letsel al dan niet aan een trauma te wijten is en of het verenigbaar is met de ge-
beurtenis die door de getroffene wordt aangevoerd, of het nu gaat om de val van 
de getroffene dan wel om de beweging(en), namelijk de torsie van de romp, die 
hij net vóór of tijdens zijn val heeft gemaakt".

Het arrest, dat niet verduidelijkt waarin de door de verweerder aangevoerde ge-
beurtenis bestaat, biedt het Hof de mogelijkheid niet om zijn toezicht uit te oefe-
nen en is niet regelmatig met redenen omkleed.

Het onderdeel is in die mate 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.
Gelet  op  artikel  68  van  de  Arbeidsongevallenwet  van  10  april  1971, 

veroordeelt de eiseres in de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

10 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 327

2° KAMER - 11 mei 2010
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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 STAAT - VEROORDELING - 
GEMEENRECHTELIJKE WETSBEPALINGEN - TOEPASSELIJKHEID

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN DE VORIGE STAAT - 
STEDENBOUWMISDRIJF - VEROORDELING - OPLEGGING VAN EEN DWANGSOM IN EEN LATERE 
UITSPRAAK - VOORWAARDEN

4º DWANGSOM - STEDENBOUWMISDRIJF - VEROORDELING - OPLEGGING VAN EEN DWANGSOM IN 
EEN LATERE UITSPRAAK - VOORWAARDEN

1º en 2° De wettelijke bepalingen betreffende de door de rechter bevolen herstelmaatrege-
len inzake stedenbouw wijken niet  af  van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de  
dwangsom1.  (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, Ger.W.)

3º en 4° Nadat de rechter met betrekking tot het stedenbouwmisdrijf de hoofdveroordeling  
heeft uitgesproken, kan de dwangsom op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur  
in een latere uitspraak worden opgelegd, op voorwaarde dat de eerdere uitspraak het 
herstel van de plaats in de vorige staat heeft bevolen en daarbij de oplegging van een 
dwangsom niet heeft uitgesloten; de vaststelling dat de rechter die de hoofdveroordeling  
heeft uitgesproken, zijn rechtsmacht over de hoofdveroordeling heeft uitgeput en niets  
heeft aangehouden, doet hieraan geen afbreuk.  (Art. 65, §1, eerste lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw; Art. 68, §1, eerste lid, Decr. betreffende de ruimtelijke orden-
ing 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, Ger.W.)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. P.)

ARREST

(AR P.09.1671.N)

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

correctionele kamer, van 16 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE FEITEN EN RECHTSPLEGINGEN
Een arrest van het hof van beroep te Gent van 27 juni 1984 veroordeelt de ver-

weerder strafrechtelijk om zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen een stal van 9,22 m 
op 27,58 m te hebben opgericht op een perceel bouwland te Brugge, Waterhof-
stedelaan.

1 Cass.,  24  dec.  2009,  AR  C.06.0639.N,  AC,  2009,  nr.  785  met  conclusie  advocaat-generaal 
VANDEWAL
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Dit  arrest  bevestigt  het  beroepen  vonnis  van  de  correctionele  rechtbank  te 
Brugge van 11 januari 1982 dat de verweerder veroordeelt de plaats binnen een 
jaar in de vorige staat te herstellen. Dit arrest legt geen dwangsom op, maar het 
machtigt de eiser en het college van burgemeester en schepenen over te gaan tot 
ambtshalve uitvoering indien de verweerder in gebreke zou blijven.

De eiser betekent het arrest op 16 juli 2002 aan de verweerder.
De verweerder breekt inmiddels wel de stal af maar niet de grondplaat.
Op 9 februari 2009 dagvaardt de eiser de verweerder voor het hof van beroep te 

Gent "tot het uitvoeren van het definitief rechterlijk bevel vervat in het arrest van 
27 juni 1984, nl. het bevel om de toestand in zijn oorspronkelijke [toestand] te 
herstellen, en dit binnen een termijn van zes maanden na de betekening van het 
arrest en dit onder verbeurte van een dwangsom van 125,00 euro per dag vertra-
ging in de nakoming van dit bevel".

Het bestreden arrest van 16 oktober 2009 verklaart het hof van beroep zonder 
rechtsmacht om over deze vordering te oordelen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1.  Krachtens  artikel  1385bis,  eerste  lid,  Gerechtelijk  Wetboek,  dat  overeen-

stemt met artikel 1, eerste lid, Dwangsomwet, kan de rechter op vordering van 
één der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwang-
som genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, 
onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn en kan 
een dwangsom echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot be-
taling van een geldsom, noch ten aanzien van de vorderingen ter zake van de na-
koming van arbeidsovereenkomsten.

Krachtens artikel 1385bis, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat overeenstemt 
met artikel 1, tweede lid, Dwangsomwet, kan de dwangsom ook voor het eerst in 
verzet of in hoger beroep worden gevorderd.

2. Uit arresten van het Benelux-Gerechtshof van 17 december 2009 (A 2008/2 
en A 2008/3) volgt dat:

- artikel 1, §1 en §2, Dwangsomwet aldus moet worden uitgelegd dat de hoofd-
veroordeling en de veroordeling tot betaling van een dwangsom niet noodzake-
lijk in een en dezelfde uitspraak moeten worden vervat; de dwangsom kan ook in 
een latere uitspraak worden opgelegd;

- artikel 1, §1 en §2, Dwangsomwet aldus moet worden uitgelegd dat een latere 
uitspraak over de dwangsom niet noodzakelijk moet uitgaan van de rechter die 
de hoofdveroordeling heeft uitgesproken;

- artikel 1, §1 en §2, Dwangsomwet aldus moet worden uitgelegd dat in geval 
de rechter die de hoofdveroordeling heeft uitgesproken, zonder voorbehoud en 
beredeneerd de oplegging van een dwangsom uitsluit, noch hij noch een andere 
rechter een dwangsom alsnog kunnen opleggen; dit evenwel niet belet dat wan-
neer krachtens het nationale recht de inhoud van de hoofdveroordeling ingevolge 
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gewijzigde omstandigheden opnieuw aan een rechter kan worden voorgelegd, de 
rechter in dit kader alsnog een dwangsom of gewijzigde dwangsom kan opleg-
gen.

3. Krachtens artikel 65, §1, eerste lid, Stedenbouwwet en artikel 68, §1, eerste 
lid, Stedenbouwdecreet 1996, beveelt de rechtbank benevens de straf, op vorde-
ring van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en sche-
penen, 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 aanpas-
singswerken uit te voeren; c. ofwel een geldsom te betalen gelijk aan de meer-
waarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.

Krachtens artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 wordt eenzelfde 
herstelmaatregel naast de straf bevolen op vordering van de stedenbouwkundige 
inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondge-
bied de werken, handelingen of wijzigingen bedoeld in artikel 146 werden uitge-
voerd.

Volgens artikel 149, §1, laatste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt de recht-
bank een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen en kan deze, op 
vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burge-
meester en schepenen, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging in de 
tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen.

4. Die wettelijke bepalingen wijken niet af van de gemeenrechtelijke bepalin-
gen inzake de dwangsom.

5. Uit het voorgaande volgt dat de dwangsom op vordering van de stedenbouw-
kundig inspecteur in een latere uitspraak kan worden opgelegd op voorwaarde 
dat de eerdere uitspraak het herstel van de plaats in de vorige staat heeft bevolen 
en die eerdere uitspraak daarbij de oplegging van een dwangsom niet heeft uitge-
sloten.

De vaststelling dat de rechter die de hoofdveroordeling heeft uitgesproken, zijn 
rechtsmacht over de hoofdveroordeling heeft uitgeoefend en niets heeft aange-
houden, doet hieraan geen afbreuk.

6.  De appelrechters  die  anders  oordelen,  verantwoorden hun beslissing niet 
naar recht.

Het middel 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.

Veroordeelt de verweerder in de kosten.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

11 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 



Nr. 327 - 11.5.10 HOF VAN CASSATIE 1367 

–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Timperman,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr. 
Geinger.

Nr. 328

2° KAMER - 11 mei 2010

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 42 - VERVAL VAN HET RECHT TE STUREN WEGENS LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE 
ONGESCHIKTHEID - AARD VAN DEZE MAATREGEL

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 42 - VERVAL VAN HET RECHT TE STUREN WEGENS LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE 
ONGESCHIKTHEID - VONNIS DAT GEEN VERVAL HEEFT UITGESPROKEN - ENKEL HOGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE - GEVOLG

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
WEGVERKEERSWET - VERVAL VAN HET RECHT TE STUREN WEGENS LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE 
ONGESCHIKTHEID - VONNIS DAT GEEN VERVAL HEEFT UITGESPROKEN - ENKEL HOGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE - GEVOLG

1º Het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid is  
geen straf maar een beveiligingsmaatregel1. (Artt. 42, 43 en 44, Wegverkeerswet)

2º en 3° Wanneer de eerste rechter geen verval van het recht tot sturen wegens lichameli-
jke  of  geestelijke  ongeschiktheid  heeft  uitgesproken,  kunnen  de  appelrechters  de  
beklaagde, op zijn hoger beroep, geen dergelijke beveiligingsmaatregel opleggen, ook al  
stellen ze vast dat er voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor het opleggen van  
een dergelijke beveiligingsmaatregel2. (Art. 42, Wegverkeerswet)

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE T. G.)

ARREST

(AR P.10.0079.N)

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

nele rechtbank te Dendermonde van 18 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 42 Wegverkeerswet: het bestre-

1 Zie Cass., 30 jan. 2007, AR P.06.1496.N, AC, 2007, nr. 57
2 Zie Cass., 14 juni 1971, AC, 1971, 1031.
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den vonnis oordeelt  onterecht  dat de rechtbank geen rechtsmacht heeft om te 
oordelen over de toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet.

2. De artikelen 42 tot 44 Wegverkeerswet voorzien in een verval van het recht 
tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid. Dit verval is geen 
straf maar een beveiligingsmaatregel. 

3. Wanneer alleen de beklaagde in hoger beroep komt van een vonnis, nemen 
de appelrechters enkel kennis van de zaak in zoverre ze de belangen van de be-
klaagde raakt. Zij mogen de toestand van de beklaagde niet verzwaren.

4. Wanneer de eerste rechter geen verval van het recht tot sturen wegens licha-
melijke of geestelijke ongeschiktheid heeft uitgesproken, dan kunnen de appel-
rechters de beklaagde, op zijn hoger beroep, geen dergelijke beveiligingsmaatre-
gel opleggen, ook al stellen ze vast dat er voldaan is aan de wettelijke voorwaar-
den voor het opleggen van een dergelijke beveiligingsmaatregel. 

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

11 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 329

2° KAMER - 11 mei 2010

GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VORDERING DIE EEN IN GELD WAARDEERBARE EN EEN NIET IN GELD 
WAARDEERBARE VORDERING BEVAT - BEPALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - WIJZE

Wanneer de vordering zowel een niet in geld waardeerbare vordering bevat als een in geld  
waardeerbare vordering, dient de rechtsplegingsvergoeding te worden bepaald op basis  
van de vordering waarvoor de hoogste wettelijke rechtsplegingsvergoeding verschuldigd 
is. (Art. 1022, Ger.W.; Artt. 162 en 162bis, Sv.; Art. 2, eerste lid, K.B. 26 okt. 2007)

(V. e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0109.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de cor-
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rectionele rechtbank te Brugge van 11 december 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
De eiser voert geen middel 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 558 Gerechtelijk Wetboek en ar-

tikel 2 KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsple-
gingsvergoeding bedoeld in artikel  1022 Gerechtelijk  Wetboek:  het  bestreden 
vonnis bepaalt onterecht het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding op het ba-
sisbedrag van 1.200 euro voor een niet in geld waardeerbare vordering terwijl, 
wanneer er sprake is van een in geld waardeerbare vordering en tevens een voor-
behoud geformuleerd werd en twee rechtsplegingsvergoedingen van toepassing 
zijn, de hoogste dient te worden toegekend, hetgeen in dit geval de basisrechts-
plegingsvergoeding van 2.000 euro is.

2. Artikel 558 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de vordering ver-
schillende punten bevat,  deze worden samengevoegd tot  bepaling van de be-
voegdheid. 

Artikel 2, eerste lid, KB van 26 oktober 2007 bepaalt de rechtsplegingsvergoe-
dingen voor de geschillen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorde-
ringen. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat voor de toepassing van dit arti-
kel, het bedrag van de vordering vastgesteld wordt overeenkomstig de artikelen 
557 tot 562 en 618 Gerechtelijk Wetboek in verband met de bepaling van de be-
voegdheid en de aanleg.

3. Wanneer de vordering zowel een niet in geld waardeerbare vordering bevat 
als  een in  geld waardeerbare  vordering,  dient  de  rechtsplegingsvergoeding  te 
worden  bepaald  op  basis  van  de  vordering  waarvoor  de  hoogste  wettelijke 
rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is.

4. Het bestreden vonnis dat anders oordeelt verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Veroordeelt de eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
Vernietigt voor het overige het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
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Veroordeelt de verweerders in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Kortrijk, 

rechtszitting houdend in hoger beroep.

11 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. G. 
Ampe, Brugge.

Nr. 330

2° KAMER - 11 mei 2010

1º VREEMDELINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP DOOR DE 
VREEMDELING - RAADKAMER DIE NIET DEZE IS VAN ZIJN VERBLIJFPLAATS - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELING - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - 
BEROEP - RAADKAMER DIE NIET DEZE IS VAN ZIJN VERBLIJFPLAATS - GEVOLG

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — ALLERLEI - VREEMDELING - 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - ONDERZOEKSGERECHTEN ZONDER RECHTSMACHT OM TEN 
GRONDE UITSPRAAK TE DOEN - UITBREIDING VAN DE CASSATIE

4º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VREEMDELING - 
VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - ONDERZOEKSGERECHTEN ZONDER RECHTSMACHT OM TEN 
GRONDE UITSPRAAK TE DOEN - UITBREIDING VAN DE CASSATIE - GEEN VERWIJZING

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VREEMDELING - VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP - 
RAADKAMER - BESCHIKKING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST 
- ONDERZOEKSGERECHTEN ZONDER RECHTSMACHT OM TEN GRONDE UITSPRAAK TE DOEN - 
CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - UITBREIDING VAN DE CASSATIE - GEEN VERWIJZING

1º en 2° Wanneer de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheids-
beroving als bedoeld in artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet, tegen die maatregel een  
beroep instelt door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadkamer van de correc-
tionele rechtbank die niet deze is van zijn verblijfplaats, is de raadkamer van die correc-
tionele rechtbank zonder rechtsmacht om ten gronde uitspraak te doen over het beroep 
van de vreemdeling. (Art. 71, eerste lid, Vreemdelingenwet)

3º, 4° en 5° Wanneer de raadkamer van de correctionele rechtbank en, in hoger beroep, de  
kamer van inbeschuldigingstelling, zonder rechtsmacht zijn om uitspraak te doen over het  
beroep ingesteld door de vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijhei-
dsberoving als bedoeld in artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet, vernietigt het Hof het  
bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling en de daaraan voorafgaande 
beroepen beschikking, in zoverre daarin ten gronde uitspraak werd gedaan op het ver-
zoek van de vreemdeling tot invrijheidstelling, en zegt het dat er geen reden is tot verwijz-
ing. (Art. 408, Sv.; Art. 71, eerste lid, Vreemdelingenwet)

(BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid T. K.)

ARREST
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(AR P.10.0607.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet.
1. Krachtens artikel 71, eerste lid, Vreemdelingenwet kan de vreemdeling die 

het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving genomen met toepas-
sing van de artikelen 7, 8bis, §4, 25, 27, 29, tweede lid, 51/5, §1, tweede lid, en 
§3, vierde lid, 52bis,  vierde lid, 54, 57/32, §2, tweede lid, en 74/6, tegen die 
maatregel beroep instellen door een verzoekschrift neer te leggen bij de raadka-
mer van de correctionele rechtbank van zijn verblijfplaats in het Rijk of van de 
plaats waar hij werd aangetroffen.

2. Uit de processtukken blijkt dat de verweerder, vóór hij op 8 februari 2010 
werd opgesloten in het gesloten centrum voor illegalen te Merksplas, in een op-
vangcentrum te Arendonk verbleef.

3. Zowel Merksplas als Arendonk zijn gelegen in het gerechtelijk arrondisse-
ment Turnhout zodat de verweerder zijn verzoekschrift diende neer te leggen bij 
de raadkamer van de correctionele rechtbank te Turnhout.

Het arrest dat niet vaststelt dat de raadkamer van de correctionele rechtbank te 
Brussel en, in hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof 
van beroep te Brussel, zonder rechtsmacht zijn om uitspraak te doen over het be-
roep ingesteld door de verweerder en de onmiddellijke invrijheidstelling van de 
verweerder beveelt, is niet naar recht verantwoord.

Omvang van de cassatie
4. De vernietiging van het bestreden arrest heeft de vernietiging tot gevolg van 

de daaraan voorafgaande beroepen beschikking van de raadkamer van 2 maart 
2010, in zoverre daarin ten gronde uitspraak werd gedaan op verweerders ver-
zoek tot invrijheidstelling.

5.  Ingevolge de uit te spreken vernietiging op grond van het ontbreken van 
rechtsmacht, zowel van de appelrechters als van de eerste rechter, blijft er voor 
een eventuele verwijzingsrechter niets meer te beslissen over. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest evenals de beschikking van de raadkamer van de 

correctionele rechtbank te Brussel van 2 maart 2010 in zoverre ze ten gronde uit-
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spraak doet over het verzoek tot invrijheidstelling van de verweerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beslissingen.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

11 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. C. Decordier, Gent.

Nr. 331

2° KAMER - 12 mei 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - OPENBAAR MINISTERIE - VERPLICHTING 
TOT BETEKENING - GEEN SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

2º OPENBAAR MINISTERIE - CASSATIEBEROEP - VERPLICHTING TOT BETEKENING - GEEN 
SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

3º VERZET - STRAFZAKEN - EERSTE AANLEG - VEROORDELING BIJ VERSTEK - HOGER BEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GERECHT IN HOGER BEROEP - NIEUWE VEROORDELING BIJ 
VERSTEK - VERSTEKDOENDE BEKLAAGDE - KEUZE VAN VERZET - GEVOLG

1º en 2° Artikel 418, eerste lid, Sv., verplicht het openbaar ministerie zijn cassatieberoep te 
betekenen aan de partij tegen wie het is gericht; die bepaling schendt de artikelen 10 en  
11 Gw. niet1.

3º Wanneer een veroordeling in eerste aanleg bij verstek is uitgesproken en, op het hoger  
beroep van de procureur des Konings, andermaal in hoger beroep bij verstek is uitge-
sproken, kan de verstekdoende beklaagde naar keuze, in zoverre hij dat nog tijdig kan 
doen, verzet aantekenen tegen de eerste of tegen de tweede beslissing; geen enkele  
wettelijke bepaling geeft de verstekdoende beklaagde, die ervoor gekozen heeft verzet  
aan te tekenen tegen het arrest en wiens rechtsmiddel als ongedaan werd beschouwd, 
het recht om vervolgens verzet aan te tekenen tegen het vonnis, op het hoger beroep 
waartegen dat arrest werd gewezen2 . 

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

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0221.F)

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

correctionele kamer, van 16 november 2009.
De eiser voert in een memorie die op 3 februari 2010 op de griffie van het Hof 

1 Cass., 14 sept. 2005, AR P.05.0560.F, AC, 2005, nr. 434. 
2 Zie FRANCHIMONT, JACOBS & MASSET, Manuel de procédure pénale, 3de uitg., Brussel, Larcier, 2009, 
p. 944. 
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is ingekomen, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser
Artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, verplicht het openbaar mi-

nisterie zijn cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie het is gericht.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het cassatie-

beroep van de eiser aan de verweerder is betekend.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser, daar die geen 

verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
B. Het cassatieberoep dat de procureur-generaal, overeenkomstig artikel 442 

van het Wetboek van Strafvordering, op de rechtszitting, heeft ingesteld tegen de 
arresten van 29 juni en 16 november 2009 

Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 187, 188 en 208 Wet-
boek van Strafvordering

1. De correctionele rechtbank te Luik heeft de verweerder bij een verstekvonnis 
van 11 januari  2005 veroordeeld tot  een gevangenisstraf,  een geldboete,  ver-
beurdverklaring en ontzetting.

Op het hoger beroep van de procureur des Konings heeft het hof van beroep de 
veroordeling van de verweerder bevestigd, met de wijziging dat de ontzetting 
werd opgeheven. Die beslissing, die op 17 mei 2006 is gewezen, werd eveneens 
bij verstek uitgesproken.

Het verzet van de eiser tegen dat arrest werd bij arrest van het hof van beroep 
te Luik van 26 juni 2008 ongedaan verklaard.

De eiser heeft vervolgens verzet aangetekend tegen het vonnis van 11 januari 
2005. De correctionele rechtbank heeft dat verzet  niet ontvankelijk verklaard. 
Het hof van beroep heeft die beslissing evenwel gewijzigd en het verzet bij arrest 
van 29 juni 2009 ontvankelijk verklaard. Vervolgens hebben de appelrechters de 
zaak aan zich getrokken en, bij wege van nieuwe beschikkingen, bij arrest van 16 
november 2009, de gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling in 
de plaats gesteld van de straffen die de eerste rechter bij verstek had opgelegd.

2. Wanneer een veroordeling in eerste aanleg bij verstek is uitgesproken en, op 
het hoger beroep van de procureur des Konings, andermaal in hoger beroep bij 
verstek is uitgesproken, kan de verstekdoende beklaagde naar keuze, in zoverre 
hij dat nog tijdig kan doen, verzet aantekenen tegen de eerste of tegen de tweede 
beslissing.

Noch de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen noch enige andere bepa-
ling geven de verstekdoende beklaagde, die ervoor gekozen heeft verzet aan te 
tekenen tegen het arrest en wiens rechtsmiddel als ongedaan werd beschouwd, 
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het recht om vervolgens verzet aan te tekenen tegen het vonnis, op het hoger be-
roep waartegen dat arrest werd gewezen.

Anders  hierover  beslissen  zou  erop  neerkomen  dat  de  bodemrechters  een 
beslissing mogen wijzigen nadat alle gewone rechtsmiddelen zijn aangewend.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
En, op het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten, doch alleen in het belang van de wet, in zo-

verre  zij  het  verzet  dat  de  verweerder  tegen  het  vonnis  van de correctionele 
rechtbank te Luik van 11 januari 2005 heeft ingesteld, ontvankelijk en gegrond 
verklaren.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde arresten.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

12 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 332

2° KAMER - 12 mei 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID 
- KWALIFICATIE VAN DE BETWISTING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VERZUIM OF 
NIETIGHEIDSGROND VAN DE BESCHIKKING TOT VERWIJZING - BEGRIP

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ONBESCHIKBAARHEID VAN EEN OVERTUIGINGSSTUK - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ONBESCHIKBAARHEID VAN EEN OVERTUIGINGSSTUK - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
GEVOLG

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ONBESCHIKBAARHEID VAN EEN OVERTUIGINGSSTUK - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG
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6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ONBESCHIKBAARHEID VAN EEN OVERTUIGINGSSTUK - RECHT VAN 
VERDEDIGING - GEVOLG

1º Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling om het geschil te omschrijven dat bij  
haar aanhangig gemaakt is en om erop te wijzen, als daartoe grond bestaat, dat het voor  
haar aangevoerde verweer geen deel uitmaakt van de middelen die volgens de wet tot  
staving  van  het  hoger  beroep  tegen  de  beschikking  tot  verwijzing  kunnen  worden  
aangevoerd. (Artt. 129, 130, 131, §1, 135, §2, en 235bis, Sv.)

2º Het feit dat een met toepassing van artikel 130 van het Wetboek van Strafvordering  
gewezen beschikking van de raadkamer niet op een argument heeft geantwoord, vormt  
geen onregelmatigheid, verzuim of grond van nietigheid van die beschikking, in de zin  
van artikel 135, §2, van het voormelde wetboek. 

3º, 4°, 5° en 6°  Noch artikel 6 E.V.R.M., noch het algemeen beginsel van de eerbiediging  
van het recht van verdediging, noch de artikelen 127, 131 en 235bis van het Wetboek 
van Strafvordering, verbieden de kamer van inbeschuldigingstelling om te oordelen dat  
door alle in het onderzoek à charge en décharge vergaarde gegevens, een eerlijke be-
handeling van de zaak voor het vonnisgerecht mogelijk blijft, onverminderd de gevolgen  
die de niet-beschikbaarheid van een overtuigingsstuk daar eventueel met zich mee kan 
brengen. 

(M. T. F en V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0263.F)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 januari 2010.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het hoger be-

roep niet ontvankelijk verklaart
Krachtens artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, kan een inver-

denkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep 
tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde dat hij tegen die beschikking 
hoger beroep heeft kunnen instellen.

Het bestreden arrest stelt vast dat het hoger beroep van de eiseres met name be-
trekking heeft op de verklaring door de raadkamer dat er voldoende bezwaren 
bestaan om de verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank te verant-
woorden.

Zoals het arrest vermeldt, behoort het voorwerp van het hoger beroep, wat dat 
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betreft, niet tot de gevallen waarin de wet dat rechtsmiddel tegen de beschikking 
tot verwijzing aan de inverdenkinggestelde toekent.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het hoger be-

roep ontvankelijk maar niet gegrond verklaart
Eerste middel
De eiseres verwijt het arrest dat het niet antwoordt op haar conclusie, waarin zij 

de nietigheid van de beschikking tot verwijzing aanvoert, of door zijn antwoord 
de bewijskracht van haar conclusie miskent.

De eiseres leidde die nietigheid af uit het feit dat de raadkamer niet geantwoord 
heeft op het argument dat, teneinde de vervolgingen niet ontvankelijk te doen 
verklaren,  aanvoerde  dat  het  gerechtelijk  deskundigenonderzoek  het  overtui-
gingsstuk dermate had beschadigd dat ieder aanvullend onderzoek onmogelijk 
werd en dat haar recht van verdediging aldus was miskend.

Het arrest antwoordt op die conclusie met de overweging dat, enerzijds, noch 
het gedeeltelijk eenzijdige karakter van het deskundigenonderzoek, noch de ma-
nipulaties van het overtuigingsstuk door de deskundige, van dien aard zijn dat zij 
tot de niet-ontvankelijkheid van de vervolging kunnen leiden en dat, anderzijds, 
de eiseres geen andere nietigheid of niet-ontvankelijkheid heeft opgeworpen dan 
die welke het arrest heeft onderzocht.

Het staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling om het geschil te omschrij-
ven dat bij haar aanhangig gemaakt is en om erop te wijzen, als daartoe grond 
bestaat, dat het voor haar aangevoerde verweer geen deel uitmaakt van de midde-
len die volgens de wet tot staving van het hoger beroep tegen de beschikking tot 
verwijzing kunnen worden aangevoerd.

Het feit dat een met toepassing van artikel 130 Strafwetboek gewezen beschik-
king van de raadkamer niet op een argument heeft geantwoord, vormt geen onre-
gelmatigheid, verzuim of grond van nietigheid van die beschikking, in de zin van 
artikel 135, §2, van het voormelde wetboek.

Het antwoord van de appelrechters volgens hetwelk de conclusie van de eise-
res, wat dat betreft, niet het geschilpunt bevat dat er volgens haar wel in staat, 
schendt bijgevolg noch de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering 
en miskent evenmin de bewijskracht van de voormelde conclusie.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiseres voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling geweigerd heeft 

de impact te onderzoeken die een eenzijdig gevoerd deskundigenonderzoek heeft 
gehad op de ontvankelijkheid van de vervolgingen, hoewel uit de feiten bleek dat 
het op tegenspraak diende te worden gevoerd. Volgens het middel hebben de ap-
pelrechters op onwettige wijze het onderzoek afgewenteld op het vonnisgerecht, 
terwijl zij dat onderzoek zelf dienden te verrichten.

Opdat het arrest zou kunnen beslissen dat de vervolging in deze fase van de 
rechtspleging niet ontvankelijk dient te worden verklaard, wijst het erop, ener-
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zijds, dat het deskundigenonderzoek niet louter eenzijdig werd gevoerd, aange-
zien de eiseres erbij betrokken werd en, anderzijds, dat de haar ten laste gelegde 
feiten niet kunnen teruggebracht worden tot de besluiten van het bekritiseerde 
deskundigenonderzoek.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft zich dus niet onttrokken aan de be-
rechting van de voor haar aangevoerde exceptie, daar zij die, met opgave van re-
denen, heeft afgewezen.

Het middel dat van een onvolledige lezing van het arrest uitgaat, mist feitelijke 
grondslag.

Derde middel
De eiseres voert aan dat het deskundigenonderzoek, door het overtuigingsstuk 

te beschadigen waarop de tegen haar ingestelde vervolging is gebaseerd, elk de-
bat op tegenspraak onmogelijk heeft gemaakt, zodat de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, wanneer zij voortaan weigert om de vervolging niet ontvankelijk te 
verklaren, artikel 6 schendt van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, het algemeen beginsel miskent van eer-
biediging van het recht van verdediging en de artikelen 127, 131, en 235bis Wet-
boek van Strafvordering schendt.

De aangevoerde verdragsbepaling, wettelijke bepalingen en algemeen rechtsbe-
ginsel, verbieden de kamer van inbeschuldigingstelling niet om, zoals zij heeft 
gedaan, te oordelen dat door alle in het onderzoek à charge en décharge vergaar-
de gegevens, een eerlijke behandeling van de zaak voor het vonnisgerecht moge-
lijk blijft, onverminderd de gevolgen die de niet-beschikbaarheid van een over-
tuigingsstuk daar eventueel met zich mee kan brengen.

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 eiseres in de kosten.

12 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. A. 
Masset, Verviers.

Nr. 333

2° KAMER - 12 mei 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - 
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BEGRIP

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - MAGISTRAAT DIE EEN CEDEL 
VERLEENT DAT DE VERKORTING TOESTAAT VAN DE DAGVAARDINGSTERMIJN - MAGISTRAAT HEEFT 
DEEL UITGEMAAKT VAN DE K.I.B. DIE UITSPRAAK HEEFT GEDAAN OVER DE HANDHAVING VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - BEGRIP

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - VEROORDELING - 
RECHTVAARDIGING VAN DE STRAF - MOTIVERING - PERSOONLIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE

4º STRAF — ALLERLEI - VEROORDELING - RECHTVAARDIGING VAN DE STRAF - MOTIVERING - 
PERSOONLIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE - VERMOEDEN VAN ONSCHULD

1º en 2° Geen schending van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie valt af te  
leiden uit de omstandigheid alleen dat de magistraat die, met toepassing van artikel 184, 
vierde  lid,  van het  Wetboek van Strafvordering,  een cedel  heeft  verleend waarbij  de  
verkorting is toegestaan van de dagvaardingstermijn, maar die geen kennis diende te ne-
men van de gegrondheid van de tegen de beklaagde ingestelde vervolging, deel heeft  
uitgemaakt van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan over de  
handhaving van zijn voorlopige hechtenis1. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

3º en 4° Het vermoeden van onschuld wordt niet miskend, alleen maar omdat de rechter,  
ter verantwoording van de aard van de straf en van de strafmaat, acht slaat op andere in-
lichtingen over de persoonlijkheid van de beklaagde dan die welke worden vermeld in de 
telastleggingen2. (Art. 6.2, Verdrag Rechten van de Mens)

(M. e.a)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0351.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen van de eiser M. M.-N. zijn gericht tegen de arresten van 

het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 8 april 2009 en 13 janua-
ri 2010.

De cassatieberoepen van de eisers M. A. en N. A. zijn gericht tegen het voor-
melde arrest van 13 januari 2010.

De eiser M. M.-N. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee mid-
delen aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van M. M.-N. tegen het arrest van 8 april 2009 
Eerste middel

1 Zie Cass., 2 dec. 1992, AR 271, AC, 1992, nr. 766
2 Franklin  KUTY,  “Le  droit  à  un  procès  équitable  au  sens  de  la  jurisprudence  strasbourgeoise, 
Chronique de jurisprudence”,  JLMB, 2008, p. 215; zie Cass., 26 maart 1997, AR P.96.0439.F,  AC, 
1997, nr. 162.
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Eerste onderdeel
Geen schending van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie, dat bij 

artikel 6.1 EVRM is gewaarborgd, valt af te leiden uit de enkele omstandigheid 
dat de magistraat die, met toepassing van artikel 184, vierde lid, Wetboek van 
Strafvordering, een cedel heeft verleend waarbij de verkorting is toegestaan van 
de dagvaardingstermijn, maar die geen kennis diende te nemen van de gegrond-
heid van de tegen de beklaagde ingestelde vervolging, deel heeft uitgemaakt van 
de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak heeft gedaan over de handha-
ving van zijn voorlopige hechtenis.

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. Cassatieberoep van M. M.-N. tegen het arrest van 13 januari 2010
Eerste middel
Tweede onderdeel
Het onderdeel voert aan dat de magistraat die de kamer van het hof van beroep 

voorzit die uitspraak heeft gedaan, de echtgenoot was van de onderzoeksrechter 
die, zij het "gedeeltelijk en gericht" heeft bijgedragen tot het gerechtelijk onder-
zoek van het dossier dat aan dit rechtscollege is voorgelegd. Volgens de eiser 
had die magistraat zich van de zaak dienen te onthouden.

Het arrest zet uiteen dat het onderzoek van de aan het hof van beroep voorge-
legde zaak door de onderzoeksrechter te Nijvel was gevoerd, dat de gerichte tus-
senkomst van een Brusselse onderzoeksrechter, echtgenoot van een lid van de 
zetel van het voormelde hof, zich beperkte tot enkele onderzoeksverrichtingen in 
het kader van een ander dossier dat geopend was ten gevolge van een burgerlijke 
partijstelling tegen iemand anders dan de beklaagden en waarvan het onderzoek 
in Nijvel is voortgezet. Het vermeldt ook dat nergens in dit dossier de naam ver-
meld stond van de beklaagden die voor het hof van beroep verschijnen.

Het arrest besluit daaruit dat de aangevoerde aanverwantschap geen gevolgen 
heeft voor de regelmatigheid van de rechtspleging.

In zoverre het onderdeel eigenlijk kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling 
waarop die beslissing gegrond is of in zoverre het onderzoek ervan het nazicht 
van feitelijke gegevens van de zaak vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is 
het niet ontvankelijk.

In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 828, 3°, Gerechte-
lijk Wetboek, houdt het geen verband met de aangevoerde grief en faalt het naar 
recht.

Derde onderdeel
Dit onderdeel voert aan dat de magistraat-verslaggever tijdens de uiteenzetting 

van zijn verslag op de rechtszitting blijk heeft gegeven van een vooroordeel te-
gen de eiser.

In zoverre die grief geen steun vindt in de stukken van de rechtspleging, mist 
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het onderdeel feitelijke grondslag.
Het arrest beslist dat de vrees van de eiser niet gerechtvaardigd is op grond dat 

de aandacht van de beklaagden was gevestigd op het feit dat het verslag een sa-
menvatting was van het aan het hof van beroep voorgelegde dossier en dat het 
niet vooruitliep op de beslissing. De appelrechters hebben ook gepreciseerd dat 
de raadsman van de eiser bij de aanvang van dat verslag niet aanwezig was op de 
rechtszitting en dat hij de enige is geweest die voorbehoud heeft gemaakt over de 
vraag of de aard van het verslag het recht van verdediging eerbiedigt alsook arti-
kel 6 EVRM.

In zoverre het onderdeel eigenlijk kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling 
waarop die beslissing gegrond is of in zoverre het onderzoek ervan het nazicht 
van feitelijke gegevens van de zaak vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is 
het niet ontvankelijk.

Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest, door in de motivering van de straf te ver-

melden dat de eiser "niet aan zijn proefstuk toe is", ofschoon hij nog nooit in 
Congo was veroordeeld,  het  vermoeden van onschuld miskent en artikel  149 
Grondwet alsook artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering schendt. 
Het voert anderzijds aan dat de appelrechters niet hebben geantwoord op zijn 
conclusie over het feit dat hij België heeft moeten verlaten.

Het vermoeden van onschuld wordt niet miskend alleen maar omdat de rechter 
ter verantwoording van de keuze van de straf en van de strafmaat acht slaat op 
inlichtingen over de persoonlijkheid van de beklaagde, en die verschillen van de 
op de telastleggingen betrekking hebbende elementen .

Tot staving van de vermelding waarop het middel kritiek uitoefent en die niet 
gelijkstaat met de bevestiging van een veroordeling, verwijst het arrest naar in-
formatie die afkomstig is van twee andere beklaagden en die zich in het dossier 
van de rechtspleging bevindt, volgens welke de eiser in opspraak is gekomen in 
twee zaken van vals geld in Afrika.

De appelrechters hebben eveneens geoordeeld dat de eiser veelvuldig gebruik 
had gemaakt van valse identiteiten, wat door zes aliassen wordt bevestigd, en dat 
hij België in de herfst van het jaar 2000 onder een andere identiteit heeft verla-
ten, na een valse aangifte van verlies van zijn paspoort, ofschoon hij was vrijge-
laten op de voorwaarde, in het bijzonder, dat hij het grondgebied niet zonder toe-
stemming van de onderzoeksrechter zou verlaten.

Met die overwegingen omkleedt het arrest zijn beslissing regelmatig met rede-
nen en verantwoordt het zijn 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.
C. De cassatieberoepen van M. A. en N. A.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 
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in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van zijn of hun cassatieberoep(en).

12 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. P. Chomé, Brussel en A. Chomé, Brussel.

Nr. 334

2° KAMER - 12 mei 2010

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
VONNISGERECHTEN - KAMERS VAN EENZELFDE HOF VAN BEROEP WAARIN 
RECHTSPLEGINGEN WORDEN GEVOERD DIE ONDERLING MET ELKAAR VERBONDEN ZIJN - GESCHIL 
OVER RECHTSMACHT - BEGRIP

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BEROEP - VERDELING VAN DE ZAKEN ONDER DE KAMERS - BETWISTING 
- INCIDENT - RECHTSPLEGING

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN BEROEP 
- VERDELING VAN DE ZAKEN ONDER DE KAMERS - BETWISTING - ONTVANKELIJKHEID

4º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
VERZOEKSCHRIFT - GEBREK AAN DUIDELIJKHEID EN NAUWKEURIGHEID - ONTVANKELIJKHEID

1º De regeling van rechtsgebied heeft tot doel te voorkomen dat twee rechtscolleges waar-
bij eenzelfde zaak of samenhangende zaken aanhangig zijn gemaakt, strijdige beslissin-
gen wijzen over de bevoegdheid, waardoor zij de rechtsgang opschorten; de bewering  
volgens welke bij twee of meer kamers van hetzelfde hof van beroep rechtsplegingen in-
gesteld waren die onderling met elkaar verband houden, betekent niet dat er een geschil  
over  rechtsmacht  bestaat  dat  door  de  artikelen  525  e.v.  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering kan worden geregeld. 

2º Ingeval van moeilijkheden in verband met de verdeling van de zaken onder de kamers 
van een zelfde hof van beroep,  is  artikel  88,  §2,  van het  Gerechtelijk  Wetboek,  van  
toepassing1. (Artt. 88, §2, en 109, tweede lid, Ger.W.)

3º Het incident in verband met de verdeling van de zaken onder de kamers van een zelfde  
hof van beroep, kan niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden opgeworpen2.  
(Artt. 88, §2, en 109, tweede lid, Ger.W.)

4º Het verzoek tot regeling van rechtsgebied dat is gesteld in bewoordingen die, aangezien 
zij de vereiste duidelijkheid en nauwkeurigheid missen, het Hof niet in staat stellen te on-
derscheiden tussen welke in kracht van gewijsde gegane beslissingen er een tegenstri-
jdigheid zou bestaan en evenmin waarin die tegenstrijdigheid zou bestaan, is niet ont-
vankelijk. (Artt. 525 en volgende, Sv.)

1 FRANCHIMONT, JACOBS & MASSET, Manuel de procédure pénale, 2de uitg., Larcier, 2006, p. 779.
2 Zie Cass., 25 okt. 1990, AR 8687, AC, 1990-1991, nr. 105.
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(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0602.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een verzoekschrift dat op de griffie op 7 april 2010 is ingekomen, verzoekt 

de eiser dat het Hof het rechtsgebied zou regelen tussen twee arresten die zijn 
uitgesproken door de twaalfde en veertiende correctionele kamer van het hof van 
beroep te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De regeling van rechtsgebied heeft tot doel te voorkomen dat twee rechtscolle-

ges, waarbij eenzelfde zaak of samenhangende zaken aanhangig zijn gemaakt, 
strijdige beslissingen wijzen inzake bevoegdheid, waardoor zij de rechtsgang op-
schorten.

De bewering volgens welke bij twee of meer kamers van hetzelfde hof van be-
roep rechtsplegingen waren ingesteld die onderling met elkaar verband houden, 
betekent niet dat er een geschil over rechtsmacht bestaat dat door de artikelen 
525 en volgende Wetboek van Strafvordering kan worden geregeld.

Overeenkomstig artikel 109, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, is artikel 88, 
§2, van hetzelfde wetboek van toepassing ingeval van moeilijkheden in verband 
met de verdeling van de zaken onder de kamers van een zelfde hof van beroep. 
Daaruit  volgt  dat  het  incident  overeenkomstig  laatstgenoemde  bepaling  moet 
worden geregeld en niet voor het eerst voor het Hof kan worden opgeworpen.

Het overige gedeelte van het verzoekschrift is opgesteld in bewoordingen die, 
aangezien zij de vereiste duidelijkheid en nauwkeurigheid missen, het Hof niet in 
staat stellen om te onderscheiden welke in kracht van gewijsde gegane beslissin-
gen tegenstrijdig zouden zijn en evenmin waarin die tegenstrijdigheid zou be-
staan.

Het verzoek is niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Zegt dat er geen grond is tot regeling van rechtsgebied.

12 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal. 

Nr. 335

2° KAMER - 12 mei 2010
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BELANG - HOF VAN BEROEP - 
ONBEVOEGDHEIDSVERKLARING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BELANG - HOF VAN BEROEP - BESLISSING VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING - CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - 
ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD CASSATIEBEROEP - 
AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED - VOORWAARDEN

4º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD CASSATIEBEROEP - HOF 
VAN CASSATIE - AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED - VOORWAARDEN

1º Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer de beklaagde het 
instelt tegen het arrest waarbij het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om 
kennis te nemen van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering, zonder uit-
spraak te doen over de kosten van de strafvordering1. 

2º Het cassatieberoep van de beklaagde tegen het arrest waarbij het hof van beroep de  
strafvordering niet ontvankelijk heeft verklaard, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang2.  

3º en 4° Het Hof van Cassatie dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het  
niet ontvankelijk heeft verklaard, is, na verwerping van het cassatieberoep, bevoegd om  
het rechtsgebied vervolgens ambtshalve te regelen, wanneer het de stand van de recht-
spleging in overweging heeft kunnen nemen3. (Art. 526, Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0657.F)

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

correctionele kamer, van 5 maart 2010.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep 

1 Cass., 30 april 2003, AR P.03.0445.F, AC, 2003, nr. 272. 
2 Zie  Cass.,  24  maart  1998,  AR  P.97.0144.N,  AC,  1998,  nr.  165;  Cass.,  13  jan.  1999,  AR 
P.98.1045.F, AC, 1999, nr. 19; Cass., 13 maart 2002, AR P.01.1435.F, AC, 2002, nr. 177. 
3 Cass., 21 feb. 2001, AR P.00.1726.F, AC, 2001, nr. 108; Cass., 30 april 2003, AR P.03.0445.F, AC, 
2003, nr. 272. 
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Het arrest bevestigt het vonnis van 22 oktober 2009 waarbij de correctionele 
rechtbank te Charleroi zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van 
de misdaad en de wanbedrijven die met name de eiser ten laste zijn gelegd sub 
de telastleggingen I en II. Het arrest verklaart de strafvordering voor het overige 
niet ontvankelijk.

Aangezien die beslissing de eiser geen nadeel berokkent, is het cassatieberoep 
niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser, aangezien die 
geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

B. De regeling van rechtsgebied
Het Hof dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het niet ontvanke-

lijk heeft verklaard bij gebrek aan belang, heeft de stand van de rechtspleging in 
overweging kunnen nemen. Na eerst het cassatieberoep te hebben verworpen, is 
het vervolgens bevoegd om het rechtsgebied te regelen.

Bij beschikking van 28 juli 2009 heeft de raadkamer van de rechtbank van eer-
ste aanleg te Charleroi, met aanneming van verzachtende omstandigheden, B. en 
A.-S. B. naar de correctionele rechtbank van hetzelfde rechtsgebied verwezen 
wegens poging tot doodslag, als daders of mededaders (telastlegging I). Die be-
schikking heeft de eiser eveneens verwezen wegens zware slagen (telastleggin-
gen II.A en III) en gewone slagen (telastlegging II.B).

In het  bestreden arrest  hebben de appelrechters,  in  navolging van de eerste 
rechter,  de  eerstgenoemde  telastlegging  heromschreven  als  moordpoging.  Op 
grond daarvan hebben zij zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de 
misdaad en van de ermee samenhangende wanbedrijven die vermeld staan sub de 
telastleggingen I en II.

Tegen  de  voormelde  beschikking  van  de  raadkamer  staat  vooralsnog  geen 
rechtsmiddel open en het bestreden arrest heeft kracht van gewijsde gekregen ten 
gevolge van de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep.

Uit de tegenstrijdigheid tussen die beslissingen is een geschil over rechtsmacht 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert. Er is dus grond tot regeling van rechtsge-
bied.

De feiten van de telastlegging I, in de veronderstelling dat zij bewezen zijn in 
de strafrechtelijke omschrijving die door de bodemrechters in aanmerking is ge-
nomen, worden volgens de artikelen 51, 52, 66, 80, 392, 393 en 394 Strafwet-
boek, gestraft met twintig tot dertig jaar opsluiting en konden, vóór de inwer-
kingtreding van artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming 
van het hof van assisen, op 1 mei 2010, niet met aanneming van verzachtende 
omstandigheden naar de correctionele rechtbank worden verwezen.

De bodemrechters waren dus niet bevoegd om kennis te nemen van telastleg-
ging I tegen B. en A.-S. B.. Zij konden evenmin kennis nemen van de telastleg-
gingen II.A en II.B, wegens de samenhang die lijkt te bestaan tussen die misdrij-
ven en de feiten die zij als moordpoging hebben omschreven.

Dictum
Het Hof,



Nr. 335 - 12.5.10 HOF VAN CASSATIE 1385 

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 28 juli 2009 van de raadkamer van de rechtbank 

van eerste aanleg te Charleroi, in zoverre ze verzachtende omstandigheden aan-
neemt voor B. B. en A.-S. B. en hen naar de correctionele rechtbank verwijst.

Zegt dat de beschikking die de voormelde raadkamer dezelfde dag heeft gewe-
zen tot  handhaving van  eisers  voorlopige  hechtenis  geen bestaansreden meer 
heeft.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de voor-
melde beschikkingen.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen, kamer van 
inbeschuldigingstelling.

12 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. S. Mary, Brussel.

Nr. 336

1° KAMER - 14 mei 2010

1º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURDER - TEKORTKOMING - GROVE TEKORTKOMING - 
ONTBINDING - HERNIEUWING - WEIGERING - REDEN

2º HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HERNIEUWING - VERHUURDER - WEIGERING - REDENEN

1º Tekortkomingen van de huurder die niet grof genoeg zijn om de ontbinding van de huur  
te wettigen kunnen niettemin krachtens die bepaling beschouwd worden als een reden 
om de huurhernieuwing te weigeren1. (Art. 16, I, 4°, Handelshuurwet)

2º Noch uit artikel 16 van de Handelshuurwet noch uit enige andere bepaling van de wet 
volgt dat de verhuurder de huurhernieuwing in de eerste plaats kan weigeren om een van 
de in de wet vermelde redenen en, bijkomend, zonder reden2. 

(SOCIETE COMMERCIALE DE BRASSERIE nv T. SARVA e.a. cvba e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0206.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 14 november 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van koophandel te Luik.

1 Zie concl. O.M., C.09.0206.F, Pas., 2010, nr.336.
2 Ibid.
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Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11, 14 en 16 van afdeling 2bis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III 

van het Burgerlijk Wetboek, die in dat wetboek is ingevoegd bij de wet van 30 april 1951 
op de handelshuur, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar niet 

gegrond en bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre dat het door de verhuurder bij aan-
getekende brief van 29 juni 2006 gegeven antwoord nietig verklaart omdat het voorwaar-
delijk en dubbelzinnig is, en in zoverre het met toepassing van artikel 14 van de handels-
huurwet verklaart dat de handelshuurovereenkomst voor een nieuwe periode van negen 
jaar vanaf 1 oktober 2007 tot 30 september 2016 wordt hernieuwd zonder wijziging van 
de huidige bedingen en voorwaarden, met name met betrekking tot de huur.

De beslissing steunt op de volgende redenen:
"De brief van 29 juni is dus het antwoord van de verhuurder op de aanvraag tot huur-

hernieuwing. De dagvaardingen die (de eerste verweerster en de tweede verweerder) op 
11 juli en (de derde verweerster) op 27 juli hebben uitgebracht zijn dus tijdig en ontvanke-
lijk (...).

Aangezien de dagvaarding van 22 mei geen impliciete weigering tot hernieuwing bevat, 
kan de brief van 29 juni niet de bevestiging daarvan zijn. De brief van 29 juni is dus het 
enige antwoord van de verhuurder op de aanvraag tot hernieuwing.

Dat antwoord kan maar geldig zijn als het duidelijk, ondubbelzinnig en niet voorwaar-
delijk is.

Aangezien de brief van 29 juni vermeldt dat de weigering alleen geldig is 'voor zover 
die dagvaarding niet zou gelden als een met redenen omklede weigering van de huurher-
nieuwing', koppelt hij een voorwaarde aan de weigering. In het Frans verwijst de uitdruk-
king 'pour autant' naar een voorwaarde. Die weigering is bijgevolg nietig.

De door de verhuurder aangevoerde tekortkoming - de staat van het pand - is de enige 
weigeringsgrond die wordt opgegeven. Als de rechtsvordering tot ontbinding om die re-
den gegrond wordt verklaard,, wordt de huur ontbonden en zal de toekomstige rechtsvor-
dering tot hernieuwing - aangezien zij niet op 22 mei 2006 is ingesteld - zonder bestaans-
reden worden verklaard. Als daarentegen de in de dagvaarding van 22 mei 2006 aange-
voerde tekortkoming niet gegrond bevonden wordt, zal ook de grove tekortkoming die als 
voornaamste reden wordt aangevoerd in de uitdrukkelijke weigering van 29 juni 2006 
worden verworpen.

De volgorde waarin de redenen tot weigering in de brief van 29 juni worden aange-
voerd is onmogelijk en onsamenhangend.

In zijn brief van 29 juni 2006 wil de verhuurder aan de dagvaarding van 22 mei 2006 
de waarde geven van een weigering tot huurhernieuwing 'wegens grove tekortkoming', 
maar hij voegt daaraan een bijkomende reden toe, namelijk de ongemotiveerde weigering, 
dat is de weigering zonder reden, zodat de huurder in dat geval zijn verkregen rechten zou 
verliezen aangezien hij hierdoor nog meer nadeel zo lijden. Twee redenen tot weigering 
kunnen niet trapsgewijze worden aangenomen.
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Het antwoord van 29 juni is dubbelzinnig en in dat geval nietig.
Bij ontstentenis van een rechtsgeldig antwoord van de verhuurder wordt de huur bijge-

volg hernieuwd voor een nieuwe periode van negen jaar met ingang van 1 oktober 2007 
zoals (de derde verweerster) en haar onderhuurster, (de eerste verweerster) uitdrukkelijk 
in hun conclusie vragen".

Grieven
Artikel 14 van de handelshuurwet bepaalt dat de huurder die het recht op hernieuwing 

verlangt uit te oefenen, zulks op straffe van verval, bij exploot of bij aangetekende brief 
ter kennis van de verhuurder moet brengen. De kennisgeving moet de vermelding bevat-
ten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voor-
gestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maan-
den kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel 
van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

De verhuurder kan de hernieuwing van de huur weigeren om een van de redenen, ver-
meld in artikel 16, I, van de handelshuurwet. Het vierde onderdeel van dit artikel maakt 
melding van alle grove tekortkomingen van de huurder aan de verplichtingen die voor 
hem uit de lopende huur voortvloeien, met inbegrip van de waardevermindering van het 
onroerend goed veroorzaakt door de huurder, de zijnen of zijn rechtverkrijgenden, en van 
belangrijke veranderingen in de aard of de wijze van exploitatie van de handel aange-
bracht zonder instemming van de verhuurder, alsook elke ongeoorloofde handeling van de 
huurder die, objectief beschouwd, de voortzetting van de contractuele betrekkingen tussen 
de verhuurder en de huurder onmogelijk maakt.

Krachtens artikel 16, IV, van de handelshuurwet kan de verhuurder, buiten de in artikel 
16, I, bedoelde gevallen, de hernieuwing weigeren mits hij aan de huurder een vergoeding 
wegens uitzetting uitkeert, gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd met een bedrag, 
toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres in haar brief van 29 juni 2006 geantwoord 
heeft op de aanvraag tot hernieuwing.

Het bestreden vonnis citeert de inhoud van die brief:
"Op 22 mei 2006 hebben wij een dagvaarding tot ontbinding van de lopende huurover-

eenkomst uitgebracht wegens de grove tekortkomingen die in de dagvaarding nader om-
schreven worden.

Voor zover die dagvaarding niet zou gelden als een met redenen omklede weigering tot 
hernieuwing, weigeren wij uw aanvraag tot hernieuwing om de volgende redenen:

- de hoofdreden is dat de bedingen van de overeenkomst betreffende het onderhoud en 
het herstel van het gehele verhuurde pand niet zijn nagekomen en dat de verdiepingen niet 
worden gebruikt;

- de bijkomende reden is gebaseerd op artikel 16, IV, van de handelshuurwet en dus 
zonder opgave van reden".

Eerste onderdeel
Volgens het bestreden vonnis bevat de brief van 29 juni van de eiseres een voorwaarde-

lijke weigering, aangezien hij vermeldt dat de weigering alleen geldig is "voor zover die 
dagvaarding niet zou gelden als een met redenen omklede weigering tot hernieuwing", 
daar de uitdrukking "voor zover" verwijst naar een voorwaarde, en die weigering "derhal-
ve" nietig is. Het bestreden vonnis beperkt zich tot de vaststelling dat de eiseres in haar 
brief van 29 juni 2006 de uitdrukking "voor zover" gebruikt, wat een voorwaarde inhoudt, 
zonder daarbij evenwel vast te stellen dat die uitdrukking wel degelijk verwijst naar een 
voorwaarde die gesteld wordt aan de weigering zelf van de eiseres, zodat haar weigering 
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niet kan worden beschouwd als een met redenen omklede weigering tot hernieuwing, zo-
als vereist bij de artikelen 14 en 16 van de handelshuurwet (schending van de artikelen 11, 
14 en 16 van de handelshuurwet).

Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis stelt vast dat de tekortkoming die de eiseres aangevoerd heeft in 

haar brief van 29 juni 2006 zonder bestaansreden zal worden verklaard (als de weige-
ringsgrond uit de rechtsvordering tot ontbinding gegrond bevonden wordt) of niet gegrond 
zal worden verklaard, omdat, "als de in de dagvaarding van 22 mei 2006 aangevoerde te-
kortkoming [...] niet gegrond bevonden wordt, ook de grove tekortkoming die als voor-
naamste weigeringsgrond wordt aangevoerd [...] zal worden verworpen", en overweegt 
voorts dat de volgorde waarin de weigeringsgronden in de brief van 29 juni worden aan-
gevoerd onmogelijk en onsamenhangend is. Het bestreden vonnis voegt eraan toe dat de 
huurder door de bijkomende reden van weigering die in de brief van 29 juni 2006 wordt 
opgegeven, namelijk de ongemotiveerde weigering, de huurder zijn verkregen rechten zou 
verliezen aangezien hij hierdoor nog meer nadeel zou lijden. Het bestreden vonnis besluit 
dat twee redenen tot weigering niet trapsgewijze kunnen worden aangenomen en beslist 
dat het antwoord van 29 juni 2006 dubbelzinnig en bijgevolg nietig is.

Artikel 16, I, 4°, van de handelshuurwet preciseert niet dat de in dit artikel bedoelde 
grove tekortkomingen dezelfde zijn als de grove tekortkomingen die de ontbinding van de 
overeenkomst wettigen.  De handelshuurwet preciseert  evenmin dat de verhuurder zich 
maar op één enkele reden tot weigering mag beroepen of dat, als hij verschillende redenen 
aanvoert, die redenen samen in aanmerking genomen moeten worden.

Aangezien het bestreden vonnis oordeelt dat twee redenen tot weigering niet trapsge-
wijze kunnen worden aangenomen en dat de verwerping van een grove tekortkoming die 
aan de basis ligt van een dagvaarding tot ontbinding noodzakelijkerwijs de verwerping 
(...) van die grove tekortkoming in de procedure tot huurhernieuwing impliceert, voegt het 
aan de artikelen 14 en 16 van de handelshuurwet twee voorwaarden toe die genoemde ar-
tikelen niet bevatten (schending van de artikelen 11, 14 en 16 van de handelshuurwet) en 
verantwoordt het niet naar recht zijn beslissing dat de weigering van de eiseres om de 
huur te hernieuwen dubbelzinnig en nietig is.

Het bestreden vonnis dat eerst de op de voornaamste reden gebaseerde weigering van 
de huurhernieuwing verwerpt en daarna vaststelt dat de brief van 29 juni 2006 van de ei-
seres haar ongemotiveerde weigering zonder opgave van reden als bijkomende reden aan 
haar weigering toevoegt, heeft bijgevolg, bij het uitblijven van een geldig antwoord van 
de verhuurder, niet kunnen beslissen dat wegens het uitblijven van een geldig antwoord 
van de verhuurder, de huur hernieuwd is, zonder hierdoor artikel 16, IV, van de handels-
huurwet te schenden volgens hetwelk de verhuurder het onbeperkte recht heeft de huur-
hernieuwing te weigeren zonder hiervoor een reden te moeten opgeven (schending van ar-
tikel 16, IV, van de handelshuurwet).

Derde onderdeel
In haar brief van 29 juni 2006 schrijft de eiseres dat een dagvaarding tot ontbinding is 

uitgebracht en tevens vermeldt zij dat zij met die brief zinnens is de aanvraag tot hernieu-
wing te weigeren indien de dagvaarding tot ontbinding niet zou gelden als een weigering 
tot huurhernieuwing . De brief vermeldt niet dat de weigering van de eiseres slechts voor-
waardelijk is. Door de weigering van de eiseres in haar brief van 29 juni 2006 als voor-
waardelijk te beschouwen, beslist het bestreden vonnis dat die brief een bewering bevat 
die hij niet bevat, geeft daaraan een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen 
ervan en miskent  bijgevolg de bewijskracht  van die  akte  (schending van de artikelen 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 14, eerste lid, van de handelshuurwet van 30 april 1951 

moet de verhuurder binnen drie maanden nadat de huurder kennisgegeven heeft 
van de voorwaarden waaronder hij bereid is een nieuwe huur aan te gaan, op de-
zelfde wijze aan de huurder kennis geven van zijn met redenen omklede weige-
ring van vernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een 
derde, zoniet wordt de verhuurder vermoed onder de voorgestelde voorwaarden 
in te stemmen met de hernieuwing van de huur.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres, bij aangetekende brief van 29 
juni 2006, als volgt geantwoord heeft op de aanvraag tot hernieuwing van de 
handelshuur die de verweerster sub 3 haar op 5 mei 2006 had toegezonden: "Op 
22 mei 2006 hebben wij een dagvaarding tot ontbinding van de lopende huur-
overeenkomst uitgebracht wegens de grove tekortkomingen die in de dagvaar-
ding nader worden omschreven. Voor zover die dagvaarding niet zou gelden als 
een met redenen omklede weigering tot hernieuwing, weigeren wij uw aanvraag 
tot hernieuwing om de volgende redenen: de hoofdreden is dat de bedingen van 
de overeenkomst betreffende het onderhoud en het herstel van het gehele ver-
huurde pand niet zijn nagekomen en dat de verdiepingen niet worden gebruikt; 
de bijkomende reden is gebaseerd op artikel 16, IV, van de handelshuurwet en 
dus zonder opgave van reden".

Uit die brief blijkt dat de eiseres haar weigering als zodanig niet gekoppeld 
heeft aan enige voorwaarde, maar enkel gepreciseerd heeft dat de kennisgeving 
van die weigering bij aangetekende brief slechts geschiedde voor zover dat nodig 
zou zijn, gelet op de dagvaarding die de verweerster sub 3 reeds voordien tot ont-
binding van de huur had uitgebracht.

Het bestreden vonnis dat de weigering van de eiseres om de huur te hernieu-
wen nietig acht omdat die voorwaardelijk is, schendt het bovenvermelde artikel 
14, eerste lid.

Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Enerzijds kan de verhuurder, blijkens artikel 16, I, 4°, van voormelde wet, de 

hernieuwing van de huur weigeren wegens alle grove tekortkomingen van de 
huurder aan de verplichtingen die voor hem uit de lopende huur voortvloeien, 
met inbegrip van elke ongeoorloofde handeling van de huurder die, objectief be-
schouwd, de voortzetting van de contractuele betrekkingen tussen de verhuurder 
en de huurder onmogelijk maakt.

Tekortkomingen van de huurder die niet voldoende ernstig zijn om de ontbin-
ding  van  de  huur  te  wettigen  kunnen  niettemin  krachtens  die  bepaling  be-
schouwd worden als een reden om de huurhernieuwing te weigeren.

Anderzijds bepaalt artikel 16, IV, dat de verhuurder, buiten de in de vorige pa-
ragrafen bedoelde gevallen, de hernieuwing kan weigeren mits hij aan de huur-
der een eventueel verhoogde vergoeding wegens uitzetting uitkeert, die hij preci-
seert.
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Noch uit artikel 16 noch uit enige andere bepaling van de wet volgt dat de ver-
huurder de huurhernieuwing niet in de eerste plaats kan weigeren om een van de 
in de wet vermelde redenen en, bijkomend, zonder reden.

Het bestreden vonnis vermeldt dat, ingeval de reden die wordt aangevoerd in 
de dagvaarding tot ontbinding van de huur niet gegrond bevonden wordt, "ook de 
grove tekortkoming die als voornaamste reden wordt aangevoerd in de uitdruk-
kelijke weigering van 29 juni 2006 zal worden verworpen" en hieruit afleidt dat 
"de volgorde waarin de redenen van de weigering in de brief (van die datum) 
worden aangevoerd, onmogelijk en onsamenhangend is". Het beslist bovendien 
dat die brief, aangezien hij subsidiair melding maakt van een weigering tot her-
nieuwing zonder opgave van reden, "de huurder (in dat geval) zijn verkregen 
rechten zou verliezen, aangezien hij hierdoor nog meer nadeel zou lijden" en dat 
"twee redenen tot weigering niet trapsgewijze kunnen worden aangenomen" en 
hieruit afleidt dat "het antwoord van 29 juni 2006 dubbelzinnig en in dat geval 
nietig is".

Met die overwegingen verantwoordt het bestreden vonnis de beslissing waarbij 
het de weigering van de eiseres om de huur te hernieuwen nietig verklaart, niet 
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van koophandel te Hoei, zit-

ting houdend in hoger beroep.

14 mei 2010 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  mevr. 
Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Verbist.

Nr. 337

1° KAMER - 14 mei 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - WIJZIGINGSBERICHT - 
DRAAGWIJDTE

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - WIJZIGINGSBERICHT - 
MOTIVERING - GESCHIL IN RECHTE - ANDERE MOTIVERING - REGELMATIGHEID VAN DE MOTIVERING 
VAN HET BERICHT
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1º Het bericht van wijziging dat volgens artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992 moet worden toegezonden, is bedoeld om de belastingplichtige de gele-
genheid te geven zijn opmerkingen naar voor te brengen of met kennis van zaken zijn  
akkoord te betuigen met de voorgenomen aanslag1. (Art. 346, W.I.B. 1992)

2º Uit het feit alleen dat de administratie achteraf de wijziging anders motiveert dan in het  
bericht van wijziging en dat de rechter die nieuwe motivering aanneemt als rechtvaardig-
ing van de wijziging kan niet worden afgeleid dat het bericht niet regelmatig gemotiveerd  
was2. 

(P.S. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0051.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 januari 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd 

bij de wet van 6 juli 1994;
- de artikelen 355, eerste lid, 356, eerste lid, en 414, §1, tweede lid, van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat de eiseres aan de vennootschap M.A.P. bij overeenkomst een 

concept van radio-uitzending verhuurd heeft voor een maandelijks bedrag van 260.000 
frank; dat de eiseres in haar aangiften in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1999, 
2000 en 2001 de verschuldigde bedragen heeft aangegeven die zij op grond van die over-
eenkomst tijdens de jaren 1998, 1999 en 2000 geïnd heeft als inkomsten uit de concessie 
van roerende goederen, na aftrek van het forfait voor kosten van 85 pct., bedoeld in artikel 
4, 2°, c), van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992; dat de administratie na een eerste aanslagprocedure die nietig verklaard werd om 
redenen in verband met de vorm, nieuwe wijzigingsberichten heeft verzonden voor de 
aanslagjaren 1999, 2000 en 2001, met de vermelding dat de aanslagen die zijn vastgesteld 
op basis van de aangegeven inkomsten zouden worden verbeterd en dat het bedrag van de 
verschuldigde bedragen zou worden belast als loon, zodat het bedrag van de door de eise-
res aangegeven lonen zou worden verhoogd met 3.120.000 frank voor het belastbaar tijd-
perk 1998, met 3.278.864 frank voor het belastbare tijdperk 1999 en met 3.358.296 frank 
voor het belastbare tijdperk 2000; dat voor de aanslagjaren 1999, 2000 en 2001 aanvullen-
de aanslagen werden ingekohierd op basis van die bedragen, na aftrek van de aan de be-
diendeninkomsten verbonden vaste lasten; dat de verweerder zowel voor het hof van be-
roep als voor de rechtbank toegaf dat de litigieuze inkomsten roerende inkomsten waren, 
maar aanvoerde dat de eiseres niet 85 pct. maar 15 pct. voor de forfaitaire kosten diende 

1 Zie concl. O.M., AR F.08.0051.F, Pas., 2010, nr.337.
2 Ibid.
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af te trekken; dat de eerste rechter dat standpunt heeft verworpen en ontheffing heeft ver-
leend van de litigieuze aanvullende aanslagen.

Het arrest wijzigt de beslissing van de eerste rechter, "zegt voor recht dat de verschul-
digde bedragen als roerende inkomsten moeten worden belast, verminderd met de forfai-
taire kosten van vijftien pct." overeenkomstig artikel 3 van het besluit (tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) en verleent bijgevolg gedeeltelijk ont-
heffing van de aanvullende aanslagen voor de aanslagjaren 1999, 2000 en 2001, na het 
standpunt van de eiseres te hebben verworpen volgens hetwelk die aanvullende aanslagen, 
die werden ingekohierd na wijzigingsberichten volgens welke de litigieuze bedragen als 
loon moesten worden beschouwd en als zodanig moesten worden belast, in hun geheel 
moeten worden nietig verklaard.

Het arrest motiveert de verwerping van dat middel tot nietigverklaring als volgt:
De eiseres "verwijt de administratie ten onrechte dat zij artikel 346 van het Wetboek 

van de Inkomstenbelastingen 1992 heeft geschonden. De wijzigingsberichten laten geen 
enkele twijfel bestaan over het voornemen van de administratie om de verschuldigde be-
dragen niet te belasten op een netto-inkomen van 15 pct. dat als zodanig is aangegeven, 
maar wel op 100 pct. van dat inkomen, aangezien de brutobedragen vermeld staan in de 
verschillende berichten (...). De administratie heeft haar wil te kennen gegeven belasting 
te heffen op het bruto-inkomen, verminderd met de progressieve (lees: degressieve) for-
faitaire kosten, bij schijven, op het bediendeninkomen, wat uiteraard impliceert dat zij de 
aftrek van de kosten aan het door (de eiseres) aangevoerde vaste tarief van 85 pct. betwist 
heeft. De berichten waren kennelijk correct gemotiveerd zodat (de eiseres) op de hoogte 
was van het voornemen van de administratie om een aanzienlijke en in precieze cijfers 
uitgedrukte wijziging door te voeren, wat de raadsman (van de eiseres) in staat gesteld 
heeft uitvoerig te antwoorden".

Grieven
1.Artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat, "de ad-

ministratie, indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke 
de belastingplichtige (...) heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en ter-
mijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 (...), zij hem bij een ter post aangetekende brief 
in kennis stelt van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te 
stellen van die welke zijn aangegeven (...), en de redenen vermeldt die naar haar oordeel 
de wijziging rechtvaardigen".

De bij die bepaling vereiste motivering is een substantieel vormvereiste dat is voorge-
schreven op straffe van nietigheid van het bericht en derhalve van de daarop volgende 
aanslag. Zij strekt ertoe de belastingplichtige in staat te stellen zijn opmerkingen naar voor 
te brengen of, eventueel, met kennis van zaken zijn akkoord te betuigen met de voorgeno-
men aanslag.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshan-
delingen bepaalt dat die akten als motivering de "juridische en feitelijke overwegingen 
moeten vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen" en dat die motivering "af-
doende" moet zijn. Die bepaling volgens welke dat substantieel vormvereiste op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven, is niet van toepassing op het bericht van wijziging van 
de aangifte in de inkomstenbelastingen, omdat voormeld artikel 346, net als artikel 351 
(bericht van aanslag van ambtswege) de bestuurlijke overheid even dwingende verplich-
tingen oplegt als de artikelen 2 en 3 van die wet (Cass., 10 november 2000, F.98.0127.N, 
F.J.F., 2001/4).

2. Uit de vaststellingen van het arrest blijkt te dezen dat voor de inkohiering van de liti-
gieuze aanvullende aanslagen wijzigingsberichten verzonden zijn volgens welke de door 
de eiseres geïnde bedragen niet  moesten worden beschouwd als een roerend inkomen, 
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maar als een loon waarop belasting verschuldigd was, berekend op het brutobedrag, maar 
verminderd met de aan het bediendenloon verbonden forfaitaire kosten. Die motivering 
bood de eiseres weliswaar de gelegenheid de omschrijving als beroepsinkomsten te be-
twisten maar niet om het latere standpunt van de verweerder te betwisten volgens hetwelk 
de door de eiseres geïnde bedragen wel degelijk moest worden belast als roerende inkom-
sten maar na aftrek, niet van 85 pct. maar van 15 pct. van de forfaitaire kosten. In strijd 
met wat in het arrest staat, waren de wijzigingsberichten niet "correct gemotiveerd" ten 
aanzien van de aanslagen die het hof van beroep gewettigd heeft bevonden.

3. Indien de belastingambtenaar na het antwoord van de eiseres op de wijzigingsberich-
ten volgens welke de litigieuze inkomsten als beroepsinkomsten zouden worden belast, 
zich rekenschap had gegeven van zijn vergissing maar had geoordeeld dat de forfaitaire 
kosten die konden worden afgetrokken van de aangegeven roerende inkomsten niet 85 
pct. maar 15 pct. bedroegen, had hij de eiseres derhalve nieuwe wijzigingsberichten met 
een afdoende motivering moeten toezenden alvorens op die grondslag aanvullende aansla-
gen vast te stellen, bij ontstentenis waarvan de ingekohierde aanvullende aanslagen nietig 
zouden zijn geweest.

Indien de directeur na de bezwaarschriften van de eiseres tegen de beslissingen waarbij 
de bedragen als beroepsinkomsten werden belast, had toegegeven dat het hier inkomsten 
uit roerende goederen betrof maar geoordeeld had dat de aftrekbare forfaitaire kosten niet 
85 pct.  maar 15 pct.  bedroegen, had hij  de ingekohierde aanvullende aanslagen nietig 
moeten verklaren. De administratie had evenwel achteraf nieuwe aanslagen kunnen vesti-
gen na de toezending van nieuwe wijzigingsberichten die wel een afdoende motivering 
bevatten. Hij had dit kunnen doen op grond van artikel 355 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 dat precies op een dergelijk geval betrekking heeft: "wanneer 
een aanslag nietig verklaard wordt omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wet-
telijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, kan de administra-
tie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds is verlopen, 
ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of 
op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden vanaf de datum 
waarop de beslissing van de directeur van de belastingen (...) niet meer voor de rechter 
kan worden gebracht".

Zo ook moet de rechter (rechtbank of hof van beroep), wanneer hij, zoals te dezen, op 
het beroep van de eiseres oordeelt dat het hier wel degelijk om inkomsten uit roerende 
goederen gaat, maar dat het forfaitaire gedeelte van de aftrekbare kosten niet 85 pct. maar 
15 pct. bedraagt, eveneens de aanslagen waarbij de bedragen als beroeps-inkomsten wer-
den belast, nietig verklaren omdat de motivering van de aan de inkohiering voorafgaande 
wijzigingsberichten niet afdoende is. In voorkomend geval beveelt de rechter de herope-
ning van het debat teneinde de administratie in staat te stellen een aanvullende aanslag in 
te kohieren met toepassing van artikel 356 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 dat, na de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999, luidt als volgt: "Wanneer 
tegen een beslissing van de directeur van de belastingen (...) beroep is aangetekend, en het 
gerecht de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart om een andere reden dan verjaring, 
kan de administratie, zelfs buiten de termijnen bepaald in de artikelen 353 en 354, een 
subsidiaire aanslag op naam van dezelfde belastingschuldige en op grond van alle of een 
deel  van  dezelfde  belastingelementen  als  de  oorspronkelijke  aanslag,  ter  beoordeling 
voorleggen aan het gerecht, dat uitspraak doet over dat verzoek". (Die bepaling, die is ge-
wijzigd bij de wet van 15 maart 1999 en van toepassing is vanaf het aanslagjaar 1999, is 
evenwel beperkt tot het geval waarin het beroep gericht is tegen een beslissing van de di-
recteur. In dit geval echter heeft de directeur over de bezwaarschriften van de eiseres geen 
uitspraak gedaan binnen de wettelijke termijn, zodat de eiseres tegen de litigieuze aansla-
gen rechtstreeks beroep heeft aangetekend bij de rechtbank).
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Het arrest dat de litigieuze aanslagen weigert nietig te verklaren en dat zich ertoe be-
perkt om er gedeeltelijk ontheffing van te verlenen, schendt bijgevolg de artikelen 346, 
355 en 356 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Het arrest heeft bovendien tot gevolg dat de nalatigheidsinterest die de eiseres verschul-
digd is op de aldus beperkte aanvullende aanslagen ingaat vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op de vervaldag van de ingekohierde aanvullende aanslagen (Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 414), hoewel die niet worden voorafgegaan 
door afdoend gemotiveerde wijzigingsberichten. Het arrest schendt derhalve bovendien 
artikel 414 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de 

administratie, indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzi-
gen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de 
vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van de ter uitvoering 
van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel schriftelijk heeft erkend, hem bij 
een ter post aangetekende brief in kennis stelt van de inkomsten en andere gege-
vens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven 
of schriftelijk erkend, en de redenen vermeldt die naar haar oordeel de wijziging 
rechtvaardigen.

Het bericht dat volgens die bepaling moet worden toegezonden, is bedoeld om 
de  belastingplichtige  de gelegenheid  te  geven  zijn  opmerkingen naar  voor  te 
brengen of met kennis van zaken zijn akkoord te betuigen met de voorgenomen 
aanslag.

Uit het feit alleen dat de administratie achteraf andere redenen in aanmerking 
genomen heeft, die volgens het hof van beroep de wijziging rechtvaardigden, kan 
niet worden afgeleid dat het bericht niet regelmatig gemotiveerd was.

Het arrest stelt vast dat voor de inkohiering van de litigieuze aanvullende aan-
slagen wijzigingsberichten verzonden zijn volgens welke de door de eiseres ge-
ïnde bedragen niet moesten worden beschouwd als een roerend inkomen maar 
als een loon waarop belasting verschuldigd was, berekend op het brutobedrag, 
maar verminderd met de aan het bediendenloon verbonden forfaitaire kosten, en 
dat de verweerder vervolgens heeft toegegeven dat genoemde bedragen moesten 
worden belast als roerend inkomen, na aftrek, niet van 85 pct. maar van 15 pct. 
voor de forfaitaire kosten, zoals de eiseres aanvoerde.

Het arrest dat beslist dat "de wijzigingsberichten geen twijfel laten bestaan over 
het voornemen van de administratie om de bedragen niet te belasten op een net-
to-inkomen van 15 pct. dat als zodanig is aangegeven, maar wel op 100 pct. van 
dat inkomen, aangezien de brutobedragen vermeld staan in de verschillende be-
richten (...), dat de administratie haar wil te kennen gegeven heeft belasting te 
heffen op het bruto-inkomen, verminderd met de progressieve (lees: degressieve) 
forfaitaire kosten, bij schijven, op het bediendeninkomen, wat uiteraard impli-
ceert dat zij de aftrek van de kosten aan het door de eiseres aangevoerde vaste ta-
rief van 85 pct. betwist heeft" en "dat de berichten kennelijk gemotiveerd waren 
waardoor (de eiseres) op de hoogte was van het voornemen van de administratie 
om een aanzienlijke en in precieze cijfers uitgedrukte wijziging door te voeren 
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wat de raadsman van (de eiseres) in staat gesteld heeft uitvoerig te antwoorden", 
verantwoordt naar recht de beslissing waarbij het de ontheffingen verleent die 
het aangeeft.

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

14 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.Ve-
lu –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Henkes,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 338

1° KAMER - 14 mei 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — BELANG - BESLISSING OVER DE 
PROCEDURE CONFORM DE CONCLUSIE - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN - MISKENNING VAN 
HET BEGINSEL INZAKE GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE IN BELASTINGZAKEN - ARTIKELEN 10, 11, 
170 EN 172 VAN DE GRONDWET - ONTVANKELIJKHEID

3º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — ANDERE 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - GEWESTELIJKE 
BELASTING TEN LASTE VAN DE BEWONERS VAN BEBOUWDE EIGENDOMMEN EN HOUDERS VAN 
ZAKELIJKE RECHTEN - GEZIN - BEGRIP

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - BELASTING VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST T.L.V. DE BEWONERS VAN BEBOUWDE EIGENDOMMEN EN HOUDERS VAN 
ZAKELIJKE RECHTEN - MISKENNING VAN HET BEGINSEL INZAKE GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE IN 
BELASTINGZAKEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - BELASTING VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST T.L.V. DE BEWONERS VAN BEBOUWDE EIGENDOMMEN EN HOUDERS VAN 
ZAKELIJKE RECHTEN - MISKENNING VAN HET BEGINSEL INZAKE GELIJKHEID EN NON-DISCRIMINATIE IN 
BELASTINGZAKEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

1º Gedingvoerende partijen mogen zich niet in cassatie voorzien tegen een beslissing over 
de procedure als die beslissing conform hun conclusie gewezen is1. 

2º Het feit dat een middel dat de miskenning van het beginsel inzake gelijkheid en non-dis-
criminatie  in  belastingzaken  aanvoert,  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  als 
geschonden wetsbepalingen aanwijst,  is  een voldoende grond tot  vernietiging als het  
middel gegrond is; dat middel dient geen melding te maken van de artikelen 170 en 172  
van de Grondwet, aangezien artikel 170 met dat beginsel geen verband houdt, dit begin-

1 Zie concl. O.M. en Cass., 31 jan. 2008 (volt. terechtz.), AR C.05.0372.N,  AC, 2008, nr. 74, met 
concl. adv.-gen. G. DUBRULLE. 
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sel vervat is in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en artikel 172 zich ertoe beperkt  
het toe te passen op de belastingen2. 

3º Het arrest dat eerst vermeldt dat, anders dan in een seniorie, de personen die collectief  
gehuisvest zijn in het gebouw van de eiseres niet  als alleenstaanden leven in aparte  
verblijfruimtes binnen het gebouw en dat zij evenmin in gemeenschap leven in dezelfde 
woning onder het gezag van een gezinshoofd en dat vervolgens aldus beslist dat de per-
sonen die in dat gebouw verblijven, gelet op het collectief karakter van hun huisvesting,  
geen gezinnen zijn in de zin van artikel 3, §1, a), van de ordonnantie van 23 juli 1992 van  
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestelijke belasting ten laste van 
de bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op som-
mige onroerende goederen is naar recht verantwoord3 (Art. 3, §1, a), Ord.Br.H.G. 23 juli 
1992)

4º en 5° Krachtens artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 moet het Hof  
aan het Grondwettelijk Hof de vraag stellen of artikel 3, §1, c), van de ordonnantie van 23  
juli 1992 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestelijke belasting  
ten laste van de bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk  
recht op sommige onroerende goederen, zoals het bestond voor de wijziging ervan bij ar-
tikel 2 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 maart 2007,  
gelezen in samenhang met artikel 3, §1, a), en, voor zoveel nodig, artikel 3, §1, a), van 
die ordonnantie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, indien zij aldus wor-
den geïnterpreteerd dat zij, enerzijds, de eigenaars van een op het grondgebied van het  
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen bebouwde eigendom of de houders van een za-
kelijk recht op een dergelijk goed, die het bestemmen voor een instelling voor collectieve 
bewoning met aparte verblijven, die, elk, door een gezin worden bewoond, zoals een se-
niorie, van het toepassingsgebied van de in die ordonnantie bedoelde belasting uitsluiten,  
maar dat zij, anderzijds, die belasting heffen van de eigenaars of houders van zakelijke 
rechten die  dat  goed bestemmen voor collectieve huisvesting  van bejaarden,  hoewel  
zowel de eerste als de tweede categorie houder zijn van een eigendomsrecht of van an-
dere zakelijke rechten op een goed dat bestemd wordt voor bewoning en dus voor verbli-
jf4. 

(RESIDENCE CHRISTALAIN nv T. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST) 

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 569,32°, en 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 38 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse 

2 Zie concl. O.M., AR F.09.0018.F, Pas., 2010, nr.338. 
3 Ibid.
4 Ibid.
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instellingen;
- artikel 82, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen;
- artikel 2 van het besluit van 25 januari 1990 van de Brusselse Hoofdstedelijke Execu-

tieve houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de procedures voor de gerechten;
- de artikelen 2 en 6 van het besluit van 16 juli 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Regering;

- de artikelen 2, 3 en 8 van het besluit van 19 juli 2004 van de Brusselse Hoofdstedelij-
ke  Regering  tot  vaststelling van  de bevoegdheden van  de ministers  van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering;

- voor zover nodig, de artikelen 3, inzonderheid §1, a) en c), 4, inzonderheid 3, 3° en 
5°, 8, §1, 1°, 12, inzonderheid §1, 13 en 14 van de ordonnantie van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Raad van 23 juli 1992 betreffende de gewestelijke belasting ten laste van de be-
zetters van bebouwde eigendommen en van houders van een zakelijk recht op sommige 
onroerende eigendommen.

Aangevochten beslissingen
Het arrest "verklaart het principaal hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk; 

verklaart alleen het principaal hoger beroep gegrond; wijzigt bijgevolg het beroepen von-
nis doch enkel in zoverre het de vordering betreffende de litigieuze gewestelijke belasting 
voor het aanslagjaar 2001 gedeeltelijk toegewezen heeft en een veroordeling in de kosten 
uitgesproken heeft; doet opnieuw uitspraak en verklaart de oorspronkelijke vordering van 
de (eiseres) betreffende de gewestelijke belasting 'eigenaars' voor het aanslagjaar 2001 die 
onder het artikel 003.1.952914.47 is ingekohierd tot beloop van het bedrag van 8.093,92 
euro,  ongegrond;  verklaart  de  nieuwe  vordering  van  de  (eiseres)  ongegrond,  (en) 
veroordeelt de (eiseres) in de kosten van beide aanleggen, die in hoger beroep begroot zijn 
op 485,88 euro wat haar betreft en op 485,88 euro wat (de verweerster) betreft".

Al die beslissingen vloeien voort uit de beslissing van het arrest waarbij het principaal 
beroep van de verweerster ontvankelijk verklaard wordt.

Grieven
Het arrest verklaart het hoger beroep dat de verweerster heeft ingesteld bij het verzoek-

schrift van 15 juni 2004, dat zij dezelfde dag op de griffie van het hof van beroep heeft 
neergelegd en dat uitging van "het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd 
door zijn regering in de persoon van zijn minister-president, wiens kabinet gevestigd is in 
de Hertogstraat 7-9 te Brussel ontvankelijk".

Artikel 703,  eerste lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek bepaalt  dat  rechtspersonen in 
rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen.

Die regel is van toepassing op alle rechtspersonen.
Krachtens artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in-

stellingen, dat overeenkomstig artikel 38 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met 
betrekking tot de Brusselse instellingen van toepassing is op de verweerster, vertegen-
woordigt de Regering het Gewest in en buiten rechte en worden de rechtsvorderingen van 
het Gewest, als eiser of als verweerder, gevoerd namens de Regering, ten verzoeke van 
het door deze aangewezen lid.

Artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25 januari 
1990 houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de procedures voor de gerechten 
bepaalt dat aan de leden van de regering, ieder wat hem betreft, in het kader van hun res-
pectieve bevoegdheden delegatie wordt verleend om, namens deze, elk rechtsgeding, als 
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eiser en als verweerder, te voeren voor de justitiële gerechten, de Raad van State en alle 
andere administratieve gerechten, alsook om alle handelingen te verrichten die op deze 
procedures betrekking hebben.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling 
van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, zoals 
het van toepassing was op 15 juni 2004, heeft de minister-president niet bevoegd gemaakt 
voor de financiën (artikel 2 van dat besluit).

Het kent die bevoegdheid toe aan de h.  Guy Vanhengel, minister van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe 
Betrekkingen (artikel 6 van het in het middel vermelde besluit van 16 juli 1999).

Het in het middel vermelde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 
juli 2004, waarvan artikel 8 voormeld besluit van 16 juli 1999 opheft, bevestigt de vast-
stelling van de bevoegdheden, zoals die in het opgeheven besluit verdeeld worden tussen 
de voorzitter van de Gewestregering en minister Vanhengel: minister Vanhengel blijft be-
voegd voor financiën (artikel 3 van het besluit  van 19 juli  2004) en die bevoegdheid 
maakt geen deel uit van de bevoegdheden die zijn toegekend aan de minister-president 
van het Gewest (artikel 2 van het besluit van 19 juli 2004).

Daaruit volgt dat, aangezien het hoger beroep gericht is tegen het vonnis van de recht-
bank van eerste aanleg te Brussel waarbij uitspraak gedaan wordt over de toepassing van 
de in het middel aangegeven bepalingen van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Raad van 23 juli 1992 betreffende een gewestelijke belasting (een geschil waarvoor, 
krachtens artikel 569, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek de rechtbank van eerste aanleg 
bevoegd is) en ingesteld is bij een verzoekschrift van de verweerster, vertegenwoordigd 
door haar regering, in de persoon van zijn minister-president, hoewel die niet bevoegd 
was om hoger beroep in te stellen, dit hoger beroep niet ontvankelijk is.

De respectieve bevoegdheden van de leden van de regering van de verweerster raken de 
openbare orde, zodat het arrest die niet-ontvankelijkheid ambtshalve diende op te werpen.

Aangezien het arrest dat niet gedaan heeft, is het niet naar recht verantwoord (schen-
ding van alle in het middel aangegeven bepalingen).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 3, §1, a), en inzonderheid 3, §1, c), van de ordonnantie van 23 juli 1992 

van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestelijke belasting ten laste 
van de bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op som-
mige onroerende goederen, voormeld artikel 3, §1, c), zoals het bestond voor de wijziging 
ervan bij artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 1 
maart 2007;

- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten op beperkende wijze 
moeten worden uitgelegd;

- artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1984 in verband met 
de rustoorden voor bejaarden;

- artikel 2, 2°, c), van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscom-
missie van 17 januari 1992 betreffende inrichtingen die bejaarden huisvesten;

- artikel 3, 1°, a), van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 maart 
2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden.

Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het principaal hoger beroep dat beperkt is tot het aanslagjaar 2001 
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en dat door de verweerster is ingesteld tegen het op 10 maart 2004 door de rechtbank van 
eerste aanleg gewezen vonnis, gegrond om de volgende redenen:

"1.De (eiseres) voert aan dat zij de 'eigenaarsbelasting' voor de aanslagjaren 1995 tot 
2000 niet verschuldigd was (op een gedeelte van het onroerend goed dat niet bestemd is 
voor verblijf) en evenmin voor het aanslagjaar 2001 (op het gehele onroerend goed na 
wijziging) op basis van artikel 3, §1, c), op grond dat zij niet onder toepassing hiervan 
valt, omdat haar onroerend goed te Jette bestemd is voor het in a) bedoelde gebruik, en het 
hier een gebouw betreft dat gebruikt wordt als verblijf voor bejaarden.

2. De (eiseres) bewijst evenwel niet dat haar eigendom gebruikt wordt voor het in arti-
kel 3, §1, a), vermelde doel, dat impliceert dat een of meer gezinshoofden het goed als 
eerste of tweede verblijfplaats gebruiken.

Volgens artikel 3, §1,  a),  tweede lid 'wordt volgens deze ordonnantie als gezin be-
schouwd, ofwel een alleenstaande persoon, ofwel een vereniging van twee of meerdere 
personen die gewoonlijk in eenzelfde woning verblijven en er in gemeenschap leven'. Het 
derde lid preciseert dat, 'in geval van betwisting over de samenstelling van het gezin, als 
bewijsstuk een attest betreffende de samenstelling van het gezin, uitgereikt door het ge-
meentebestuur, geëist kan worden'.

De (eiseres) heeft altijd verklaard dat het goed gebruikt werd als rusthuis. Anders dan 
in een seniorenwoning leven de personen die gemeenschappelijk gehuisvest zijn in het ge-
bouw van de (eiseres) te Jette niet als alleenstaanden in aparte verblijfruimtes binnen het-
zelfde gebouw; zij leven evenmin in gemeenschap in dezelfde woning onder het gezag 
van een gezinshoofd. Die personen die gemeenschappelijk gehuisvest zijn in het eigen-
dom van de (eiseres) vallen niet onder de definitie van voornoemde littera a).

De eerste rechter heeft, tegen de bewoordingen in van artikel 3, §1, a) van de ordonnan-
tie, ten onrechte beslist dat het begrip gezin geen invloed had op het begrip verblijfplaats, 
wat volledig indruist tegen de tekst van het artikel waarvan het tweede lid het begrip gezin 
juist nader omschrijft en volgens hetwelk de belasting krachtens littera a) verschuldigd is 
door het gezinshoofd.

3. In strijd met wat de (eiseres) ten onrechte stelt, heeft de vrijstelling, bedoeld in arti-
kel 4, §3, 5°, van de ordonnantie van 23 juli 1992 (en waarvoor, (de eiseres), zoals hierbo-
ven beslist niet in aanmerking kwam) enkel zin omdat de gemeenschappelijke huisvesting 
van bejaarden als zodanig niet een van de gevallen van bewoning is als bedoeld in artikel 
3, §1, a), en de eigenaar van een gebouw dat voor die huisvesting gebruikt wordt, onder 
het toepassingsgebied valt van artikel 3, §1, c).

4. De overwegingen waarin de (eiseres) erover klaagt dat de gewestelijke ordonnantie 
een onverantwoorde en ongrondwettige discriminatie invoert tussen categorieën van bur-
gers die zij niet duidelijk omschrijft, namelijk blijkbaar tussen, enerzijds, de sub a) be-
doelde gezinshoofden die een gebouw als eerste of tweede verblijfplaats bewonen en die 
belasting betalen en, anderzijds, de bejaarden uit rusthuizen die geen belasting betalen, 
zijn niet gegrond, terwijl het gezinscriterium objectief is en evenredig is met het door de 
belasting beoogde doel, namelijk een betere bescherming van de woonst te Brussel en van 
de ermee verbonden activiteiten, op voorwaarde dat zij geen commercieel doel hebben, 
zoals blijkt uit de vrijstellingen van de belasting.

5. De voor het aanslagjaar 2001 regelmatig gedane wijziging van de aangifte is terecht, 
aangezien de belasting hierbij  geheven werd op het  gehele  gebouw waar  de vennoot-
schapszetel van de (eiseres) gevestigd is en zij daar een rusthuis heeft ondergebracht voor 
het doel van haar vennootschap.

Het principaal beroep dat beperkt is tot het aanslagjaar 2001 is gegrond".
Grieven
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Eerste onderdeel
1. Het arrest stelt eerst uitdrukkelijk vast dat de personen die in een rusthuis wonen, 

daar "gemeenschappelijk zijn gehuisvest" en beslist vervolgens dat het gebouw waarin 
een dergelijk rusthuis is ondergebracht, niet bestemd is voor het gebruik, bedoeld in arti-
kel 3, §1, a), van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestelijke belasting 
ten laste van de bezetters van bebouwde eigendommen en van houders van een zakelijk 
recht op sommige onroerende goederen, hoofdzakelijk op grond dat genoemd gebruik het 
bestaan van een eerste of tweede verblijfplaats van een of meer gezinshoofden veronder-
stelt, terwijl de in het rusthuis gemeenschappelijk gehuisveste personen niet aan die voor-
waarde voldoen. Derhalve beslist het dat de belasting, bedoeld in de ordonnantie van 23 
juli 1992, met toepassing van artikel 3, §1, c), van die ordonnantie ten laste valt van de ei-
genaar van het rusthuis.

2. Krachtens artikel 2 van de ordonnantie van 23 juli 1992 dat ertoe strekt de grondslag 
van de belasting te omschrijven "wordt vanaf het aanslagjaar 1993 een jaarlijkse belasting 
geheven van de bewoners van bebouwde eigendommen op het grondgebied van het Brus-
selse Hoofdstedelijk Gewest en van houders van zakelijke rechten op gebouwen die niet 
voor verblijf bestemd zijn".

3. Bovendien is krachtens artikel 3, §1, van voormelde ordonnantie dat opgenomen is in 
hoofdstuk II van die ordonnantie betreffende de omschrijving van de belastingschuldigen, 
"de belasting verschuldigd:

a) door ieder gezinshoofd dat een op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest gelegen bebouwde eigendom volledig of gedeeltelijk als eerste of tweede verblijf-
plaats bewoont.

Volgens deze ordonnantie wordt als een gezin beschouwd, ofwel een alleenstaande per-
soon, ofwel een vereniging van twee of meerdere personen die gewoonlijk in eenzelfde 
woning verblijven en er in gemeenschap leven.

In geval van betwisting over de samenstelling van het gezin kan als bewijsstuk een at-
test betreffende de samenstelling van het gezin, uitgereikt door het gemeentebestuur, ge-
ëist worden.

(...)
c) door de volle eigenaar of, bij gebreke aan een volle eigenaar, door de erfpachter, de 

vruchtgebruiker of de houder van een recht van opstal of van gebruik van een bebouwde 
eigendom of een gedeelte ervan, gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, die niet bestemd is voor een in a) hierboven bedoeld gebruik".

De eigenaar van een gebouw is dus enkel tot betaling van de belasting gehouden in zo-
verre het gebouw niet bestemd is voor het gebruik sub a).

4. Bij ontstentenis van een wettelijke omschrijving in de ordonnantie van 23 juli 1992 
moet de term "résidence" in de gangbare en gewone betekenis worden opgevat. Die term 
slaat aldus op "le lieu où une personne habite effectivement pendant un certain temps" (Le 
Nouveau  Petit  Robert)  of  "le  lieu  où  une  personne  demeure  habituellement  "  (le 
Larousse).

Een rusthuis beantwoordt aan die omschrijving.
Zowel uit artikel 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1984 in ver-

band met de rustoorden voor bejaarden als uit artikel 2, 2°, c) van de ordonnantie van de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 17 januari 1992 betreffende inrichtin-
gen die bejaarden huisvesten en uit artikel 3, 1°, a), van het decreet van de Franse Ge-
meenschapscommissie van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huis-
vesting en het onthaal van bejaarden die alle drie van toepassing waren op de dag van de 
uitspraak van het arrest en waarvan de eerste twee van toepassing waren ten tijde van de 
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inkohiering van de litigieuze belasting blijkt immers dat de rusthuizen gemeenschappelijk 
bejaarden huisvesten die er wonen en er gewoonlijk verblijven. De rusthuizen omvatten 
aldus een geheel van verblijfruimtes die worden betrokken door evenveel individuele ge-
zinnen, bestaande uit een of twee personen (in het geval van huisvesting van paren).

5.  De omstandigheid dat  de  bewoners  gemeenschappelijk  worden gehuisvest  in  het 
rusthuis en niet onder het gezag van één enkel gezinshoofd staan doet niet ter zake.

Artikel 3, 1°, a), tweede lid, van de ordonnantie van 23 juli 1992 bepaalt immers uit-
drukkelijk dat een gezin uit een alleenstaand persoon kan bestaan.

Nergens bepaalt de ordonnantie van 23 juli 1992 bovendien dat een gezin moet verblij-
ven in een ruimte die van de andere gezinnen gescheiden is en dat verschillende personen 
die op dezelfde plaats wonen een enkel gezinshoofd moeten hebben.

6. Bijgevolg diende de tekst van artikel 3, §1, c), van de ordonnantie van 23 juli 1992, 
in samenhang met de tekst van artikel 3, §1, a), en van artikel 2 van die ordonnantie, aldus 
te worden geïnterpreteerd dat het gedeelte van de oppervlakte van het rust- en verzor-
gingstehuis van de eiseres dat gebruikt werd als verblijfplaats voor de erin opgenomen 
rusthuisbewoners, moest worden uitgesloten van de berekening van de belasting.

7. Uit die overwegingen volgt dat het arrest dat beslist dat "de (eiseres) aanvoert dat zij 
de 'eigenaarsbelasting' voor de aanslagjaren 1995 tot 2000 niet verschuldigd was (op een 
gedeelte van het onroerend goed dat niet bestemd is voor verblijf) en evenmin voor het 
aanslagjaar 2001 (op het gehele onroerend goed na wijziging) op basis van artikel 3, §1, 
c), op grond dat zij niet onder toepassing hiervan valt, omdat haar onroerend goed te Jette 
bestemd is voor het in a) bedoelde gebruik en het hier een gebouw betreft dat gebruikt 
wordt als verblijf voor bejaarden. De (eiseres) bewijst evenwel niet daar haar eigendom 
gebruikt wordt voor het in artikel 3, §1, a), vermelde doel, dat impliceert dat een of meer 
gezinshoofden het goed als eerste of tweede verblijfplaats gebruiken. Volgens artikel 3, 
§1, a), tweede lid 'wordt volgens deze ordonnantie als gezin beschouwd, ofwel een alleen-
staande persoon, ofwel een vereniging van twee of meerdere personen die gewoonlijk in 
eenzelfde woning verblijven en er in gemeenschap leven'. Het derde lid preciseert dat 'in 
geval van betwisting over de samenstelling van het gezin, als bewijsstuk een attest betref-
fende de samenstelling van het gezin, uitgereikt  door het gemeentebestuur, geëist  kan 
worden'. De (eiseres) heeft altijd verklaard dat het goed gebruikt werd als rusthuis. In te-
genstelling met een seniorenwoning leven de personen die gemeenschappelijk gehuisvest 
zijn in het gebouw van de (eiseres) te Jette niet alleen in aparte verblijfsruimtes binnen 
hetzelfde gebouw; zij leven evenmin in gemeenschap in dezelfde woning onder het gezag 
van een gezinshoofd. Die personen die gemeenschappelijk gehuisvest zijn in het eigen-
dom van de (eiseres) vallen niet onder de definitie van voornoemde littera a). De eerste 
rechter heeft, zelfs tegen de bewoordingen in van artikel 3, §1, a) van de ordonnantie, ten 
onrechte beslist dat het begrip gezin geen invloed had op het begrip verblijfplaats, wat 
volledig indruist tegen de tekst van het artikel waarvan het tweede lid het begrip gezin 
juist nader omschrijft en volgens hetwelk de belasting krachtens littera a) verschuldigd is 
door het gezinshoofd.

In strijd met wat de (eiseres) ten onrechte oordeelt, heeft de vrijstelling, bedoeld in arti-
kel 4, §3, 5°, van de ordonnantie van 23 juli 1992 (en waarvoor, (de eiseres), zoals hierbo-
ven beslist niet in aanmerking kwam) enkel zin omdat de gemeenschappelijke huisvesting 
van bejaarden als zodanig niet een van de gevallen van bewoning is als bedoeld in artikel 
3, §1, a), en de eigenaar van een gebouw dat voor die huisvesting gebruikt wordt, onder 
het toepassingsgebied valt van artikel 3, §1, c). De overwegingen waarin de (eiseres) er-
over klaagt dat de gewestelijke ordonnantie een onverantwoorde en ongrondwettige dis-
criminatie invoert tussen categorieën van burgers die zij klaarblijkelijk niet duidelijk om-
schrijft, namelijk enerzijds, tussen de sub a) bedoelde gezinshoofden die een gebouw als 
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eerste of tweede verblijfplaats bewonen en die belasting betalen en, anderzijds, de bejaar-
den uit rusthuizen die geen belasting betalen, zijn niet gegrond, terwijl het gezinscriterium 
objectief is en evenredig is met het door de belasting beoogde doel, namelijk een betere 
bescherming van de woonst te Brussel en van de ermee verbonden activiteiten, op voor-
waarde dat zij geen commercieel doel hebben, zoals blijkt uit de vrijstellingen van de be-
lasting. De voor het aanslagjaar 2001 regelmatig gedane wijziging van de aangifte is te-
recht, aangezien de belasting hierbij geheven werd op het gehele gebouw waar de ven-
nootschapszetel van de (eiseres) gevestigd is en zij daar een rusthuis heeft ondergebracht 
voor het doel van haar vennootschap. Het principaal beroep dat beperkt is tot het aanslag-
jaar 2001 is gegrond", aan de bewoordingen "bebouwde eigendom of een gedeelte ervan, 
(...) die niet bestemd is voor een in a) hierboven bedoeld gebruik" uit artikel 3, §1, c), van 
de ordonnantie van 23 juli 1992 een uitlegging geeft die strijdig is met de artikelen 2, 3, 
§1, a) en 3, §1, c), van die ordonnantie en derhalve

1° die wettelijke bepalingen schendt (schending van de artikelen 2, 3, §1, a) en inzon-
derheid 3, §1, c) van de ordonnantie van 23 juli 1992 van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west betreffende de gewestelijke belasting ten laste van bezetters van bebouwde eigen-
dommen en houders van zakelijke rechten op sommige onroerende goederen, voornoemd 
artikel 3, §1, c), zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij artikel 2 van de 
ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 maart 2007) alsook, voor zo-
veel nodig, de artikelen 1 van het decreet van de Franse gemeenschap van 10 mei 1984 in 
verband met de rustoorden voor bejaarden, 2, 2°, c), van de ordonnantie van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie van 17 januari 1992 betreffende inrichtingen die 
bejaarden huisvesten en 3, 1°, a), van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie 
van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal 
van bejaarden, en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de belastingwetten op be-
perkende wijze moeten worden uitgelegd miskent;

2° het wettelijk begrip rusthuis miskent zoals het is omschreven in de artikelen 1 van 
het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1984 in verband met de rustoorden 
voor bejaarden, 2, 2°, c), van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie van 17 januari 1992 betreffende inrichtingen die bejaarden huisvesten en 3, 1°, 
a), van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 maart 2007 betreffende 
het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden (schending van de 
artikelen 1 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1984 in verband met 
de rustoorden voor bejaarden, 2, 2°, c), van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie  van  17  januari  1992  betreffende  inrichtingen  die  bejaarden 
huisvesten en 3, 1°, a), van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 
maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van be-
jaarden).

Tweede onderdeel
Subsidiair, ook al zou, wat onmogelijk is, moeten worden aangenomen dat het begrip 

"verblijfplaats" in artikel 3, §1, a) en 3, §1, c), van de ordonnantie van 23 juli 1992 betref-
fende de gewestelijke belasting ten laste van bezetters van onbebouwde eigendommen en 
houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen aldus worden geïnter-
preteerd dat alleen de onroerende goederen die bestemd zijn voor de individuele huisves-
ting van personen die onder het gezag van een gezinshoofd wonen, bestemd zijn voor het 
gebruik bedoeld in artikel 3, §1, a) van de ordonnantie van 23 juli 1992, dan nog zou het 
artikel 3, §1, c), van de ordonnantie van 23 juli 1992, in samenhang met artikel 3, §1, a), 
van de voornoemde ordonnantie, en voor zoveel nodig, voornoemd artikel 3, §1, a), in 
strijd zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Volgens deze interpretatie zouden de eigenaars van onroerende goederen immers buiten 
het toepassingsgebied van de ordonnantie vallen indien hun goed verblijfplaatsen zou be-
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vatten die onder het gezag van één enkel gezinshoofd staan, maar niet indien het gebruikt 
zou worden als gemeenschappelijk verblijf voor personen die verschillende gezinnen vor-
men. De eigenaars van laatstgenoemde goederen worden belast krachtens punt c) van arti-
kel 3, §1, van de ordonnantie van 23 juli 1992.

Zowel de eerste als de tweede categorie oefenen hun recht uit op een goed dat dient 
voor bewoning en dus voor verblijf zowel in de wettelijke betekenis die de artikelen 1 van 
het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1984 in verband met de rustoorden 
voor bejaarden, 2, 2°, c), van de ordonnantie van 17 januari 1992 van de Gemeenschappe-
lijke Gemeenschapscommissie betreffende inrichtingen die bejaarden huisvesten en 3, 1°, 
a) van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 maart 2007 betreffende 
het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden, hieraan geven als 
in de gangbare betekenis van dat woord dat doelt op "le lieu où une personne habite effec-
tivement durant un certain temps (ou a un centre d'activités), sans y avoir nécessairement 
son domicile" (Le Nouveau Petit Robert de langue française 2009), of "le fait de demeurer 
habituellement en un lieu déterminé; cette habitation elle-même" (Le Larousse).

Derhalve zouden de artikelen 3, §1, c), van de ordonnantie van 23 juli 1992, gelezen in 
samenhang met artikel 3, §1, a),  van dezelfde ordonnantie en, voor zoveel nodig,  ge-
noemd artikel 3, §1, a), in de interpretatie die het arrest eraan geeft, een niet te verant-
woorden discriminatie die niet evenredig is met de objectieven van de ordonnantie van 23 
juli 1992 invoeren tussen, enerzijds, de eigenaars of houders van zakelijke rechten op een 
rusthuis en de eigenaars of houders van zakelijke rechten op een ander soort verblijf - met 
name de seniorenwoningen die eveneens bejaarden huisvesten -, daar alleen de eerstge-
noemde categorie belasting verschuldigd is en niet de tweede.

Indien, wat uitgesloten is, het eerste onderdeel zou worden verworpen, quod non, dan 
zou derhalve aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag moeten worden 
gesteld:

Schenden artikel  3,  §1,  c),  van de ordonnantie  van 23 juli  1992 van het  Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestelijke belasting ten laste van bezetters van 
bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goe-
deren, zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij artikel 2 van de ordonnan-
tie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 1 maart 2007, gelezen in samenhang met 
artikel 3, §1, a), van die ordonnantie en, voor zoveel nodig, artikel 3, §1, a), van die or-
donnantie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet als ze aldus worden uitgelegd dat zij, 
enerzijds de eigenaars of houders van zakelijke rechten op seniorenwoningen en andere 
instellingen voor gemeenschappelijke bewoning uitsluiten van het toepassingsgebied van 
de belasting, bedoeld in de ordonnantie van 23 juli 1992, maar anderzijds, die belasting 
invoeren ten laste van de eigenaars of houders van zakelijke rechten op een bebouwde ei-
gendom, bestemd voor de gemeenschappelijke huisvesting van bejaarden die in dat goed 
verblijven, hoewel zowel de eerste als de tweede categorie eigenaar of houder zijn van za-
kelijke rechten op een onroerend goed dat bestemd is voor de bewoning en dus voor het 
verblijf die genoemde ordonnantie wil bevorderen?

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel, door de verweerster aange-

voerd: het middel heeft geen belang:
Het middel verwijt het arrest dat het het hoger beroep van de verweerster, ver-

tegenwoordigd door haar regering in de persoon van haar minister-president ont-
vankelijk verklaart, hoewel laatstgenoemde niet bevoegd was om hoger beroep 
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in te stellen tegen een vonnis dat uitspraak gedaan heeft over de toepassing van 
een ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad betreffende een geweste-
lijke belasting.

Gedingvoerende partijen kunnen in cassatie niet opkomen tegen een beslissing 
over de procedure als die beslissing conform hun conclusie gewezen is.

De eiseres die in haar conclusie het hof van beroep gevraagd heeft het hoger 
beroep van de aldus vertegenwoordigde verweerster  ontvankelijk te  verklaren 
doordat zij zich ertoe beperkt heeft de gegrondheid ervan te betwisten, kan niet 
opkomen tegen het arrest dat overeenkomstig die conclusie het hoger beroep van 
de verweerster ontvankelijk verklaart.

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel  2  van de ordonnantie  van 23 juli  1992 van het  Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestelijke belasting ten laste van bezet-
ters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige 
onroerende goederen wordt met ingang van het aanslagjaar 1993 een jaarlijkse 
belasting geheven van de bewoners van bebouwde eigendommen, gelegen op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en van houders van een 
zakelijk recht op onroerende eigendommen die niet voor bewoning bestemd zijn.

Artikel 3, §1, a), van die ordonnantie, zoals het te dezen van toepassing is, be-
paalt  dat  de belasting verschuldigd is  door  ieder  gezinshoofd dat  een op het 
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen bebouwde eigen-
dom volledig of gedeeltelijk als eerste of tweede verblijfplaats bewoont en dat 
volgens deze ordonnantie als gezin wordt beschouwd, ofwel een alleenstaande 
persoon, ofwel een vereniging van twee of meerdere personen die gewoonlijk in 
eenzelfde woning verblijven en er in gemeenschap leven.

Volgens artikel 3, §1, c), zoals het te dezen van toepassing is, is de belasting 
verschuldigd door de volle eigenaar of, bij gebrek aan een volle eigenaar, door 
de erfpachter, de vruchtgebruiker of de houder van een recht van opstal of van 
een recht van gebruik van een bebouwde eigendom of een gedeelte ervan, gele-
gen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die niet be-
stemd is voor een in a) bedoeld gebruik.

Het arrest vermeldt dat "anders dan in een seniorenwoning, de personen die ge-
meenschappelijk gehuisvest zijn in het gebouw van de (eiseres) te Jette, niet als 
alleenstaanden leven in  aparte  verblijfruimtes binnen het  gebouw (en dat)  zij 
evenmin in hetzelfde goed in gemeenschap leven onder het gezag van een ge-
zinshoofd".

Het arrest dat aldus oordeelt dat de personen die in het goed van de eiseres ver-
blijven en daar gemeenschappelijk gehuisvest zijn, geen gezinnen vormen in de 
zin van het bovenvermelde artikel 3, §1, a), schendt geen van de in het onderdeel 
aangegeven wetsbepalingen door te beslissen dat de eiseres gehouden is tot beta-
ling van de litigieuze belasting op grond van artikel 3, §1, c).

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
De eerste  tegen het onderdeel  aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid, 

door de verweerster aangevoerd: het middel verwijt het hof van beroep dat het 
een ongrondwettige bepaling toepast

Het onderdeel voert aan dat "het door het arrest toegepaste artikel 3, §1, c), van 
de ordonnantie van 23 juli 1992, zoals het van toepassing was voor de wijziging 
ervan bij artikel 2 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van 1 maart 2007, in de interpretatie die het arrest eraan geeft, gelezen in samen-
hang met artikel 3, §1, a), (de) discriminatie zou doen ontstaan" die het uiteenzet 
en die in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Het verwijt aldus het hof van beroep dat het een ongrondwettige bepaling heeft 
toegepast.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De tweede grond van niet-ontvankelijkheid, tegen het onderdeel aangevoerd 

door de verweerster: het middel vermeldt de artikelen 170 en 172 van de Grond-
wet niet hoewel het geschil betrekking heeft op belastingen:

Enerzijds heeft artikel 170 van de Grondwet geen betrekking op het beginsel 
inzake gelijkheid en non-discriminatie.

Anderzijds is dat beginsel vervat in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
waarvan het onderdeel de schending aanvoert.

Aangezien artikel 172 zich ertoe beperkt dat beginsel toe te passen op de belas-
tingen, zou, indien het middel gegrond was, de schending van de artikelen 10 en 
11 een voldoende grond opleveren tot vernietiging.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het onderdeel
De eiseres betoogt dat de artikelen van de ordonnantie van 23 juli 1992 die 

worden geciteerd in het antwoord op de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, 
indien ze zouden worden geïnterpreteerd op de wijze als gezegd in het antwoord 
op het eerste onderdeel, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, door-
dat zij een discriminatie invoeren tussen de eigenaars van op het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen bebouwde eigendommen of de 
eigenaars van zakelijke rechten op dergelijke goederen die ze bestemmen voor 
een instelling voor collectieve bewoning met aparte verblijven die elk door een 
gezin worden bewoond, zoals een seniorenwoning, en degenen die genoemde 
goederen gebruiken voor de collectieve huisvesting van bejaarden.

Overeenkomstig artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, bij wege van 
arrest uitspraak op vragen omtrent de schending door een wet van de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet.

Krachtens artikel 26, §2, van die bijzondere wet moet het Hof het Grondwette-
lijk Hof de vraag uit het dictum van dit arrest stellen.

Dictum
Het Hof,
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Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof op de volgende prejudiciële 
vraag zal hebben geantwoord:

Schenden artikel 3, §1, c) van de ordonnantie van 23 juli 1992 van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestelijke belasting ten laste van bezet-
ters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige 
onroerende goederen, zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij 
artikel 2 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wanneer 
het wordt gelezen in samenhang met artikel 3, §1, a), en voor zoveel nodig, arti-
kel 3, §1, a), van genoemde ordonnantie de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
als ze aldus worden uitgelegd dat zij

- enerzijds de eigenaars van een op het grondgebied van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest gelegen bebouwde eigendom of de houders van een zakelijk recht 
op een dergelijk goed, die het bestemmen voor een instelling voor collectieve be-
woning met aparte verblijven die, elk, door een gezin worden bewoond, zoals 
een seniorenwoning, uitsluiten van het toepassingsgebied van de bij die ordon-
nantie bedoelde belasting,

- maar, anderzijds, die belasting invoeren ten laste van de eigenaars of houders 
van zakelijke rechten die dat goed bestemmen voor collectieve bewoning van be-
jaarden,

hoewel zowel de eerste als de tweede categorie houder is van een eigendoms-
recht of van andere zakelijke rechten op een goed dat bestemd wordt voor bewo-
ning en dus voor verblijf ?

14 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.Ve-
lu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Fo-
riers en Geinger.

Nr. 339

3° KAMER - 17 mei 2010

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - ARTIKEL 8, §2 PACHTWET - PACHT VAN MINSTENS 27 JAAR - 
FINALITEIT - OPZEGGINGSMOGELIJKHEDEN VOOR DE VERPACHTER

De wetgever die in de wet van 7 november 1988 de bedrijfszekerheid van de pachter heeft  
willen verhogen door de aanpassing van de bestaande wettelijke regeling, heeft er niet  
voor geopteerd de minimumduur van de pachtovereenkomsten dwingend te verlengen,  
maar hij heeft integendeel, naast het bestaande pachtcontract dat dwingend toepasselijk  
is, de partijen de mogelijkheid geboden vrijwillig gebruik te maken van twee nieuwsoor-
tige contracten, die de pachter het voordeel bieden van de lange duur en de verpachter  
de garantie bieden dat hij deze contracten na verloop van tijd makkelijker kan beëindi-
gen.  De  wetgever  heeft  niet  voorzien  in  de  mogelijkheid  om  een  bestaande  pach-
tovereenkomst om te zetten in een pachtcontract zoals bedoeld in artikel 8, §2 van de 
Pachtwet, zoals ingevoegd door artikel 6 van de wet van 7 november 1988 en de wetgev-
er heeft ook niet de bedoeling gehad de bedrijfszekerheid van de pachter die reeds voor  
het inwerkingtreden van de wet van 7 november 1988 een pacht van ten minste zeve-
nentwintig jaar had bedongen, te verminderen door aan de verpachter een extra reden 
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van opzegging te geven. (Art. 8, §2 van de Pachtwet, Wet 7 nov. 1988)

(C. e.a. T. J. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0363.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 maart 2009 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 april 2010 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 8, §2, van de Pachtwet van 7 november 1988;
- artikel 44 van de Pachtwet van 7 november 1988.
Aangevochten beslissing
Het appelgerecht verklaart de door de verweerders ingestelde vordering tot ongeldig-

verklaring van de opzeg gegrond, op grond van de volgende overwegingen (p. 4 t.e.m. 7 
bestreden vonnis):

"Bij artikel 44 van de wet van 7 november 1998 werd gesteld dat de in die wet vervatte 
regels van toepassing zijn op alle pachten die bij haar inwerkingtreding lopen of verlengd 
zijn, onder voorbehoud van een viertal elementen, onder andere het feit dat de lopende 
pachtovereenkomsten in onderlinge overeenstemming kunnen omgezet worden in loop-
baanpachten overeenkomstig artikel 14 van de afdeling III van boek III, titel VIII, hoofd-
stuk II BW.

Voormelde bepaling verwijst naar de loopbaanpacht, zijnde een in artikel 8, §3, van de 
pachtwet voorziene uitzondering op artikel 4, waarbij de pacht wordt afgesloten voor een 
vaste duur die gelijk is aan het verschil tussen het ogenblik waarop de pachter 65 jaar zal 
zijn en de leeftijd van de pachter, hetgeen minstens 27 jaar moet omvatten.

Loopbaanpacht is, naast het pachtcontract van ten minste 27 jaar, twee nieuwe variaties 
die in de Pachtwet van 1988 werden ingevoerd." (...) (randnr. 42.1 bestreden vonnis)

"De wetgever heeft aldus twee totaal nieuwe variaties in het leven geroepen, opgeno-
men in de paragrafen 2 en 3 van artikel 8 van de Pachtwet, zijnde het pachtcontract van 
ten minste 27 jaar (§2) en de loopbaanpacht (§3), elk met specifieke kenmerken en gevol-
gen." (...)

"Krachtens artikel 44 van de Pachtwet werden alle in die wet vervatte regels van toe-
passing gesteld op alle pachten, die bij haar inwerkingtreding lopen of verlengd zijn, het-
geen inhoudt dat een afwijking gecreëerd werd van artikel 2 B.W.

Wel kan men slechts uit de Pachtwet afleiden dat artikel 8, §2, (net als §3) een nieuw 
type pacht invoert en creëert (zie hoger).
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Het oude artikel 8 daarentegen werd opgenomen in het nieuwe artikel 8, §1, van de 
Pachtwet.

Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de pachtovereenkomsten die op het ogenblik 
van de inwerkingstreding van de Pachtwet lopende waren of verlengd waren onder toe-
passing vallen van artikel 8, §1, van de Pachtwet, vermits de paragrafen 2 en 3 twee totaal 
nieuwe types met specifieke gevolgen hebben ingevoerd."(...)

"Nergens blijkt echter dat de wetgever de bedoeling heeft gehad om het nieuwe artikel 
8, §2, van de Pachtwet toe te passen op de bestaande pachtovereenkomsten van tenminste 
27 jaar.

De rechtbank verwijst in eerste instantie naar artikel 44, 2°, van de wet van 7 november 
1988, waarbij de mogelijkheid werd gegeven om de lopende pachtovereenkomsten in on-
derlinge overeenstemming om te zetten in loopbaanpachten, en dit overeenkomstig artikel 
14 van de Pachtwet.

Deze omzetting werd niet uitdrukkelijk voorzien in de overgangsbepalingen voor wat 
betreft de in artikel 8, §2, van de Pachtwet ingevoerde lange pacht.

De rechtbank vindt steun voor haar redenering in het feit dat, indien artikel 8, §2, van 
de Pachtwet wel van toepassing zou worden verklaard op de lopende pachtovereenkom-
sten, dit voor de pachter weliswaar het voordeel zou hebben dat de opzeggingstermijn 
wordt verlengd, maar dit zou tegelijk het nadeel hebben dat de opzeggingsmogelijkheden 
van de verpachter worden verruimd en dat de mogelijkheden om een bevoorrechte pacht-
overdracht te bewerkstelligen, worden beperkt.

Uit de voorbereidende werken van de wet van 1988 is duidelijk gebleken dat het doel 
van de wet, en in het bijzonder van het invoeren van twee nieuwe types pachtovereen-
komsten, gelegen is in het meer verlenen van waarborgen aan de landbouwer die geen ei-
genaar, maar pachter is, inzake de zekerheid van het voortbestaan van zijn bedrijf (voor-
stel L.R. (stuk 3 (verweerders)).

Men wilde dus meer bedrijfszekerheid garanderen.
Wanneer men zou geopteerd hebben voor de toepassing van artikel 8, §2, van de Pacht-

wet op de lopende pachtovereenkomsten van ten minste 27 jaar, zou dit aldus voor gevolg 
hebben dat, in plaats dat de pachter extra zou beschermd worden, er meer ontnomen wordt 
dan hij bijwint...

De toepassing van artikel 8, §2, van de Pachtwet geeft aan de ene kant een ruimere vrij-
heid voor de eigenaar en aan de andere kant meer bedrijfszekerheid voor de pachter.

Het is dus een contract die door partijen vrij kan worden overeengekomen en die een 
variatie of een alternatief zijn voor de gewone pacht.

Artikel 8, §2, (en ook §3 natuurlijk) van de Pachtwet is dus een afwijking van de gewo-
ne pacht met specifieke regelingen en het is van toepassing op voorwaarde dat het afge-
sloten contract beantwoordt aan de essentiële kenmerken van de loopbaanpacht (§3) of de 
pacht van minstens 27 jaar (§2)." (randnr. 4.2.2 bestreden vonnis)

Het bestreden vonnis beslist vervolgens tot de ongeldigverklaring van de opzeg op vol-
gende gronden: (randnr. 4.2.2 bestreden vonnis slotoverwegingen p. 6):

"Bij het aangaan van de oorspronkelijke pachtovereenkomsten van meer dan 27 jaar 
vóór de wet van 7 november 1988 hadden partijen derhalve nooit die bewuste keuze kun-
nen maken om de eenvoudige reden dat de gevolgen van die keuze pas ingevoerd werden 
bij wet van 7 november 1988.

Een pacht van minstens 27 jaar afgesloten vóór de inwerkingtreding van de pachtwet 
van 7 november 1988 kan dan ook nooit aan(ge)zien worden als een langlopende pacht in 
de zin van artikel 8, §2.
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De  opzeg,  gegeven  door  (eiseressen  tot  cassatie)  bij  aangetekende  brieven  van 
22.12.2005 en gebaseerd op artikel 8, §2, van de Pachtwet, kunnen derhalve niet als gel-
dig worden beschouwd."

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 8, §2, en 44 van de Pachtwet 

van 7 november 1988 en van artikel 149 van de Grondwet
1.1. Conform artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft de wet geen terugwerkende 

kracht en regelt zij enkel de toekomstige gevolgen, niet alleen van toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook van onder de vroegere wet ontstane toestanden, die 
zich voordoen of zich voortzetten onder toepassing van de nieuwe wet, voor zover geen 
afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Inzake overeenkomsten geldt specifiek de regel dat de oude wet van toepassing blijft, 
ook op de toekomstige gevolgen, tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukke-
lijk de toepassing voorschrijft op de lopende overeenkomsten.

Krachtens de overgangsbepalingen vervat in artikel 44 (hoofdstuk IV) van de Wet van 
7 november 1988 zijn alle in deze wet bepaalde regels betreffende de pacht van toepas-
sing op alle pachten die bij haar inwerkingtreding lopen of verlengd zijn, onder voorbe-
houd van bepaalde uitzonderingen, die te dezen niet in aanmerking komen.

Daaruit volgt dat, hoewel artikel 8, §2, van de Pachtwet niet bestond bij de aanvang van 
de pachtovereenkomst tussen (de rechtsvoorgangers) van partijen, dat artikel niettemin 
dient te worden toegepast bij de beoordeling van de geldigheid van de opzegging door 
eiseressen tot cassatie van de pachtovereenkomsten die nog liepen bij de inwerkingtreding 
van de Pachtwet van 7 november 1988.

1.2. Door te beslissen dat "men slechts uit de Pachtwet (kan) afleiden dat artikel 8, §2, 
(net als §3) een nieuw type pacht invoert en creëert (...)", dat "hieruit zou kunnen worden 
afgeleid dat de pachtovereenkomsten die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
Pachtwet lopende waren of verlengd waren onder toepassing vallen van artikel 8, §1, van 
de Pachtwet, vermits de paragrafen 2 en 3 twee totaal nieuwe types met specifieke gevol-
gen hebben ingevoerd." (...), en dat "nergens (uit) blijkt dat de wetgever de bedoeling 
heeft gehad om het nieuwe artikel 8, §2, van de Pachtwet toe te passen op de bestaande 
pachtovereenkomsten van tenminste 27 jaar" (cf. randnr. 4.2.2, p. 5 van het arrest), mis-
kent het bestreden arrest de draagwijdte van artikel 44 van de Pachtwet van 7 november 
1988 en sluit het de toepassing van deze wetsbepaling op de pachtovereenkomsten van 
minstens 27 jaar die lopende zijn op het ogenblik van de inwerkingtreding van de in de 
Pachtwet van 7 november 1988 bepaalde regels niet wettig uit (schending van de artikelen 
2 van het Burgerlijk Wetboek, en 44 van de Pachtwet van 7 november 1988).

Bovendien weigert het vonnis aldus niet wettig artikel 8, §2, van de Pachtwet toe te 
passen op de betrokken pachtovereenkomsten (schending van artikel 8, §2, van de Pacht-
wet van 7 november 1988).

1.3. Overeenkomstig de in artikel 149 van de Grondwet vervatte motiveringsverplich-
ting mag een rechterlijke beslissing geen tegenstrijdigheid bevatten tussen haar motieven.

1.4. Door bovendien tot staving van haar beslissing om artikel 8, §2, van de Pachtwet 
niet toe te passen op bedoelde pachtovereenkomsten enerzijds te overwegen: "(...) Men 
wilde dus (voor de pachter) meer bedrijfszekerheid garanderen. Wanneer men zou geop-
teerd hebben voor de toepassing van artikel 8, §2, van de Pachtwet op de lopende pacht-
overeenkomsten van ten minste 27 jaar, zou dit aldus voor gevolg hebben dat, in plaats 
dat de pachter extra zou beschermd worden, er meer ontnomen wordt dan hij bijwint..." en 
anderzijds vast te stellen: "De toepassing van artikel 8, §2, van de Pachtwet aan de ene 
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kant een ruimere vrijheid (geeft) voor de eigenaar en aan de andere kant meer bedrijfsze-
kerheid voor de pachter" (cf. randnr. 4.4.2, p. 6, derde tot vijfde alinea bestreden vonnis) 
oordeelt de rechtbank in het vonnis tegelijk dat artikel 8, §2, van de Pachtwet "geen" en 
"wel" meer "bedrijfszekerheid" biedt aan de pachter.

1.5. Door deze tegenstrijdigheid tussen de motieven van het vonnis is de aangevochten 
beslissing niet regelmatig gemotiveerd, wat een schending oplevert van artikel 149 van de 
Grondwet.

Tweede onderdeel
Schending van artikel 8, §2, van de Pachtwet van 7 november 1988
2.1. Artikel 8, §2, eerste lid, van de Pachtwet bepaalt:
"In afwijking van artikel 4 kunnen de partijen een pacht van minstens 27 jaar afsluiten. 

(...)
2.2.  Deze wetsbepaling vermeldt  geen andere  vereisten voor  de toepassing van het 

tweede lid m.b.t. de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden bedoelde pacht te be-
ëindigen.

2.3. In zover het appelgerecht oordeelt dat er twee soorten pachtcontracten naast elkaar 
kunnen bestaan, met name de "gewone" pachtcontracten van minstens 27 jaar ex artikel 8, 
§1, Pachtwet, en de "afwijkende" pachtcontracten van minstens 27 jaar ex artikel 8, §2, 
Pachtwet, waarbij "de pachtovereenkomsten die op het ogenblik van de inwerkingtreding 
van de Pachtwet lopende waren onder toepassing vallen van artikel 8, §1, van de Pacht-
wet" nu "het oude artikel 8 werd opgenomen in het nieuwe artikel 8, §1, van de Pachtwet" 
en "vermits de paragrafen 2 en 3 (van artikel 8) twee totaal nieuwe types met specifieke 
gevolgen hebben ingevoerd" (vonnis, randnr. 4.2.2 p. 5), en uiteindelijk beslist - m.b.t. de 
pachtovereenkomst bedoeld in artikel 8, §2, - dat het dus "een contract (is) die door partij-
en vrij kan worden overeengekomen en die een variatie of een alternatief zijn voor de ge-
wone pacht" (p. 6), voegt het appelgerecht aan de bepaling van voormeld artikel 8, §2, een 
voorwaarde toe die deze bepaling niet vermeldt.

2.4. Door vervolgens de opzeg door de eiseressen bij aangetekende brieven van 22 de-
cember 2005 ongeldig te verklaren op volgende gronden:

"Bij het aangaan van de oorspronkelijke pachtovereenkomsten van meer dan 27 jaar 
vóór de wet van 7 november 1988 hadden partijen derhalve nooit die bewuste keuze kun-
nen maken om de eenvoudige reden dat de gevolgen van die keuze pas ingevoerd werden 
bij wet van 7 november 1988.

Een pacht van minstens 27 jaar afgesloten vóór de inwerkingtreding van de Pachtwet 
van 7 november 1988 kan dan ook nooit aanzien worden als een langlopende pacht in de 
zin van artikel 8, §2." (vonnis, p. 6 in fine),

verantwoordt de rechtbank haar beslissing niet naar recht (schending van artikel 8, §2, 
van de Pachtwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechters de artikelen 2 van het Bur-

gerlijk Wetboek, artikel 8, §2, van de Pachtwet en 44 van de wet van 7 november 
1988 schenden doordat zij de opzegging van pacht, gesteund op dit artikel 8, §2 
niet geldig verklaren.

2. Het bestreden vonnis stelt vast dat de rechtsvoorgangers van de eiseressen 
met ingang van 31 december 1978 een aantal landgoederen verpacht hebben aan 
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de rechtsvoorgangers van de verweerders voor een termijn van dertig jaar en dat 
de eiseressen op grond van artikel 8, §2, derde lid, van de Pachtwet opzegging 
hebben gegeven om hun goederen te vervreemden.

3. De eiseressen gaan ervan uit dat zij op grond van artikel 8, §2, derde lid, van 
de Pachtwet opzegging kunnen geven, vermits artikel 44, aanhef, van de wet van 
7 november 1988, in afwijking van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt 
dat de in deze wet vervatte regels van toepassing zijn op alle pachten die bij de 
inwerkingtreding lopen of verlengd zijn.

4. De wet van 7 november 1988 tot wijziging van de wetgeving betreffende de 
pacht en de beperking van de pachtprijzen, heeft niet alleen de bestaande Pacht-
wet van 4 november 1969 gewijzigd teneinde de bescherming van de pachter en 
zijn bedrijfszekerheid te verhogen. Hij heeft eveneens geïnnoveerd door in arti-
kel 8 van de Pachtwet, naast het traditionele pachtcontract dat overeenkomstig 
artikel 4 in de regel niet korter mag zijn dan negen jaar, twee nieuwe types van 
pachtcontracten in te voeren die afwijken van de regel van artikel 4.

Waar de Pachtwet van 4 november 1969 voorzag in een verplichte minimum-
duur, die door de partijen conventioneel kon worden uitgebreid, heeft de wet van 
7 november 1988 de verpachter willen stimuleren om de pachter een grotere be-
drijfszekerheid te bieden door het toestaan van een pacht van ten minste zeven-
entwintig jaar of door het toestaan van een loopbaanpacht, die niet korter mag 
zijn dan zevenentwintig jaar.

De wetgever die in de wet van 7 november 1988 de bedrijfszekerheid van de 
pachter heeft willen verhogen door de aanpassing van de bestaande wettelijke re-
geling, heeft er niet voor geopteerd de minimumduur van de pachtovereenkom-
sten dwingend te verlengen. Hij heeft integendeel naast het bestaande pachtcon-
tract dat dwingend toepasselijk is, de partijen de mogelijkheid geboden vrijwillig 
gebruik te maken van twee nieuwsoortige contracten, die de pachter het voordeel 
bieden van de lange duur en de verpachter de garantie bieden dat hij deze con-
tracten na verloop van tijd makkelijker kan beëindigen.

De wetgever heeft in artikel 44, 2°, van de wet van 7 november 1988 de partij-
en de mogelijkheid geboden een bestaande pachtovereenkomst om te zetten in 
een loopbaanpacht zoals geregeld door artikel 6 van de wet en ingevoegd in arti-
kel 8, §3, van de Pachtwet.

De wetgever heeft niet voorzien in de mogelijkheid om een bestaande pacht-
overeenkomst om te zetten in een pachtcontract zoals bedoeld in artikel 8, §2, 
van de Pachtwet, zoals deze paragraaf is ingevoegd door artikel 6 van de wet van 
7 november 1988.

De wetgever heeft ook niet de bedoeling gehad de bedrijfszekerheid van de 
pachter die reeds voor het inwerkingtreden van de wet van 7 november 1988 een 
pacht van ten minste zevenentwintig jaar had bedongen, te verminderen door aan 
de verpachter een extra reden van opzegging te geven.

5. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de opzeggingsmogelijkheid bedoeld in 
artikel 8, §2, derde lid, van de Pachtwet, zoals dit is ingevoegd door de wet van 7 
november 1988, ook van toepassing is als het pachtcontract voorheen is gesloten 
en voorziet in een minimumduur van ten minste zevenentwintig jaar, faalt in zo-
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verre naar recht.
6. Het Hof ontwaart de aangevoerde tegenstrijdigheid niet, zodat het onderdeel 

in zoverre het schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, feitelijke 
grondslag mist.

Tweede onderdeel
7. Het onderdeel gaat uit van de stelling dat artikel 8, §2, van. de Pachtwet niet 

alleen van toepassing is op de pachtcontracten gesloten na het inwerkingtreden 
van de wet van 7 november 1988, maar ook op de voorheen gesloten pacht-con-
tracten van ten minste zevenentwintig jaar.

Het onderdeel is afgeleid uit de in het eerste onderdeel tevergeefs aangevoerde 
grief.

Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

17 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 340

3° KAMER - 17 mei 2010

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VOETBALWET - GERECHTELIJK STADIONVERBOD - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIE - ONDERSCHEID

2º STRAF — ALLERLEI - STRAFUITVOERING - GERECHTELIJK STADIONVERBOD - OPENBAAR 
MINISTERIE - KENNISGEVING VAN BEGIN EN EINDE VAN HET STADIONVERBOD - TOEPASSING

1º Het gerechtelijk stadionverbod, zoals bedoeld in artikel 41 van de wet van 21 december  
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, is een straf waarop het Wetboek  
van Strafvordering van toepassing is. Dit stadionverbod onderscheidt zich dan ook van 
het administratief stadionverbod, bedoeld in artikel 24 van voormelde wet, zijnde een ad-
ministratieve sanctie die op grond van een administratieve procedure wordt opgelegd.  
(Art. 41, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden)

2º Een op tegenspraak gewezen arrest van een hof van beroep waarbij wegens een in een 
voetbalstadion begaan misdrijf een strafrechtelijke veroordeling met een gerechtelijk sta-
dionverbod wordt uitgesproken, verkrijgt kracht van gewijsde en is uitvoerbaar na het ver-
strijken van de termijn van 15 vrije dagen vanaf de uitspraak, op voorwaarde dat tegen dit  
arrest binnen deze termijn geen cassatieberoep wordt aangetekend overeenkomstig ar-
tikel 373 van het Wetboek van Strafvordering. Het openbaar ministerie moet zorgen voor  
de tenuitvoerlegging van de beslissing van de strafrechter over de strafvordering, waar-
toe de beslissing omtrent het gerechtelijk stadionverbod behoort. De omstandigheid dat  
het openbaar ministerie hiervoor overeenkomstig artikel 45 van de wet van 21 december  
1998 een beroep doet op de Directie Veiligheids- en Preventiebeleid- Voetbalcel, doet hi-
eraan geen afbreuk. De omstandigheid dat het begin en einde van het uitgesproken sta-
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dionverbod aan deze directie ter kennis wordt gebracht en deze mededeling volgens de  
strafrechtspleging niet aan de betrokkene wordt gedaan, is het normaal gevolg van het  
feit dat de bedoelde directie geen partij was in de strafprocedure en de betrokkene wel.  
(Artt. 41 en 45, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken T. P.)

ARREST

(AR C.09.0616.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 februari 2009 in laatste 

aanleg gewezen door de politierechtbank te Tongeren.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 april 2010 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift tot cassatie een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht. 
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 41 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veilig-

heid bij voetbalwedstrijden, zoals te dezen van toepassing, kan, in geval van ver-
oordeling voor een misdrijf, begaan in een stadion, de rechter een gerechtelijk 
stadionverbod opleggen gedurende een termijn van drie maanden tot tien jaar als 
straf.

Dit gerechtelijk stadionverbod is een straf waarop het Wetboek van Strafvorde-
ring van toepassing is. Dit stadionverbod onderscheidt zich dan ook van het ad-
ministratief stadionverbod, bedoeld in artikel 24 van de voormelde wet, zijnde 
een  administratieve  sanctie  die  op  grond  van  een  administratieve  procedure 
wordt opgelegd.

2. Een op tegenspraak gewezen arrest van een hof van beroep waarbij wegens 
een in een voetbalstadion begaan misdrijf een strafrechtelijke veroordeling met 
een gerechtelijk stadionverbod wordt uitgesproken, verkrijgt kracht van gewijsde 
en is uitvoerbaar na het verstrijken van de termijn van 15 vrije dagen vanaf de 
uitspraak, op voorwaarde dat tegen dit arrest binnen deze termijn geen cassatie-
beroep  wordt  aangetekend  overeenkomstig  artikel  373  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering.

Het  openbaar  ministerie  moet  zorgen  voor  de  tenuitvoerlegging  van  de 
beslissing van de strafrechter over de strafvordering, waartoe de beslissing om-
trent het gerechtelijk stadionverbod behoort. De omstandigheid dat het openbaar 
ministerie hiervoor overeenkomstig artikel 45 van de wet van 21 december 1998 
een beroep doet op de Directie Veiligheids- en Preventiebeleid- Voetbalcel, doet 
hieraan geen afbreuk. De omstandigheid dat het begin en het einde van het uitge-
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sproken stadionverbod aan deze directie ter kennis wordt gebracht en deze mede-
deling volgens de strafrechtspleging niet aan de betrokkene wordt gedaan, is het 
normaal gevolg van het feit dat de bedoelde directie geen partij was in de straf-
procedure en de betrokkene wel.

3.  Het  bestreden  vonnis  beslist  dat  het  gerechtelijk  stadionverbod,  door  de 
strafrechter uitgesproken, geen straf uitmaakt, zodat dit stadionverbod niet ingaat 
op het ogenblik dat het vonnis of arrest in kracht van gewijsde treedt.

Op grond hiervan vermocht het bestreden vonnis niet aan te nemen dat de ver-
weerder zich niet bewust was of kon zijn van de hem ten laste gelegde inbreuk 
en vermocht het de verweerder niet ontslaan van de hem opgelegde administra-
tieve sancties wegens het overtreden van het stadionverbod. 

Zodoende schendt het bestreden vonnis de in het middel aangewezen wetsbe-
palingen.

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 

over.
Verwijst de zaak naar de politierechtbank te Hasselt.

17 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. Gein-
ger.

Nr. 341

3° KAMER - 17 mei 2010

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE NIET-
RETROACTIVITEIT VAN DE WETTEN - TOEPASSING - TAAK VAN DE RECHTER

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN DE NIET-RETROACTIVITEIT VAN 
DE WETTEN - TOEPASSING - TAAK VAN DE RECHTER

1º en 2° De rechter mag het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van de wet-
ten niet toepassen wanneer die toepassing onverenigbaar is met de ondubbelzinnige wil  
van de wetgever, tenzij door het Grondwettelijk Hof is vastgesteld dat de bedoelde wets-
bepaling  de  Grondwet  schendt.  (Art.  2,  B.W.;  Algemeen  rechtsbeginsel  van de  niet-
retroactiviteit van de wet)

(M. e.a. T. R.V.A.)



Nr. 341 - 17.5.10 HOF VAN CASSATIE 1415 

ARREST

(AR S.09.0038.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 januari 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van een wet, zoals dat 

bevestiging vindt in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig de artikelen 60 (vóór zijn wijziging bij wet van 31 juli 1984), 61 

(vóór zijn vervanging bij wet van 31 juli 1984), 62 (vóór en na zijn wijziging bij wet van 
7 november 1987 en vóór zijn wijziging bij wet van 30 december 1988), 64, 65, 67, 68, 71 
en 73 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen;

- en voor zoveel als nodig de artikelen 4 en 6 van de wet van 31 mei 1961 betreffende 
het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden 
van wetten en verordeningen.

Bestreden beslissing
De zevende kamer van het arbeidshof te Brussel verklaart in het thans bestreden arrest 

van 15 januari 2009 het hoofdberoep ontvankelijk doch ongegrond en bevestigt het vonnis 
van de eerste rechter. Het incidenteel hoger beroep wordt gegrond verklaard.

De eiser wordt veroordeeld tot betaling van (1) het bedrag van 11.518,22 euro als bij-
zondere bijdrage voor de sociale zekerheid voor het jaar 1982, te vermeerderen met de 
wettelijke nalatigheidsintresten aan een intrestvoet van 1,25 pct. per maand vanaf 1 de-
cember 1982 tot en met 31 januari 1988, en aan een intrestvoet van 0,8 pct. per maand 
vanaf 1 februari 1988 tot en met de maand van de volledige betaling en van (2) het bedrag 
van 4.458,81 euro als bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid voor het jaar 1983, te 
vermeerderen met de wettelijke nalatigheidsintresten aan een intrestvoet van 1,25 pct. per 
maand vanaf 1 december 1983 tot en met 31 januari 1988, en aan een intrestvoet van 0,8 
pct. per maand vanaf 1 februari 1988 tot en met de maand van de volledige betaling.

De eiseres wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 22,46 euro als bijzondere 
bijdrage voor de sociale zekerheid voor het jaar 1982, te vermeerderen met de wettelijke 
nalatigheidsintresten aan een intrestvoet van 1,25 pct. per maand vanaf 1 december 1982 
tot en met 31 januari 1988, en aan een intrestvoet van 0,8 pct. per maand vanaf 1 februari 
1988 tot en met de maand van de volledige betaling.

De eisers worden tevens veroordeeld tot de kosten in beide aanleggen.
Deze beslissing is onder meer gegrond op volgende gronden (arrest vanaf p. 5):
"1.
(De eisers) houden voor dat het opleggen, door een wet van 28 december 1983 van een 

bijdrage voor de aanslagjaren 1983 en 1984 strijdig is met het grondwettelijk beginsel van 
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de niet retroactiviteit van de wet. Zij stellen daarbij dat de ingestelde bijdrage in feite een 
fiscale heffing is, waarvan de niet-retroactiviteit uitdrukkelijk voorzien wordt door artikel 
171 van de Grondwet.

In ondergeschikte orde stellen (de eisers) dat de wet van 28 december 1983 in ieder ge-
val de intresten niet kon laten lopen vanaf 1 december van het jaar waarop de bijdragen 
betrekking hadden, omdat zij niet in gebreke konden zijn een bijdrage te betalen waarvan 
de wettelijke basis slechts werd vastgelegd op 28 december 1983.

In nog meer ondergeschikte orde stellen (de eisers) dat het bedrag van de intresten in 
ieder geval moet herleid worden wegens het gebrek aan diligentie dat (de verweerder) aan 
de dag zou gelegd hebben voor het instellen en de verdere behandeling van de vordering.

2.
Met de eerste rechter dient vastgesteld te worden dat het beginsel van de niet-retroacti-

viteit van de wet enkel is vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en niet als 
dusdanig in de Grondwet. De wetgever heeft aldus, onder voorbehoud van hetgeen verder 
gesteld wordt met betrekking tot het respect van het gelijkheidsbeginsel, steeds de moge-
lijkheid af te wijken van het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wet. De rechter 
moet de nieuwe wet op het verleden toepassen indien zulks de uitdrukkelijke of de stil-
zwijgende, maar zekere bedoeling van de wetgever is geweest (...).

De bepaling van artikel 171 van de Grondwet, die voorziet dat de belastingen jaarlijks 
moeten worden gestemd en slechts voor 1 jaar gelden kan, zelfs als ze van toepassing zou 
zijn op de betwiste bijdrage, geen grondslag bieden voor de niet toepassing van de wet 
van 28 december 1983. De rechter vermag immers, onder voorbehoud van de bevoegdhe-
den van het Grondwettelijk Hof en de mogelijkheid om een prejudiciële vraag te stellen, 
de wet niet toetsen aan de Grondwet. Welnu de wet van 6 januari 1989 op het Grondwet-
telijk Hof voorziet niet in de mogelijkheid voor het Grondwettelijk Hof om de naleving 
van artikel 171 van de Grondwet te toetsen.

Wel kan er sprake zijn van een schending van het gelijkheidsbeginsel indien, ten gevol-
ge van de terugwerkende kracht van een wet, die een onregelmatigheid herstelt die aange-
klaagd was voor de Raad van (...) State, of voor een andere jurisdictie, de Raad van State 
of de gewone rechter in de onmogelijkheid worden gesteld zich uit te spreken over de 
eventuele onregelmatigheid van een norm die aan hun beoordeling wordt voorgelegd. Het 
Grondwettelijk Hof heeft zich echter in zijn arrest nr. (46) van 15 juni 1993 reeds uitge-
sproken over deze kwestie met betrekking tot de wet van 28 december 1983. In dit arrest 
stelde het Grondwettelijk Hof vast dat er weliswaar sprake was van een ongelijke behan-
deling, doch dat voor dit verschil in behandeling een objectieve en redelijke verantwoor-
ding voorhanden was. De wetgever vermocht, aldus het Grondwettelijk Hof, de aangele-
genheid van de bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid bij wet regelen, ook naar het 
verleden toe, met het doel zelf de bevoegdheid uit te oefenen, waarvan betwist werd dat 
hij deze had kunnen delegeren. Het (arbeids)hof sluit zich aan bij dit arrest, dat in de lijn 
ligt van andere uitspraken van het Grondwettelijk Hof (...).

3.
Eveneens ten onrechte voeren (de eisers) aan dat artikel 62 van de wet van 28 december 

1983 hen niet kon verplichten op 1 december van het jaar, waarvoor de bijdrage verschul-
digd was, een provisionele betaling te doen op de verschuldigde bijdrage, en de intresten 
van rechtswege te laten lopen vanaf die datum.

De verplichting om een provisionele bijdrage te betalen was opgenomen in de konink-
lijke besluiten van 16 juli 1982 en 30 december 1982. De wet van 28 december 1983 heeft 
in zijn artikel 71 deze koninklijke besluiten weliswaar ingetrokken, maar heeft de inhoud 
daarvan hersteld door diezelfde bepalingen, enigszins aangepast, met retroactieve kracht 
in werking te stellen op de data waarop de oorspronkelijke koninklijke besluiten uitwer-
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king hadden.
De verplichting om een provisionele betaling te doen op 1 december van het jaar waar-

voor de bijdrage verschuldigd was, heeft bijgevolg ononderbroken bestaan. De wet van 28 
december 1983 vermocht, zoals uiteengezet onder 2, met retroactieve werking de inhoud 
van de koninklijke besluiten van 16 juli 1982 en 30 december 1982 over te nemen.

(De eisers) zijn daarbij niet, zoals zij stellen, in een onoverwinnelijke dwaling gebracht. 
Zij hadden, zoals iedere burger kennis, of dienden die te hebben , van de verplichting een 
(provisionele) bijdrage te betalen vermits op het ogenblik dat deze bijdragen verschuldigd 
werden, de koninklijke besluiten van 16 juni 1982 en 30 december 1982 van toepassing 
waren. Indien zij erop gespeculeerd hebben dat deze koninklijke besluiten zouden nietig 
verklaard worden, moeten zij het risico dragen van hun handelswijze.

4.
De door artikel 62 van de wet van 28 december 1983 voorziene nalatigheidsintresten 

zijn intresten die, volgens de bepalingen van de wet van rechtswege verschuldigd zijn op 
de datum waarop de provisionele storting had dienen verricht te zijn. De vertraging bij de 
vaststelling van het bedrag van de definitieve bijdrage heeft daarop geen invloed. De (ei-
sers) hadden in ieder geval de betaling van hoge intresten kunnen vermijden indien zij na 
de uitvaardiging van de wet van 28 december 1983 onmiddellijk tot de betaling van de 
provisionele bijdragen zouden zijn overgegaan."

In zoverre het arbeidshof door de overweging dat "met de eerste rechter dient vastge-
steld te worden dat het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wet enkel is vastgelegd 
in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en niet als dusdanig in de Grondwet" (arrest p. 5, 
III,1., 2.), ook de motieven van de eerste rechter overneemt, steunt het arrest dan ook op 
de volgende consideransen van de eerste rechter (vonnis p. 6, eerste twee alinea's):

'Ten aanzien van de door (de eisers) voorgehouden retroactiviteit dient vooraf gesteld 
dat het artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen voor de toekomst 
geldt en zij geen terugwerkende kracht heeft. Deze regel is echter geen grondwettelijk be-
ginsel en evenmin een algemeen rechtsbeginsel hetgeen betekent dat de wetgever steeds 
terugwerkende kracht kan verlenen zo hij dit nodig acht (...).

In casu heeft de wetgever dit gedaan door in artikel 73 van de wet te bepalen dat de ar-
tikelen 69 en 71 van de wet uitwerking hebben met ingang van 4 augustus 1982."

Grieven
1. Naar luid van artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen 

in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en veror-
deningen, dat voorschriften inhoudt inzake de publicatie van wetten (eerste lid) en hun 
verbindendverklaring in het gehele Rijk (tweede lid), zijn de wetten verbindend in het ge-
hele Rijk de tiende dag na die van hun bekendmaking tenzij de wet een andere termijn 
heeft bepaald. Artikel 6, eerste lid, van dezelfde wet bevat een zelfde regeling inzake de 
koninklijke en ministeriële besluiten.

2. Overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 55 van 16 juli 1982 tot instel-
ling van een bijzondere en éénmalige bijdrage voor sociale zekerheid zijn de personen die 
onderworpen zijn aan om het even welk stelsel van sociale zekerheid of onder enig op-
zicht gerechtigd zijn op tenminste één van de prestaties van de sociale zekerheid en van 
wie het netto bedrag van de voor het aanslagjaar 1983 gezamenlijk belastbare inkomsten 
in de personenbelasting meer dan 3 miljoen frank bedraagt, gehouden tot betaling van een 
bijzondere en éénmalige bijdrage voor sociale zekerheid.

Deze bijdrage moest, overeenkomstig artikel 3 van hetzelfde besluit, het voorwerp uit-
maken van een provisionele storting, te verrichten vóór 1 december 1982.

Dit koninklijk besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1982 (p. 8470 
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e.v.), trad, overeenkomstig de artikelen 4 of 6 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het 
gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden 
van wetten en verordeningen, in werking op 3 augustus 1982.

Luidens artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit nr. 124 van 30 december 1982 tot in-
stelling voor 1983 van een bijzondere en éénmalige bijdrage voor sociale zekerheid wordt 
een zelfde regeling als in het hiervoor genoemde koninklijk besluit nr. 55 voorzien voor 
de gezamenlijk belastbare inkomsten van het aanslagjaar 1984, met dien verstande dat de 
provisionele storting moest geschieden vóór 1 december 1983.

Dit koninklijk besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1983 (p. 
363 e.v.), trad, overeenkomstig de artikelen 4 of 6 van de genoemde wet van 31 mei 1961, 
in werking op 22 januari 1983.

Artikel 71 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalin-
gen, trekt het koninklijk besluit nr. 55 van 16 juli 1982 tot instelling van een bijzondere en 
éénmalige bijdrage voor sociale zekerheid (gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 125 
van 30 december 1982) en het koninklijk besluit nr. 124 van 30 december 1982 tot instel-
ling voor 1983 van een bijzondere en éénmalige bijdrage voor sociale zekerheid, in. Lui-
dens artikel 73 van dezelfde wet van 28 december 1983 heeft artikel 71 van deze wet uit-
werking met ingang van 4 augustus 1982.

Aldus moesten de hogergenoemde koninklijke besluiten nrs. 55 van 16 juli 1982 en 124 
van 30 december 1982 geacht worden nooit in werking te zijn getreden.

De artikelen 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68 van de wet van 28 december 1983 houdende fis-
cale en begrotingsbepalingen voeren, voor de personen die onderworpen zijn aan om het 
even welk stelsel van sociale zekerheid of onder enig opzicht gerechtigd zijn op ten min-
ste één van de prestaties van de sociale zekerheid en van wie het netto-bedrag van de ge-
zamenlijke belastbare inkomsten in de personenbelasting meer dan 3 miljoen frank be-
draagt, de verplichting in tot betaling van een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid 
voor de aanslagjaren 1983 tot 1985, later tot 1989, waarbij onder meer ook (in artikel 62) 
werd opgelegd een provisionele storting te doen vóór 1 december van het jaar vooraf-
gaand aan het aanslagjaar.

Deze  wet  werd gepubliceerd  in  het  Belgisch  Staatsblad van  30 december  1983  (p. 
16505) en zou in beginsel, overeenkomstig artikel 4 van de genoemde wet van 31 mei 
1961 in werking treden op 9 januari 1984.

Overeenkomstig artikel 73 van de genoemde wet van 28 december 1983 traden de arti-
kelen 60 tot 69 en 71 van deze wet echter in werking op 4 augustus 1982.

Aldus dient te worden vastgesteld dat de regeling inzake de bijzondere bijdrage voor 
sociale zekerheid, zoals ingevoerd door de genoemde wet van 28 december 1983, meer 
bepaald wat de aanslagjaren 1983 en 1984 betreft, met terugwerkende kracht in werking 
trad.

3. Luidens een algemeen rechtsbeginsel, dat onder meer bevestiging vindt in artikel 2 
van het Burgerlijk Wetboek, beschikt de wet in beginsel alleen voor het toekomende en 
kan zij dus geen terugwerkende kracht bezitten.

De niet-retroactiviteit van wetten is een waarborg ter voorkoming van rechtsonzeker-
heid. Die waarborg vereist dat de inhoud van het recht voorzienbaar en toegankelijk is, 
zodat eenieder in redelijke mate de gevolgen van een bepaalde handeling kan voorzien op 
het tijdstip dat die handeling wordt verricht.

De terugwerkende kracht van wetsbepalingen, die van die aard is dat zij rechtsonzeker-
heid in het leven kan roepen, kan enkel worden verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is 
voor de goede werking of de continuïteit van de openbare dienst.  Wanneer bovendien 
blijkt dat de terugwerkende kracht van de wetskrachtige norm tot gevolg heeft dat de af-
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loop van een of meer gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin wordt beïnvloed of 
dat rechtscolleges verhinderd worden zich uit te spreken, vergt de aard van het in het ge-
ding zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden of dwingende motieven van alge-
meen belang een verantwoording bieden voor dat optreden van de wetgever, dat ten nade-
le van een categorie van burgers inbreuk maakt op de jurisdictionele waarborgen die aan 
allen worden geboden.

4. De eisers voerden deze beginselen uitdrukkelijk in conclusie aan (zie de aanvullende 
en syntheseberoepsbesluiten p. 6, tweede helft) waar zij stelden dat luidens een algemeen 
rechtsbeginsel dat één van de hoekstenen van de rechtstaat vormt, een wet slechts voor het 
toekomende geldt en dat luidens de rechtspraak van het toenmalig Arbitragehof, thans 
Grondwettelijk Hof, de retroactiviteit van wetsbepalingen enkel kan verantwoord worden 
op grond van bijzondere omstandigheden, inzonderheid wanneer zij onontbeerlijk is voor 
de goede werking of de continuïteit van de openbare dienst.

5. De rechter is gehouden, overeenkomstig artikel 149 van de gecoördineerde Grond-
wet en artikel 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek te antwoorden op alle re-
gelmatig aangevoerde, in het licht van zijn beslissing pertinente grieven en middelen van 
verweer.

Het hierboven vermeld verweermiddel van de eisers was pertinent en regelmatig aange-
voerd. Het arbeidshof was dus gehouden erop te antwoorden.

6. In zoverre het arbeidshof door overname van het betreffende motief van de eerste 
rechter zou geoordeeld hebben dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat, onder meer 
bevestigd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, luidens hetwelk de wet in beginsel niet 
met terugwerkende kracht kan gelden, is het arrest niet wettig gerechtvaardigd, nu er wel 
degelijk een algemeen rechtsbeginsel bestaat volgens hetwelk de wet in beginsel alleen 
voor het toekomende beschikt en zij dus geen terugwerkende kracht kan bezitten (schen-
ding van het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van een wet, zo-
als dat bevestiging vindt in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek).

7. Het arbeidshof oordeelt tevens dat de genoemde wet van 28 december 1983 een re-
troactieve werking kon genieten omdat (1) het beginsel van de niet-retroactiviteit van de 
wet enkel is vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en niet als dusdanig in de 
Grondwet, (2) de wetgever, onder voorbehoud van de eerbiediging van het gelijkheidsbe-
ginsel, steeds kan afwijken van het beginsel van de niet-retroactiviteit, (3) de rechter de 
nieuwe wet op het verleden moet toepassen indien dit de zekere bedoeling van de wetge-
ver is geweest, en (4) er voor de ongelijke behandeling die ontstond door de wet van 28 
december 1983 (doordat de Raad van State in de onmogelijkheid gesteld werd zich uit te 
spreken over de eventuele onregelmatigheid van een norm die aan zijn beoordeling was 
voorgelegd, te weten de koninklijke besluiten nrs. 55 en 124) een objectieve en redelijke 
verantwoording voorhanden was.

Het arbeidshof stelde aldus, samengevat, dat de rechter de wet retroactief moet toepas-
sen wanneer dit de bedoeling van de wetgever was en dit geen miskenning van het gelijk-
heidsbeginsel oplevert.

Door deze motieven antwoordt het arbeidshof niet op eisers' aanvoering in voornoemde 
besluiten, dat een retroactieve werking van de wet slechts mogelijk is wanneer bijzondere 
omstandigheden voorhanden zijn, inzonderheid wanneer zij onontbeerlijk is voor de goe-
de werking of de continuïteit van de openbare dienst, of wanneer dwingende motieven 
van algemeen belang voorliggen. Het arbeidshof miskent bijgevolg artikelen 149 van de 
gecoördineerde Grondwet en 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Ook de verwijzing naar de beslissing van het Arbitragehof van 15 juni 1993, die het Ar-
beidshof bijtreedt, vormt geen regelmatig antwoord op het genoemde verweermiddel, nu 
in dit arrest, dat uitspraak moest doen over een eventuele miskenning van het gelijkheids-
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beginsel, slechts wordt gesteld dat voor het vermelde verschil in behandeling een objectie-
ve en redelijke verantwoording voorhanden was.

Minstens kunnen de bovengenoemde motieven van het arbeidshof, voor zover zij een 
regelmatig antwoord op bovengenoemd verweermiddel van eisers zouden uitmaken, de 
beslissing niet wettig rechtvaardigen.

De vaststelling dat het de bedoeling van de wetgever was om de wet van 28 december 
1983 een retroactieve werking te verlenen en dat dit geen miskenning van het gelijkheids-
beginsel vormt, houdt niet in dat bijzondere omstandigheden voorhanden waren die de re-
troactieve werking van de wet rechtvaardigden, zoals de goede werking of de continuïteit 
van de openbare dienst of dat er sprake was van dwingende motieven van algemeen be-
lang. Het arbeidshof schendt derhalve alleszins artikel 2 van het Burgerlijk wetboek en het 
algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van een wet, zoals dat bevesti-
ging vindt in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, ook de arti-
kelen 60 (vóór zijn wijziging bij wet van 31 juli 1984), 61 (vóór zijn vervanging bij wet 
van 31 juli 1984), 62 (vóór en na zijn wijziging bij wet van 7 november 1987 en vóór zijn 
wijziging bij wet van 30 december 1988), 64, 65, 67, 68, 71 en 73 van de wet van 28 de-
cember 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, en de artikelen 4 en 6 van de wet 
van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, be-
kendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het arrest sluit zich alleen aan bij de redenen van de eerste rechters in zover-

re deze vaststelden dat het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten en-
kel is vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en geen grondwettelijke 
grondslag heeft.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat het arrest, met overname van de rede-
nen van de eerste rechters, oordeelt dat de in artikel 2 van het Burgerlijk Wet-
boek bepaalde regel dat de wet alleen voor het toekomende beschikt en geen te-
rugwerkende kracht heeft, geen algemeen rechtsbeginsel uitmaakt, berust het op 
een onjuiste lezing van het arrest.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
2. De appelrechters overwegen dat de wetgever steeds de mogelijkheid heeft af 

te wijken van het beginsel van de niet-retroactiviteit van de wetten, onder voor-
behoud dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet is geschonden. 

Zij stellen vast dat het Grondwettelijk Hof in een arrest van 15 juni 1993 heeft 
geoordeeld dat  de  wet  van  28  december  1983 de  artikelen  10  en  11  van de 
Grondwet niet schendt in zoverre hij retroactief uitwerking heeft en sluiten zich 
bij dit oordeel aan.

3.  Aldus geven de appelrechters  de  feitelijke gegevens aan waarop zij  hun 
beslissing steunen en verwerpen en beantwoorden zij het door de eisers gevoerde 
verweer dat ertoe strekte artikel 73 van de wet van 28 december 1983 buiten toe-
passing te laten wegens strijdigheid met het algemeen rechtsbeginsel van de niet-
retroactiviteit van de wetten.

In zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, mist het eveneens feite-
lijke grondslag.

4. De rechter mag het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactiviteit van 
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de wetten niet toepassen wanneer die toepassing onverenigbaar is met de ondub-
belzinnige wil van de wetgever, tenzij door het Grondwettelijk Hof is vastgesteld 
dat de bedoelde wetsbepaling de Grondwet schendt.

5. Het middel dat voor het overige geheel ervan uitgaat dat de rechter een wet, 
die uitdrukkelijk afwijkt van het algemeen rechtsbeginsel van de niet-retroactivi-
teit van de wetten, buiten toepassing vermag te laten op grond van de enkele ei-
gen vaststelling dat er geen bijzondere omstandigheden of dwingende motieven 
van algemeen belang zouden zijn die de retroactieve werking van die wet recht-
vaardigen, faalt in zoverre naar recht. 

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

17 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en De Baets.

Nr. 342

2° KAMER - 18 mei 2010

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - 
CASSATIEBEROEP - VORDERING WEGENS TERGEND EN ROEKELOOS CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

2º VORDERING IN RECHTE - VERWEERDER IN CASSATIE - TEGENVORDERING WEGENS 
TERGEND EN ROEKELOOS CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de  
vordering wegens tergend en roekeloos cassatieberoep van de verweerder aan de eiser  
ter kennis is gebracht, is die vordering niet ontvankelijk1. (Art. 147, tweede lid, Gw. 1994; 
Art. 563, derde lid, Ger.W.)

(TURKSE STAAT T. A. e.a.)

(AR P.10.0176.N)

18 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. K. Vincke, Brugge, J.  Fermon, Brussel, R.Jespers, Antwerpen, P. Bekaert, 
Brugge, N. Lorenzetti, Brugge, T. Prakken, Amsterdam en C; Alexander, Brugge.

Nr. 343

1 Cass., 4 feb. 2003, AR P.02.0543.N, AC, 2003, nr. 82.
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2° KAMER - 18 mei 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.E - BEKLAAGDE DIE DE TAAL VAN DE 
RECHTSPLEGING NIET VERSTAAT OF SPREEKT - RECHT OP KOSTELOZE BIJSTAND DOOR EEN TOLK - 
DRAAGWIJDTE - GRENZEN

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - RECHT OM GETUIGE TE VERHOREN - 
DRAAGWIJDTE - BEOORDELING DOOR HET VONNISGERECHT

1º Artikel 6.3.e EVRM, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervol-
gd, ten minste het recht heeft zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de 
taal welke ter zitting wordt gebezigd niet verstaat of niet spreekt, houdt niet in dat een 
beklaagde het recht heeft dat bepaalde stukken van het strafdossier die in de taal van de 
rechtspleging zijn opgesteld, in de hem eigen taal zouden worden vertaald1. 

2º Artikel 6.3.d EVRM, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervol-
gd, ten minste het recht heeft de getuigen à charge te ondervragen of doen ondervragen  
en het oproepen en de ondervraging van getuigen à décharge te doen geschieden op  
dezelfde  voorwaarden  als  het  geval  is  met  getuigen à  charge,  ontneemt  het  vonnis-
gerecht niet de bevoegdheid de gegrondheid van het verzoek tot getuigenverhoor te beo-
ordelen2. 

(M. T. ETABLISSEMENTS CANTRAINE s.a.)

ARREST

(AR P.10.0328.N)

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

correctionele kamer, van 18 januari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.e EVRM: door te stellen dat 

geen vertaling is vereist in de moedertaal van de eiser, ook niet van de relevante 
stukken van het dossier, en te stellen dat de eiser daartoe de bijstand geniet van 
zijn advocaat, schenden de appelrechters de voormelde verdragsbepaling.

4. Artikel 6.3.e EVRM bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit wordt 
vervolgd, het recht heeft zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij 
de taal welke ter rechtszitting wordt gebezigd, niet verstaat of niet spreekt.

1 Zie Cass., 26 april 2005, AR P.04.1707.N, AC, 2005, nr. 243. 
2 Cass., 8 april 1998, AR P.97.1692.F, AC, 1998, nr. 195; Cass., 20 okt. 2004, AR P.04.1209.F, AC, 
2004, nr. 494. 
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Deze bepaling houdt niet in dat een beklaagde het recht heeft dat het strafdos-
sier dat in de taal van de rechtspleging is opgesteld, in zijn moedertaal zou wor-
den vertaald. 

Het middel faalt in zoverre naar recht. 
5. Voor het overige stellen de appelrechters vast dat het enkele feit dat de eiser 

niet over een vertaling van het strafdossier beschikt, geenszins betekent dat hij 
niet zijn verdediging naar behoren heeft kunnen voorbereiden. Zij stellen verder 
vast dat de eiser de bijstand geniet van een advocaat die het Nederlands machtig 
is en ruimschoots de gelegenheid heeft gehad om het dossier in te studeren, de 
relevante passages in het Nederlands aan zijn cliënt toe te lichten en uitvoerig 
met zijn cliënt te bespreken. 

De beslissing dat eisers recht van verdediging niet is miskend, is aldus naar 
recht verantwoord. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 6.3.d EVRM: het bestreden ar-

rest weigert in te gaan op eisers verzoek bepaalde getuigen te horen; de eiser 
werd niet in de mogelijkheid gesteld om de getuigen uit Ierland ter rechtszitting 
te laten horen (eerste onderdeel); de getuigen die hij aanbracht werden nooit ge-
hoord (tweede onderdeel). 

7. Artikel 6.3.d EVRM ontneemt het vonnisgerecht niet de bevoegdheid de ge-
grondheid van het verzoek tot getuigenverhoor te beoordelen. 

In zoverre faalt het middel naar recht. 
8. Voor het overige is het middel geheel gericht tegen de onaantastbare beoor-

deling van de appelrechters dat zij door de voorliggende gegevens van de strafin-
formatie voldoende voorgelicht zijn om de zaak te beoordelen, zodat het verho-
ren van bijkomende getuigen hen niet noodzakelijk voorkomt. 

In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Doukhopelnikoff, Hasselt.

Nr. 344

2° KAMER - 18 mei 2010
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1º UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TER FINE VAN UITLEVERING - 
EXEQUATUR - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BEROEP - 
BEOORDELING VAN DE VERJARING VAN DE FEITEN NAAR BELGISCH RECHT - TIJDSTIP

2º UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TER FINE VAN UITLEVERING - 
EXEQUATUR - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BEROEP - 
KWALIFICATIE VAN DE FEITEN NAAR BELGISCH RECHT - INVOERING IN HET BELGISCH RECHT SEDERT 
HET PLEGEN VAN DE FEITEN VAN EEN NIEUWE WET DIE DE FEITEN STRAFBAAR STELT - GEVOLG

3º UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TER FINE VAN UITLEVERING - 
EXEQUATUR - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BEROEP - 
KWALIFICATIE VAN DE FEITEN NAAR BELGISCH RECHT - INVOERING IN HET BELGISCH RECHT SEDERT 
HET PLEGEN VAN DE FEITEN VAN EEN NIEUWE WET DIE DE FEITEN STRAFBAAR STELT - 
TOEPASSELIJKE VERJARINGSTERMIJN

4º UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TER FINE VAN UITLEVERING - 
EXEQUATUR - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT UITVOERBAARVERKLARING - HOGER BEROEP - 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT DE FEITEN OMSCHRIJFT ONDER EEN OP HET 
OGENBLIK VAN DE FEITEN NOG NIET BESTAANDE NIEUWE KWALIFICATIE - TOEPASSING VAN DE VOOR 
DE NIEUWE KWALIFICATIE GELDENDE VERJARINGSTERMIJN - WETTIGHEID

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TER 
FINE VAN UITLEVERING - EXEQUATUR - KWALIFICATIE VAN DE FEITEN NAAR BELGISCH RECHT - 
INVOERING IN HET BELGISCH RECHT SEDERT HET PLEGEN VAN DE FEITEN VAN EEN NIEUWE WET DIE 
DE FEITEN STRAFBAAR STELT - GEVOLG

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TER 
FINE VAN UITLEVERING - EXEQUATUR - KWALIFICATIE VAN DE FEITEN NAAR BELGISCH RECHT - 
INVOERING IN HET BELGISCH RECHT SEDERT HET PLEGEN VAN DE FEITEN VAN EEN NIEUWE WET DIE 
DE FEITEN STRAFBAAR STELT - KWALIFICATIE VOLGENS DE NIEUWE WET - WETTIGHEID

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TER 
FINE VAN UITLEVERING - EXEQUATUR - BEOORDELING VAN DE VERJARING NAAR BELGISCH RECHT - 
KWALIFICATIE VAN DE FEITEN NAAR BELGISCH RECHT - INVOERING IN HET BELGISCH RECHT SEDERT 
HET PLEGEN VAN DE FEITEN VAN EEN NIEUWE WET DIE DE FEITEN STRAFBAAR STELT - TOEPASSING 
VAN DE VOOR DE NIEUWE KWALIFICATIE GELDENDE VERJARINGSTERMIJN - WETTIGHEID

1º, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7° Om te oordelen of de verjaring van de strafvordering in de zin van  
artikel 7 Uitleveringswet 1874 al dan niet is ingetreden, moet men zich plaatsen op het 
ogenblik  van  de  uitlevering,  maar  dient  de  eventuele  verjaring  nagegaan  te  worden 
overeenkomstig de kwalificatie van het feit volgens de Belgische wet zoals zij bestond op 
het  moment  waarop het  feit  waarvoor  om uitlevering wordt  verzocht,  werd gepleegd;  
hieruit volgt dat om te oordelen of op het moment van de beoordeling van de uitlevering  
de strafvordering al dan niet is verjaard, geen rekening kan worden gehouden met de  
kwalificatie van misdrijven en de daarop van toepassing zijnde verjaringstermijnen wan-
neer de wetgeving waardoor die feiten strafbaar worden gesteld naar Belgisch recht, nog 
niet in voege was op het ogenblik waarop de feiten waarvoor om uitlevering wordt ver-
zocht, werden gepleegd 1. 

(M.)

Conclusie van advocaat-generaal P. DUINSLAEGER :
1. De eiser maakt het voorwerp uit van een uitleveringsverzoek van 2 december 2008 

van de bevoegde Marokkaanse overheden wegens vereniging van misdadigers en bende-

1 Zie de concl. van het O.M. 
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vorming met het oog terreurdaden voor te bereiden en te plegen.
2. Het aanhoudingsbevel afgeleverd op 28 maart 2008 door de procureur-generaal bij 

het hof van beroep te Rabat (Marokko) werd uitvoerbaar verklaard bij beschikking van de 
raadkamer bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren op 23 december 2008.

3. Het hoger beroep van de eiser tegen de beschikking van de raadkamer van 23 decem-
ber 2008 wordt door de kamer van beschuldigingstelling te Antwerpen niet ontvankelijk 
verklaard bij arrest van 30 april 2009, omdat het rechtsmiddel niet was ingesteld binnen 
24 uur na de betekening van de beschikking van de raadkamer.

4.  Ingevolge  het  cassatieberoep  van  de  eiser  wordt  het  arrest  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling van 30 april 2009 door het Hof vernietigd, omdat het arrest het 
verweer van de eiser, dat de termijn van 24 uur, bepaald in artikel 135, §4, Wetboek van 
Strafvordering, niet toepasselijk is, niet heeft beantwoord. Het Hof verwijst de zaak naar 
de kamer van inbeschuldigingstelling te Antwerpen, anders samengesteld.

5.  Bij  arrest  van  5  oktober  2009  beveelt  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  te 
Antwerpen de heropening van de debatten teneinde het openbaar ministerie toe te laten 
standpunt in te nemen over het verweer van de eiser betreffende de uitvoerbaarheid van 
het Marokkaans aanhoudingsbevel. De eiser voerde onder meer verweer in verband met 
de bevoegdheid van de Marokkaanse autoriteiten, de verjaring van de feiten en het poli-
tiek karakter van de misdrijven waarvoor de uitlevering werd gevraagd.

6.  Bij  arrest  van 14 december 2009 beslist  de kamer van inbeschuldigingstelling te 
Antwerpen opnieuw de debatten te heropenen teneinde het federaal parket toe te laten 
nadere inlichtingen te verschaffen over de eventuele stuiting of schorsing van de verjaring 
van de strafvordering in België voor een moord, gepleegd in het gerechtelijk arrondisse-
ment Brussel op 3 oktober 1989, over de situering in tijd en ruimte van de feiten van deel-
neming of mededaderschap aan twee andere moorden, gepleegd in het gerechtelijk ar-
rondissement Brussel op 29 maart 1989, en omtrent de eventuele stuiting of schorsing van 
de verjaring van de strafvordering voor deze laatste feiten.

7. Bij arrest van 1 maart 2010 verklaart de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger 
beroep van de eiser tegen de beschikking tot exequatur van de raadkamer van 23 decem-
ber  2008  deels  gegrond,  maar  het  aanhoudingsbevel  van  de  Marokkaanse  overheden 
wordt uitsluitend uitvoerbaar verklaard voor de feiten gepleegd tussen 1 januari 1989 en 9 
januari 1998.

8. Het huidig cassatieberoep is gericht tegen de tussenarresten van 5 oktober 2009 en 
14 december 2009, alsmede tegen het eindarrest van 1 maart 2010. 

9. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het tussenarrest van 5 oktober 2009, dat 
het hoger beroep van de eiser tegen de beschikking van de raadkamer van de rechtbank 
van  eerste  aanleg  te  Tongeren  van  23  december  2008  ontvankelijk  verklaart  en  de 
heropening van het debat beveelt, tegen het tussenarrest van 14 december 2009, dat eve-
neens de heropening van het debat beveelt en tegen de beslissing van het arrest van 1 
maart  2010,  dat  het  aanhoudingsbevel  met  het  oog  op  uitlevering  niet  uitvoerbaar 
verklaart, in zoverre dat betrekking heeft op de feiten gepleegd vanaf 9 januari 1998, da-
tum waarop de eiser de Belgische nationaliteit heeft verworven, is het bij gebrek aan be-
lang niet ontvankelijk.

10. De eiser voert in zijn memorie drie middelen aan.
In het eerste onderdeel van het derde middel voert de eiser de schending aan van artikel 

7 Uitleveringswet 1874 en artikel 8.1 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België 
en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997: 
volgens de eiser oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling in haar arrest van 1 maart 
2010 onterecht dat de feiten waarvoor de uitlevering wordt gevraagd, niet verjaard zijn 
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overeenkomstig het Belgische recht,  nu er geen termijn van vijftien jaar is  verstreken 
sinds 9 januari 1998. Steeds volgens de eiser is dat enkel het geval voor de feiten van mo-
ord, maar niet voor de andere feiten, die gepleegd werden tussen 1 januari 1989 en 9 jan-
uari 1998 en waarvoor de uitlevering van de eiser ook wordt toegestaan, maar die pas veel 
later  strafbaar  werden  gesteld  door  de  artikelen  137,  §1  en  2,  1°,  en  138,  §1,  10°, 
Strafwetboek, ingevoerd bij de wet van 19 december 2003.

11. Wanneer een buitenlands verzoek tot uitlevering, zoals hier, betrekking heeft op de 
uitlevering van een verdachte met het oog op zijn vervolging in de verzoekende Staat, 
moet  de  raadkamer en,  in  hoger  beroep,  de  kamer van inbeschuldigingstelling,  in  het 
kader van de procedure van exequatur van het buitenlands bevel tot aanhouding, - naast 
de vervulling van andere vereisten die hier niet verder aan bod moeten komen -, onder 
meer nagaan of aan de regel van de dubbele strafbaarstelling van het feit, waarvoor de 
uitlevering wordt gevraagd, is voldaan2: het feit, eventueel geherkwalificeerd3, moet dus 
strafbaar zijn zowel in de verzoekende Staat als in België.

Het feit moet evenwel niet alleen strafbaar zijn in beide landen, het moet in deze landen 
bovendien ook nog vervolgbaar zijn4: de feiten waarvoor de uitlevering met het oog op de 
vervolging in de verzoekende Staat wordt gevraagd, mogen bijgevolg ook niet verjaard 
zijn.

12. In het kader van de zaak die ons thans aanbelangt, lijkt het aangewezen even langer 
stil te staan bij beide elementen.

13. Met betrekking tot de dubbele strafbaarstelling van het feit, fundamentele regel van 
ons uitleveringsrecht5, bepaalt artikel 1, §2, eerste lid, Uitleveringswet 1874: “Grond voor 
uitlevering  kunnen  alleen  die  feiten  opleveren  welke  luidens  de  Belgische  en  de 
buitenlandse wet strafbaar zijn met een vrijheidsstraf waarvan de maximumduur groter is 
dan één jaar.”

Artikel  2.1  van  de  Overeenkomst  tussen  het  Koninkrijk  België  en  het  Koninkrijk 
Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 19976 bepaalt: “Alleen 
feiten die  volgens de wetgeving van beide Overeenkomstsluitende Partijen misdrijven 
uitmaken die strafbaar zijn met een vrijheidsberovende straf waarvan de maximumduur 
twee jaar overtreft, kunnen aanleiding geven tot uitlevering (…).”

Het  Hof heeft  in  verschillende arresten geoordeeld dat  voor  de appreciatie  van het 
bestaan  van  de  dubbele  strafbaarstelling  voor  het  feit  waarvoor  de  uitlevering  wordt 
gevraagd, het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring 
van een door een buitenlandse overheid verleend bevel tot aanhouding met het oog op 

2 THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, p. 513, n° 12; MASSET, 
A. et MASSA A.-S.,  L’extradition, in "Poursuites pénales et Extraterritorialité – Strafprocesrecht en 
Extraterritorialiteit", La Charte – Die Keure, 2002, p. 216; DEMANET, G., "Du rôle de la chambre du 
conseil et de la chambre des mises en accusation en cas d’extradition demandée à la Belgique", Rev. 
dr. pén. crim., 1988, p. 259; DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4de ed., 2007, p. 1652, 
nr. 3858; DAVID, E., Eléments de Droit Pénal International et Européen, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 
492,  n°  7.1.68;  TROUSSE P.E.  en  VANHALEWIJN,  J.,  Uitlevering  en  Internationale  Rechtshulp  in 
Strafzaken,  A.P.R.,  1970,  p.  72,  nr.  101  en  volgende;  VAN DEN WYNGAERT,  C.,  Strafrecht, 
Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, 6de ed., 2006, p. 1248; BOSLY, H.-D., VANDERMEERSCH, D. 
et BEERNAERT M.-A., Droit de la procédure pénale, La Charte, 5ième éd., 2008, p. 1159.
3 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4de ed., 2007, p. 1654, nr. 3860.
4 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, 6de ed., 2006, p. 
1250.
5 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken,  A.P.R., 
1970, p. 72, nr. 101; THEYS, M.,  Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, p. 
513, nr. 12.
6 In werking getreden op 1 mei 2005.
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uitlevering, dient na te gaan of het feit zelf waarvoor dat bevel is verleend, en niet de 
omschrijving  of  de  kwalificatie  die  de  verzoekende  Staat  eraan  heeft  gegeven,  een 
misdrijf is volgens de wetgevingen van zowel de verzoekende als van de aangezochte 
Staat,  ongeacht  of  de  benaming  ervan  in  beide  Staten  verschilt,  en  of  dit  feit  in  het 
toepasselijke uitleveringsverdrag is omschreven7. 

Het is dus niet zozeer de gelijkenis tussen de kwalificaties die van belang is, dan wel de 
gelijkenis tussen de feiten zelf8.

Bij het onderzoek van de dubbele strafbaarstelling worden dus enkel de bestanddelen 
van het feit waarvoor de uitlevering wordt gevraagd in aanmerking genomen en niet de 
wettelijke kwalificatie die de verzoekende Staat aan het feit heeft gegeven9. De uitlevering 
kan  dus  ook  worden  toegestaan  wanneer  de  wettelijke  kwalificatie  die  door  de 
verzoekende Staat aan het feit wordt gegeven, niet overeenstemt met de kwalificatie van 
hetzelfde feit volgens de Belgische strafwet10: in het licht van het vereiste van de dubbele 
strafbaarstelling is het dus voldoende, maar tevens noodzakelijk dat de bestanddelen van 
het feit een misdrijf uitmaken in het Belgisch strafrecht en dat het binnen de bepalingen 
van de Uitleveringswet  1874 of  van het  uitleveringsverdrag valt11.  Anders gesteld:  de 
uitlevering is mogelijk wanneer het feit strafbaar is volgens het Belgisch strafrecht, zelfs 
onder een andere kwalificatie12.

Het onderzoeksgerecht moet dus de strafbaarstelling in België van de feiten waarvoor 
uitlevering wordt verzocht, beoordelen volgens de mogelijkheid die feiten te vervolgen op 
grond van de naar Belgisch recht eraan te geven delictsomschrijving13.

14. Een enkele uitzondering niet te na gesproken14, is de rechtsleer van oordeel dat deze 
dubbele strafbaarstelling beoordeeld moet worden op het ogenblik van het plegen van het 
misdrijf waarvoor de uitlevering is gevraagd15. De latere strafbaarstelling van het feit, die 
in de wetgeving van de aangezochte Staat zou worden ingevoerd tussen het ogenblik van 
het plegen van de feiten en het verzoek tot uitlevering, kan in geen enkel geval leiden tot 
het vaststellen door de gerechtelijke overheden van de aangezochte Staat, van het bestaan 
van het vereiste van de dubbele incriminatie16. 

7 Cass. 22 juni 1994, AR P.94.0719.F, AC, 1994, nr. 327; 8 mei 2001, AR P.01.0392.N, AC., 2001, 
nr. 262; 15 feb. 2006, AR P.05.1594.F, AC, 2006, nr. 96 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
8 DAVID, E., Eléments de Droit Pénal International et Européen, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 493, nr. 
7.1.68;  BOSLY,  H.-D.,  VANDERMEERSCH,  D.  et  BEERNAERT M.-A.,  Droit  de  la  procédure  pénale,  La 
Charte, 5ième éd., 2008, p. 1159
9 THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, p. 514, nr. 13.
10 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, 6de ed., 2006, p. 
1249.
11 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken,  A.P.R., 
1970, p. 75, nr. 106.
12 THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, p. 514, nr. 13; MASSET, 
A. et MASSA A.-S.,  L’extradition, in "Poursuites pénales et Extraterritorialité – Strafprocesrecht en 
Extraterritorialiteit", La Charte – Die Keure, 2002, p. 217.
13 Cass. 11 april 2000, AR P.00.0407.N, AC, 2000, nr. 246.
14 VAN DEN WYNGAERT, C., Strafrecht, Strafprocesrecht & Internationaal Strafrecht, 6de ed., 2006, p. 
1249. Deze auteur schrijft: “De vraag rijst of de dubbele incriminatie moet worden beoordeeld op  
het tijdstip van de beslissing tot uitlevering, ofwel op het tijdstip van de feiten waarvoor uitlevering 
wordt gevraagd. Hoewel hierover geen stellingen worden ingenomen in rechtspraak en rechtsleer 
lijkt men tot voor kort aangenomen te hebben dat het tijdstip van de uitlevering moest in aanmerking  
genomen  worden,  niet  het  tijdstip  van  de  feiten.”  Deze  stelling  wordt  evenwel  niet  verder 
onderbouwd, noch wordt er verwezen naar enige rechtsleer of rechtspraak.
15 BOSLY, H.-D., VANDERMEERSCH, D. et BEERNAERT M.-A., Droit de la procédure pénale, La Charte, 
5ième éd., 2008, p. 1159; TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp 
in Strafzaken, A.P.R., 1970, p. 74, nr. 105.
16 MASSET,  A.  et  MASSA A.-S.,  L’extradition,  in  "Poursuites  pénales  et  Extraterritorialité  – 
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Het is dus uitgesloten een persoon uit te leveren of een vreemd bevel tot aanhouding ter 
fine van uitlevering uitvoerbaar te verklaren voor feiten die niet strafbaar gesteld waren 
door het recht van de aangezochte Staat op het ogenblik van het plegen ervan17.

15. In het bestreden arrest van 1 maart 2010 oordeelt de kamer van inbeschuldiging-
stelling, na te hebben vastgesteld dat de feiten naar Marokkaans recht strafbaar gesteld 
worden:  “Naar  Belgisch  recht  worden  deze  samenhangende  feiten,  omschreven  als 
vereniging van misdadigers en criminele organisatie  (artikel  322 e.v.  Sw.),  vrijwillige 
doodslag (artikelen 392 en 393 Sw.) en deelneming aan activiteiten van een terroristische 
groep (artikel 137 t/m 140 Sw.), eveneens strafbaar gesteld”.

16. De wet van 10 januari 1999 betreffende de criminele organisaties voert de artikelen 
324bis tot 325 in het Strafwetboek in18. De feiten van terroristische misdrijven werden 
evenwel nog veel later in het Strafwetboek ingeschreven door de invoeging in dit wetboek 
van de artikelen 137 tot 141ter door de wet van 19 december 2003, gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad op 29 december 2003 en in werking getreden op 8 januari 2004, hetzij 
dag op dag zes jaar na de laatste feiten waarvan de kamer van inbeschuldigingstelling 
oordeelde  dat  zij  in  aanmerking  kwamen  voor  de  uitvoerbaarverklaring  van  het 
Marokkaans bevel tot aanhouding19.

Door de wetten van 10 januari 1999 betreffende de criminele organisaties en van 19 de-
cember 2003 betreffende de terroristische misdrijven werden in België bijgevolg feiten 
strafbaar gesteld, die dit eerder niet waren. 

De kamer van inbeschuldigingstelling kon zich, desgevallend, weliswaar steunen op de 
omschrijving van de feiten in de kwalificatie van de misdrijven van “vereniging van mis-
dadigers” van de artikelen 322 tot 324 Strafwetboek en van “vrijwillige doodslag” van de 
artikelen 392 en 393 Strafwetboek, die reeds bestonden op het ogenblik van het plegen 
van de feiten waarvoor de uitlevering werd gevraagd, maar niet op een omschrijving van 
deze feiten in de kwalificaties van “criminele organisatie (artikel 322 e.v. Sw.)” en “deel-
neming aan activiteiten van een terroristische groep (artikel 137 t/m 140 Sw.)” om na te 
gaan of aan het vereiste van de dubbele strafbaarstelling was voldaan: de strafbaarstelling 
van de (thans bestaande) misdrijven van “criminele organisatie (artikel 322 e.v. Sw.)” en 
“deelneming aan activiteiten van een terroristische groep (artikel 137 t/m 140 Sw.)” is im-
mers posterieur aan het ogenblik waarop of het tijdsvak waarin de feiten waarvoor om 
uitlevering werd verzocht, werden gepleegd.

17. Met betrekking tot het probleem van de verjaring bepaalt artikel 7 van de Uitlever-
ingswet van 15 maart 1874: “Tot uitlevering wordt er niet overgegaan zo sedert het ten 
laste gelegde feit, de vervolgingen of de veroordeling, de verjaring van de strafvordering 
of van de straf naar Belgisch recht is bereikt.”

Hoewel deze wetsbepaling enkel spreekt over de verjaring naar Belgisch recht, is de 
grote meerderheid van de rechtsleer het erover eens dat de verjaring van de feiten (hier 
wat de strafvordering betreft, aangezien het een uitlevering met het oog op de vervolging 
betreft) niet enkel volgens het recht van de aangezochte Staat moet worden onderzocht, 
maar ook volgens het recht van de verzoekende Staat20. 

Strafprocesrecht en Extraterritorialiteit", La Charte – Die Keure, 2002, p. 217.
17 DAVID, E., Eléments de Droit Pénal International et Européen, Bruylant, Bruxelles, 2009, p. 490, 
n° 7.1.66; MASSET, A. et MASSA A.-S.,  L’extradition, in "Poursuites pénales et Extraterritorialité – 
Strafprocesrecht en Extraterritorialiteit", La Charte – Die Keure, 2002, p. 217.
18 Gepubliceerd in het  Belgisch Staatsblad op 26 feb. 1999, in werking getreden op 8 maart 1999, 
gewijzigd bij wet van 10 aug. 2005 (BS, 2 sept. 2005(eerste uitgave)).
19 De kamer van inbeschuldigingstelling verklaarde het Marokkaans bevel tot aanhouding slechts 
uitvoerbaar voor de feiten gepleegd tussen 1 jan. 1989 en 9 jan. 1998.
20 DEMANET, G., "Du rôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation en cas 
d’extradition  demandée  à  la  Belgique",  Rev.  dr.  pén.  Crim.,  1988,  p.  266;  TROUSSE P.E.  en 



Nr. 344 - 18.5.10 HOF VAN CASSATIE 1429 

Dit lijkt ook het standpunt van het Hof te zijn21. 
Dit houdt verband met het principe van de dubbele incriminatie en is bovendien ook 

logisch: de verzoekende Staat kan maar de uitlevering vragen wanneer die Staat zelf nog 
vervolgingen kan instellen, anders heeft hij geen belang meer bij de uitlevering en is zijn 
verzoek niet ontvankelijk22. 

Bij het nazicht van de verjaring ten opzichte van het rechtstelsel van beide Staten zal in 
elk geval steeds de meest gunstige verjaringstermijn voor de verdachte spelen, met name 
de verjaringstermijn van dat rechtstelsel dat de kortste verjaringstermijn kent23.

Dit alles stelt evenwel geen probleem in het geval dat ons thans bezighoudt, aangezien 
artikel 8.1 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko 
betreffende uitlevering, de voorwaarde van artikel 7 Uitleveringswet uitdrukkelijk uitbrei-
dt tot de verjaring volgens het recht van beide betrokken Staten door te bepalen: “Geen 
uitlevering wordt toegestaan indien, volgens de wetgeving van de verzoekende of van de 
aangezochte Partij, verjaring van de vordering of van de straf is ingetreden.”

18. Om te oordelen of de verjaring al dan niet is ingetreden moet het onderzoeksgerecht 
zich plaatsen op het ogenblik van de (handeling van de) uitlevering en niet op enig ander 
moment van de procedure, aangezien er geruime tijd kan verlopen tussen het ontvangen 
van het verzoek tot uitlevering en de effectieve overlevering van de uitgeleverde persoon 
aan de verzoekende Staat24.

19. Een ander gevolg van het principe van de dubbele strafbaarstelling ligt in de regel 
dat  het  Belgisch  onderzoeksgerecht,  dat  uitspraak  moet  doen  over  de 
uitvoerbaarverklaring van een vreemd bevel tot aanhouding ter fine van uitlevering en die 
daarbij, zoals hiervoor uiteengezet, de kwalificatie van de feiten waarvoor die uitlevering 
gevraagd wordt, zoals die omschreven werden door de verzoekende Staat, moet vertalen 
naar een kwalificatie naar Belgisch recht volgens de Belgische wet, zoals die bestond op 
het ogenblik van het plegen van de feiten waarvoor de uitlevering wordt gevraagd, op 
deze  uiteindelijke  kwalificatie  de  Belgische  regels  van  artikel  21  Voorafgaande  Titel 
Wetboek van Strafvordering inzake de verjaring moet toepassen25. 

De uitlevering wegens een door de Belgische wet als misdrijf omschreven feit zal dus 
niet mogelijk zijn wanneer de door de Belgische wet bepaalde termijn voor de verjaring 
van de strafvordering voor dit misdrijf, gekwalificeerd volgens de Belgische wet zoals die 
bestond op het  tijdstip  van het  plegen  van  de  feiten,  is  verstreken,  zelfs  wanneer  de 
wetgeving van de verzoekende Staat een langere verjaringstermijn bepaalt26. 

Bij de beoordeling of de verjaring van de strafvordering al dan niet is ingetreden, kan 
dus geen rekening worden gehouden met een omschrijving van de feiten volgens een 

VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, A.P.R., 1970, p. 82, nr. 141; 
FRANCHIMONT M., JACOBS, A. et MASSET, A., Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 
1284; BOSLY, H.-D., VANDERMEERSCH, D. et BEERNAERT M.-A., Droit de la procédure pénale, La Charte, 
5ième éd., 2008, p. 1160; THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, 
p. 523, nr. 37.
21 Cass. 22 juni 1994, AR P.94.0719.F, AC, 1994, nr. 327.
22 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken,  A.P.R., 
1970, p. 82, nr. 141.
23 THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, p. 523, nr. 37; TROUSSE 
P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken, A.P.R., 1970, p. 82, 
nr. 142.
24 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken,  A.P.R., 
1970, p. 82, nr. 140.
25 THEYS, M., Extradition, Les Novelles, Procédure pénale, Tome Ier, Vol. II, p. 523, nr. 39.
26 TROUSSE P.E. en VANHALEWIJN, J., Uitlevering en Internationale Rechtshulp in Strafzaken,  A.P.R., 
1970, p. 83, nr. 145.
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kwalificatie die nog niet bestond op het ogenblik van het plegen van deze feiten en met de 
op deze nieuwe kwalificatie toepasselijke (nieuwe) verjaringstermijn, die zou verschillen 
van de verjaringstermijn, die (oorspronkelijk) toepasselijk zou zijn geweest op de om-
schrijving van de feiten naar Belgisch recht volgens de stand van de Belgische wetgeving 
op het ogenblik van het plegen van de feiten waarvoor de uitlevering wordt gevraagd.

20. Hier rijst bijgevolg opnieuw een probleem, want de appelrechters oordelen: “De 
feiten  waarvoor  uitlevering  wordt  gevraagd,  zoals  die  nader  worden  toegelicht  in  de 
stukken afkomstig van de Marokkaanse autoriteiten, en die naar Belgisch (s)trafrecht om-
schreven worden als criminele organisatie en bendevorming met het oog op het plegen en 
voorbereiden van terreurdaden, worden gestraft met niet correctionaliseerbare criminele 
straffen (artikelen 137, §1, 137, §2,1°, 138, §1, 10°, 393 en 323 Sw.)”.

Zij stellen verder vast: “daar geen termijn van 15 jaar verlopen is sedert 8 januari 1998, 
zijnde de einddatum waarvoor de uitlevering wordt gevraagd en zou kunnen toegestaan 
worden, zijn deze feiten overeenkomstig Belgisch recht niet verjaard”.

Met deze redenen verantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing 
niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
21. De overige onderdelen van het derde middel en het eerste en tweede middel kunnen 

niet  tot  ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing leiden en dienen bijgevolg niet 
beantwoord te worden.

Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest van 1 maart 2010 in zoverre het bevel 
tot aanhouding ter fine van uitlevering van 28 maart 2008 van de procureur-generaal bij 
het hof van beroep te Rabat (Marokko) deels uitvoerbaar verklaart voor de feiten gepleegd 
tussen  1  januari  1989  en  9  januari  1998,  met  verwijzing  naar  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling te Antwerpen, in een andere zetelsamenstelling dan deze die de 
bestreden arresten en het arrest van 30 april 2009 heeft gewezen en verwerping van het 
cassatieberoep voor het overige.

ARREST

(AR P.10.0468.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de tussenarresten van het hof van beroep te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 oktober 2009 en 14 de-
cember 2009 en het arrest van 1 maart 2010, op verwijzing gewezen ingevolge 
arrest van het Hof van 9 juni 2009. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het tussenarrest van 5 oktober 2009 verklaart het hoger beroep van de eiser 

tegen de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te 
Tongeren van 23 december 2008 ontvankelijk en beveelt de heropening van het 
debat.
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In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep bij gebrek aan be-
lang niet ontvankelijk.

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot heropening van 
het debat door het tussenarrest van 14 december 2009, is het evenmin bij gebrek 
aan belang ontvankelijk.

3. Het arrest van 1 maart 2010 verklaart het aanhoudingsbevel met het oog op 
uitlevering slechts deels uitvoerbaar, meer bepaald uitsluitend voor de feiten tus-
sen 1 januari 1989 en 9 januari 1998. In zoverre het cassatieberoep gericht is te-
gen de beslissing waarbij het aanhoudingsbevel dat betrekking heeft op feiten 
vanaf 9 januari 1998, niet uitvoerbaar wordt verklaard, is het bij gebrek aan be-
lang evenmin ontvankelijk.

Derde middel 
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7 Uitleveringswet 1874 en ar-

tikel 8.1 Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko 
betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (hierna Uitleve-
ringsovereenkomst Marokko): de appelrechters oordelen ten onrechte dat de fei-
ten waarvoor de uitlevering wordt gevraagd, niet verjaard zijn overeenkomstig 
het Belgische recht, daar er geen termijn van vijftien jaar is verstreken sinds 9 ja-
nuari 1998, datum waarop de eiser de Belgische nationaliteit heeft verworven; 
dit is slechts het geval voor de feiten van doodslag, omschreven in artikel 393 
Strafwetboek, maar niet voor de andere feiten die strafbaar worden gesteld door 
de artikelen 137, §1 en 2, 1°, en 138, §1, 10°, Strafwetboek; deze laatste misdrij-
ven werden pas door de wet van 19 december 2003 strafbaar gesteld terwijl de 
uitlevering van de eiser ook wordt toegestaan voor dergelijke feiten die zich heb-
ben voorgedaan tussen 1 januari 1989 en 9 januari 1998.

5. Artikel 7 Uitleveringswet 1874 bepaalt dat er niet tot uitlevering wordt over-
gegaan zo sedert het ten laste gelegde feit, de vervolging of de veroordeling, de 
verjaring van de strafvordering of van de straf naar Belgisch recht is bereikt.

Artikel  8.1  Uitleveringsovereenkomst  Marokko bepaalt  dat  geen uitlevering 
wordt toegestaan indien, volgens de wetgeving van de verzoekende of van de 
aangezochte partij verjaring van de vordering of van de straf is ingetreden.

6. Om te oordelen of de verjaring van de strafvordering in de zin van voormel-
de wetsbepalingen al dan niet is ingetreden, moet men zich plaatsen op het ogen-
blik van de uitlevering maar dient de eventuele verjaring nagegaan te worden 
overeenkomstig de kwalificatie van het feit volgens de Belgische wet zoals zij 
bestond op het moment waarop het feit waarvoor om uitlevering wordt verzocht, 
werd gepleegd.

Hieruit volgt dat om te oordelen of op het moment van de beoordeling van het 
verzoek tot uitlevering de strafvordering al dan niet is verjaard, geen rekening 
kan worden gehouden met de kwalificatie van misdrijven en de daarop van toe-
passing zijnde verjaringstermijnen wanneer  de wetgeving waardoor die feiten 
strafbaar worden gesteld naar Belgisch recht, nog niet in voege was op het ogen-
blik waarop de feiten waarvoor om uitlevering wordt verzocht, werden gepleegd.
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7. De appelrechters oordelen dat de feiten waarvoor de uitlevering wordt ge-
vraagd, naar Belgisch recht  "omschreven worden als criminele organisatie en 
bendevorming met het oog op het plegen en voorbereiden van terreurdaden [en] 
worden gestraft met niet-correctionaliseerbare criminele straffen (artikelen 137, 
§1, 137, §2, 1°, 138, §1, 10°, 393 en 323 Strafwetboek)" en dat de feiten waar-
voor zij de uitlevering toestaan, niet verjaard zijn naar Belgisch recht "daar geen 
termijn van 15 jaar verlopen is sedert 8 januari 1998". Zodoende beoordelen de 
appelrechters de verjaring deels op grond van een omschrijving van feiten over-
eenkomstig  kwalificaties  van criminele  organisatie  (artikel  322 e.v.  Strafwet-
boek) en deelneming aan activiteiten van een terroristische groep (artikel 137 tot 
140 Strafwetboek), welke bepalingen pas na het plegen van de feiten waarvoor 
de uitlevering wordt verzocht, in werking zijn getreden. 

Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond. 
Overige middelen
8. De overige middelen kunnen niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder 

verwijzing leiden en behoeven geen antwoord.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 1 maart 2010 in zoverre dit het aanhou-

dingsbevel nr. 59/08, afgeleverd op 13 maart 2008 door de procureur-generaal 
bij het hof van beroep te Rabat (Marokko) ten laste van de eiser met het oog op 
uitlevering, deels uitvoerbaar verklaart, meer bepaald uitsluitend voor de feiten 
tussen 1 januari 1989 en 9 januari 1998 en in zoverre het de eiser verwijst in de 
kosten.

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 de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

overige helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, kamer 

van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld dan in de arresten van 30 april 
2009, 5 oktober 2009, 14 december 2009 en 1 maart 2010.

18 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. P. Monville, Brussel en M. Wyngaerden, Brussel.

Nr. 345

2° KAMER - 18 mei 2010

1º POLITIE - ALGEMENE OPSPORINGSBEVOEGDHEID - WETTELIJKE BASIS



Nr. 345 - 18.5.10 HOF VAN CASSATIE 1433 

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OBSERVATIE UITGEVOERD VÓÓR DE WET VAN 6 
JANUARI 2003 - WETTELIJKE BASIS

1º en 2° De bepalingen van Boek I Wetboek van Strafvordering en deze van de artikelen  
8/6 en 15 Wet Politieambt, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 
6 januari 2003, verlenen de politieambtenaren een algemene bevoegdheid om onder de 
leiding en de controle van de procureur des Konings of van de onderzoeksrechter straf-
bare feiten op te sporen; die bepalingen, alsmede de naleving van de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit, vormen de wettelijke basis die de politieambtenaren die 
daartoe door de procureur des Konings zijn gemachtigd, toelaten een observatie uit te  
voeren. 

(F.)

ARREST

(AR P.10.0595.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM en artikel 12 Grondwet: 

het arrest oordeelt ten onrechte dat de bepalingen van het Wetboek van Strafvor-
dering en van de Wet Politieambt een wettelijke basis vormen om observaties uit 
te voeren; voor de observaties uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 6 januari 2003 was er geen wettelijke basis om observaties uit te voeren.

2. De bepalingen van Boek I Wetboek van Strafvordering en deze van de arti-
kelen 8/6 en 15 Wet Politieambt, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding 
van de wet van 6 januari 2003, verlenen de politieambtenaren een algemene be-
voegdheid om onder de leiding en de controle van de procureur des Konings of 
van de onderzoeksrechter strafbare feiten op te sporen. Die bepalingen, alsmede 
de naleving van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, vormen de 
wettelijke basis die de politieambtenaren die daartoe door de procureur des Ko-
nings of de onderzoeksrechter waren gemachtigd, toelieten een observatie uit te 
voeren.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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18 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 346

2° KAMER - 18 mei 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR CONTROLE - VOORWAARDE

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR CONTROLE - VOORWAARDE

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OBSERVATIE UITGEVOERD VÓÓR DE WET VAN 6 
JANUARI 2003 - ONDERSCHEID TUSSEN STELSELMATIGE EN NIET-STELSELMATIGE OBERVATIE - 
GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID - OBSERVATIE - OBSERVATIE 
UITGEVOERD VÓÓR DE WET VAN 6 JANUARI 2003 - ONDERSCHEID TUSSEN STELSELMATIGE EN 
NIET-STELSELMATIGE OBERVATIE - GEVOLG

1º  en  2°  De  controle  uitgevoerd  met  toepassing  van  artikel  235ter  Wetboek  van 
Strafvordering beoogt enkel de bijzondere opsporingsmethoden welke hebben geleid tot  
vaststellingen waarop de strafvordering is gesteund. 

3º  en  4°  De  omstandigheid  dat  artikel  47sexies  Wetboek  van  Strafvordering  niet  van 
toepassing is op de observaties uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van de wet van 6  
januari 2003, belet niet dat toen ook een onderscheid kon worden gemaakt tussen niet-
stelselmatige observatie en stelselmatige observatie; enkel deze laatste is een bijzondere  
opsporingsmethode die aan de controle met toepassing van artikel 235ter Wetboek van 
Strafvordering is onderworpen. 

(V.)

ARREST

(AR P.10.0599.N)

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

pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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(...)
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 189ter en 235ter Wet-

boek van Strafvordering: het arrest beperkt ten onrechte de controle van de bij-
zondere opsporingsmethoden tot de observaties die een weerslag hebben op de 
huidige procedure.

8. De controle uitgevoerd met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Straf-
vordering beoogt enkel de bijzondere opsporingsmethoden welke hebben geleid 
tot vaststellingen waarop de strafvordering gesteund is.

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
Derde middel
Eerste onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 47sexies en 235ter Wet-

boek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de uitgevoerde ob-
servaties geen stelselmatige observaties zijn en weigert dienvolgens de controle 
daarover uit te voeren; het begrip "stelselmatige observatie" is ingevoerd bij arti-
kel 47sexies Wetboek van Strafvordering en bestond vóór de inwerkingtreding 
van de wet van 6 januari 2003 niet.

10. Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering vereist enkel dat de regelmatig-
heid van de bijzondere opsporingsmethoden moet worden onderzocht. De kamer 
van inbeschuldigingstelling moet die controle uitvoeren voor de bijzondere op-
sporingsmethoden uitgevoerd zowel vóór als na de inwerkingtreding van de wet 
van 6 januari 2003 waarbij artikel 47sexies Wetboek van Strafvordering is inge-
voerd.

11. De omstandigheid dat artikel 47sexies Wetboek van Strafvordering niet van 
toepassing is op de observaties uitgevoerd vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 6 januari 2003, belet niet dat toen ook een onderscheid kon worden gemaakt 
tussen de niet-stelselmatige observatie en de stelselmatige observatie. Enkel deze 
laatste is een bijzondere opsporingsmethode die aan de controle met toepassing 
van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is onderworpen.

12. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat ook de niet-stelselmatige observatie uit-
gevoerd vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 aan de controle 
met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is onderworpen, 
faalt naar recht.

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

18 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
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de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 347

2° KAMER - 19 mei 2010

STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - GEHANDICAPTE BEKLAAGDE - UITSPRAAK 
VAN EEN WERKSTRAF - INSTEMMING VAN DE BEKLAAGDE - IN AANMERKINGNEMING VAN DE HANDICAP

Wanneer de beklaagde, toen hij op de hoogte werd gebracht van de draagwijdte en de  
toepassingsvoorwaarden van de werkstraf,  ermee heeft ingestemd dat hem eventueel  
een dergelijke straf zou worden opgelegd, desnoods door die aan zijn handicap aan te  
passen, kan de rechter hem een werkstraf opleggen met de beperking dat zij ten uitvoer 
zal worden gelegd, rekening houdend met zijn aandoening1. (Art. 37ter, Sw.)

(P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1733.F)

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

correctionele kamer, van 26 oktober 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser verwijt de appelrechters dat zij hem een werkstraf hebben opgelegd 

ofschoon hij, zoals blijkt uit de aan de bodemrechters voorgelegde medische ge-
tuigschriften, volledig arbeidsongeschikt is.

In zoverre het middel een onderzoek van de feitelijke gegevens van de zaak 
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 
voor het hof van beroep heeft  aangevoerd dat hem wegens zijn arbeidsonge-
schiktheid geen werkstraf kon worden opgelegd.

Het proces-verbaal van de rechtszitting van 28 september 2009 vermeldt inte-
gendeel dat de eiser, toen hij door het hof op de hoogte gebracht was van de 
draagwijdte en de toepassingsvoorwaarden van de in artikel 37ter Strafwetboek 
bepaalde straf, ermee heeft ingestemd dat hem eventueel een dergelijke straf zou 
worden opgelegd, waarbij die desnoods aan zijn handicap zou worden aangepast.

Het arrest legt de eiser een werkstraf op, met gedeeltelijk uitstel, met de beper-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, P.09.1733.F, nr.347.
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king dat zij ten uitvoer zal worden gelegd, rekening houdend met de aan de hand 
van een medisch verslag nog te preciseren aandoening aan zijn linkerhand.

De bewering volgens welke de eiser het recht was ontzegd om zijn desbetref-
fende opmerkingen voor te dragen, vindt bijgevolg geen steun in de stukken van 
de rechtspleging.

Het middel mist dienaangaande feitelijke grondslag.
Voor het overige verbiedt geen enkele bepaling in het statuut van het rijksper-

soneel, dat de strafrechter als probatievoorwaarde oplegt dat een met uitstel ver-
oordeelde ambtenaar, tijdens de duur van het uitstel actief werk moet zoeken in-
dien hij het zijne verliest en een beroepsopleiding moet volgen in afwachting dat 
hij werk vindt.

Het middel faalt wat dat betreft naar recht.
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.

19 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. A. Franken, Luik.

Nr. 348

2° KAMER - 19 mei 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
EINDBESLISSING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJ VERSTEK UITGESPROKEN 
ARREST VAN BUITENVOLGINGSTELLING - TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN

2º VERZET - STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR VERZET - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJ VERSTEK UITGESPROKEN ARREST VAN BUITENVOLGINGSTELLING

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BIJ VERSTEK 
UITGESPROKEN ARREST VAN BUITENVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - TERMIJN OM 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BIJ VERSTEK 
UITGESPROKEN ARREST VAN BUITENVOLGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - TERMIJN OM 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN 
EINDBESLISSING) - BUITENVERVOLGINGSTELLING - ARREST DAT EEN BURGERLIJKE PARTIJ BIJ 
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VERSTEK TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VEROORDEELT - TERMIJN OM 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN

6º VERZET - STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR VERZET - BUITENVERVOLGINGSTELLING 
- ARREST DAT EEN BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK TOT BETALING VAN DE 
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VEROORDEELT

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - ARREST DAT EEN BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK TOT BETALING 
VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VEROORDEELT - CASSATIEBEROEP - TERMIJN OM 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BUITENVERVOLGINGSTELLING - ARREST DAT EEN BURGERLIJKE PARTIJ BIJ VERSTEK TOT BETALING 
VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING VEROORDEELT - CASSATIEBEROEP - TERMIJN OM 
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN

1º, 2°, 3° en 4° Vermits tegen een bij verstek gewezen arrest van buitenvervolgingstelling 
van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  geen  verzet  kan  worden  aangetekend,  
bedraagt de termijn om tegen dergelijke beslissing cassatieberoep in te stellen vijftien vri-
je dagen, te rekenen vanaf de datum van het arrest1. (Impliciete oplossing).  

5º, 6°, 7° en 8° Het cassatieberoep dat is ingesteld vóór het verstrijken van de verzettermijn  
tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die een burgerlijke partij, bij  
verstek,  tot  betaling veroordeelt  van een rechtsplegingsvergoeding  aan de inverdenk-
inggestelde die buiten vervolging is gesteld, is voorbarig en bijgevolg niet ontvankelijk2. 

(W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0313.F)

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

gen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 januari 2010.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van G. W.
De eiser voert geen middel aan.
B. Cassatieberoep van C. W.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die zegt dat er 

geen grond is om de verweerder te vervolgen
De eiser voert geen middel aan.
2.  In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissing  die  de  eiser 

veroordeelt om de verweerder een rechtsplegingsvergoeding per aanleg te beta-

1 Zie R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, p. 139. 
2 Ibid.
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len
Het bestreden arrest is ten aanzien van de eiser bij verstek gewezen en werd 

hem op 23 januari 2010 betekend.
Het cassatieberoep dat tegen die beslissing op 2 februari 2010 is ingesteld, met 

andere woorden vóór het verstrijken van de verzettermijn, is voorbarig en bijge-
volg niet ontvankelijk. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

19 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.

Nr. 349

2° KAMER - 19 mei 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GENETISCH ONDERZOEK - AFNAME VAN MENSELIJK 
CELMATERIAAL OP EEN PERSOON - TOESTEMMING VAN DE BETROKKEN MEERDERJARIGE - VORM

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GENETISCH ONDERZOEK - AFNAME VAN MENSELIJK 
CELMATERIAAL OP EEN PERSOON - TOESTEMMING VAN DE BETROKKEN MEERDERJARIGE - 
TOEPASSELIJKE BEPALING

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GENETISCH ONDERZOEK - VOORBEREIDEND 
SPEURWERK VAN DE DESKUNDIGE - SPEURWERK DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP EEN 
VERGELIJKING MET DE DNA-GEGEVENSBANK "CRIMINALISTIEK" - ARTIKELEN 44TER EN 90 
UNDECIES SV. - TOEPASSING

4º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - GENETISCH ONDERZOEK - 
VOORBEREIDEND SPEURWERK VAN DE DESKUNDIGE - SPEURWERK DAT GEEN BETREKKING HEEFT OP 
EEN VERGELIJKING MET DE DNA-GEGEVENSBANK "CRIMINALISTIEK" - ARTIKELEN 44TER EN 90 
UNDECIES SV. - TOEPASSING

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - AFNAME VAN MENSELIJK CELMATERIAAL OP EEN PERSOON - 
TOESTEMMING VAN DE BETROKKEN MEERDERJARIGE - SCHRIFTELIJKE EN WELOVERWOGEN 
TOESTEMMING - AANWEZIGHEID VAN EEN ADVOCAAT - VERPLICHTING

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.C - AFNAME VAN MENSELIJK CELMATERIAAL OP 
EEN PERSOON - TOESTEMMING VAN DE BETROKKEN MEERDERJARIGE - SCHRIFTELIJKE EN 
WELOVERWOGEN TOESTEMMING - AANWEZIGHEID VAN EEN ADVOCAAT - VERPLICHTING

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GENETISCH ONDERZOEK - AFNAME VAN MENSELIJK 
CELMATERIAAL OP EEN PERSOON - TOESTEMMING VAN DE BETROKKEN MEERDERJARIGE - 
SCHRIFTELIJKE EN WELOVERWOGEN TOESTEMMING - AANWEZIGHEID VAN EEN ADVOCAAT - 
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VERPLICHTING

1º Een politieambtenaar die in opdracht van de onderzoeksrechter handelt, is bevoegd om 
de toestemming van de verdachte in ontvangst te nemen wanneer hij  de afname van 
vergelijkend genetisch materiaal beveelt met het oog op een DNA-onderzoek. (Artt. 44ter, 
56, §1, en 90undecies, Sv.)

2º Artikel 90undecies Sv. is niet toepasselijk op de DNA-afname die met toestemming van  
de betrokken meerderjarige is gebeurd1. (Artt. 44ter, 56, §1, en 90undecies, Sv.)

3º en 4° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling vaststelt dat het voorbereidende 
speurwerk van een deskundige niet  tot  doel  heeft  gehad de ontdekte of aangetroffen 
profielen te linken aan die in de DNA-gegevensbank "criminalistiek", beslist zij naar recht 
dat de onderzoeken van die deskundige niet geregeld waren door de artikelen 44ter en 
90undecies, Sv. 

5º, 6° en 7° Artikel 6 E.V.R.M. vereist niet dat een advocaat aanwezig zou zijn op het ogen-
blik dat de meerderjarige persoon zijn schriftelijke toestemming tot afname van vergelijk-
end  genetisch  materiaal  geeft,  nadat  hij  over  de  draagwijdte  van die  handeling  was  
voorgelicht. (Art. 44ter, Sv.)

(C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0600.F)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 maart 2010.
N. C., G. K. en H. I. voeren ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 

respectievelijk vier, zes en vijf middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep nummer 748 van N. C. 
(...)
Vierde middel
Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat, met toepassing van de artikelen 44ter, 56, §1 en 90unde-

cies Wetboek van Strafvordering, alleen de onderzoeksrechter bevoegd is om de 
toestemming van de verdachte in ontvangst te nemen wanneer hij de afname van 
menselijk celmateriaal beveelt met het oog op een DNA-onderzoek.

De voormelde bepalingen verbieden evenwel niet dat die toestemming meteen 
wordt vastgesteld door een politieambtenaar die in opdracht van de onderzoeks-
rechter handelt.

1 Cass., 24 sept. 2008, AR P.08.0653.F, AC, 2008, nr. 502; zie H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH, M.-
A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 2008, p. 591-592 en 779-780
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Zoals de eiser opwerpt, had hij voor de afname zijn toestemming gegeven aan 
de politieambtenaren die daartoe mondeling door de onderzoeksrechter waren 
gevorderd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 44ter en 90undecies Wetboek van Strafvordering kan, 

behalve met een schriftelijke en weloverwogen toestemming van de meerderjari-
ge persoon, in de regel geen afname van een hoeveelheid bloed, wangslijmvlies 
of haarwortels gebeuren zonder beschikking van de onderzoeksrechter.

Wanneer de betrokkene die toestemming niet geeft aan de officier van gerech-
telijke politie of wanneer hij minderjarig is, moet hij voor die magistraat ver-
schijnen.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat artikel 90undecies van toepassing is op 
de afname die verricht is met toestemming van de meerderjarige persoon, geeft 
het aan die bepaling een draagwijdte die zij niet heeft en faalt het bijgevolg naar 
recht.

Aangezien de appelrechters naar recht beslissen dat de afname in de zaak van 
de eiser regelmatig was, is voor het overige de overweging van het arrest betref-
fende de betrouwbaarheid van het bewijs overtollig en is het onderdeel dat op die 
reden kritiek uitoefent, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Derde onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het oordeelt dat de in december 2007 door de 

deskundige  Deforce  uitgevoerde  onderzoeksverrichtingen  niet  gelijkstaan  met 
een DNA-onderzoek in de zin van artikel 44ter Wetboek van Strafvordering.

Volgens de appelrechters bestonden die onderzoeksverrichtingen in een onder-
zoek van de DNA-profielen uit het verslag van zijn collega Froment, in een ver-
gelijking daarvan met de gegevens van de overtuigingsstukken waarover hij be-
schikte en in een advies aan de speurders. Zij hebben daarnaast geoordeeld dat 
de deskundige aldus een vergelijking had gemaakt, niet op grond van de compu-
terbestanden  van  de  DNA-profielen  waartoe  hij  geen  toegang  had,  maar  op 
grond van een overzending van schriftelijke stukken waarover de speurders op 
regelmatige wijze beschikken.

De kamer van inbeschuldigingstelling die vaststelt dat het hierboven beschre-
ven voorbereidende speurwerk niet tot doel heeft gehad de ontdekte of aangetrof-
fen profielen te linken aan die in de DNA-gegevensbank "criminalistiek", beslist 
naar recht dat de door de eiser bekritiseerde opsporingen niet geregeld waren 
door de artikelen 44ter en 90undecies Wetboek van Strafvordering.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Aangezien de grieven over de onregelmatigheid van de onderzoeksverrichtin-

gen, bestaande in een genetische analyse, werden afgewezen, kan het onderdeel 
dat op de verkeerde premisse berust dat die verrichtingen bovendien een misdrijf 
uitmaken waardoor zij nietig kunnen worden, niet worden aangenomen.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Het  arrest  schendt  geen  enkele  wet  en  bevat  geen  enkele  nietigheidsgrond 

waarvan het onderzoek, in de huidige stand van de zaak, aan het Hof is voorge-
legd.

C. Cassatieberoep van G. K.
(...)
Vierde middel
Het middel voert aan dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak is 

miskend omdat de eiser tijdens zijn verhoor door de speurders met het oog op het 
verkrijgen van diens toestemming tot afname van vergelijkend genetisch materi-
aal, geen bijstand heeft gekregen van een advocaat.

Artikel 6 EVRM vereist niet dat een advocaat aanwezig zou zijn op het ogen-
blik dat de meerderjarige persoon zijn schriftelijke toestemming voor een derge-
lijke afname geeft, nadat hij over de draagwijdte van die handeling was voorge-
licht.

In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
In zoverre het middel de appelrechters verwijt dat zij geoordeeld hebben dat de 

eiser de kans heeft gekregen om de bijstand te eisen van zijn raadsman alsook 
om zich tijdens diens afwezigheid van iedere verklaring of toestemming te ont-
houden, is het gericht tegen een overtollige reden van het arrest en is het bijge-
volg niet ontvankelijk.

(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
Het  arrest  schendt  geen  enkele  wet  en  bevat  geen  enkele  nietigheidsgrond 

waarvan het onderzoek, in de huidige stand van de zaak, aan het Hof is voorge-
legd.

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het met nummer 747 ingestelde cassatiebe-

roep van N. C.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

19 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Ch. Marchand, Brussel, A. Masset, Verviers, O. Martins, Brus-
sel, J. Vossen, Brussel, M. Donatangelo, Charleroi, S. Coupat, Brussel en M. Bouchat, 
Charleroi.

Nr. 350

2° KAMER - 19 mei 2010
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER 
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS HET 
GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE 
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORLOPIGE CONTROLE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - 
ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º,  2°  en  3°  Het  onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  het  arrest  van  de  kamer  van  
inbeschuldigingstelling dat, krachtens artikel 235quater Sv., de controle uitoefent over de 
bijzondere opsporingsmethoden, is niet ontvankelijk1. 

(C.e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0750.F)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 april 2010.
De tweede en derde eisers voeren ieder in een memorie respectievelijk één en 

twee middelen aan.
Op 11 mei 2010 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een conclusie 

neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 19 mei 2010 heeft raadsheer Gustave Steffens verslag 

uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest oefent de controle uit op de bijzondere opsporingsmethoden, krach-

tens artikel 235quater van het Wetboek van Strafvordering, maar die bepaling 
voorziet niet in de mogelijkheid om een onmiddellijk cassatieberoep in te stellen.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, 
van dat wetboek en valt niet onder de in het tweede lid van die bepaling bedoelde 
gevallen.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de ingediende memories, aangezien zij 

geen verband houden met de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen.

Dictum

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, AR P.10.0750.F, nr.350. 
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Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

19 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. N. Galand, Brussel en G. Nicolis, Brussel.

Nr. 351

1° KAMER - 20 mei 2010

DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN VERSCHULDIGD BIJ INVOER OF BIJ UITVOER - 
MEDEDELING AAN DE SCHULDENAAR - VERPLICHTING TOT VOORAFGAANDE BOEKING VAN DE 
DOUANESCHULD - DRAAGWIJDTE

De douaneautoriteiten kunnen het te betalen bedrag aan rechter bij invoer of bij uitvoer  
enkel rechtsgeldig op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar meedelen wan-
neer zij  het bedrag van die rechten tevoren hebben geboekt;  bij  niet-boeking kan dit  
bedrag niet ingevorderd worden door deze autoriteiten1. (Artt. 217, 218 en 221, Commu-
nautair Douanewetboek)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. DIRECT PARCEL DISTRIBUTION BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.07.0172.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2006 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Op 22 mei 2008 heeft het Hof van Cassatie een arrest uitgesproken waarbij het 

iedere nadere uitspraak aanhoudt tot het Hof van Justitie van de Europese Unie 
zal hebben geantwoord op de daarin gestelde prejudiciële vragen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 28 januari 2010 de prejudi-
ciële vragen beantwoord.

De verweerster heeft op 5 maart 2010 haar opmerkingen geformuleerd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft op de rechtszitting van 20 mei 2010 een 

bijkomend verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft aanvullend geconcludeerd op dezelfde zit-

ting.
II.FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
De gegevens van de zaak zijn de volgende:
Op 18 november 1999 diende de nv Boeckmans België een summiere aangifte 

1 H.vJ. E.U., 28 jan. 2010, C-264/08.
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in bij de administratie der douane en accijnzen te Antwerpen betreffende een 
container bakkerijproducten met de verweerster als bestemmeling.

De container werd aan de verweerster geleverd zonder dat de aangifte bij de 
administratie was aangezuiverd waardoor de container aan het douanetoezicht 
werd onttrokken.

Bij brief van 26 mei 2000 liet de administratie aan de nv Boeckmans België 
weten dat de termijn voor aanzuivering reeds ruim was verstreken zodat een dou-
aneschuld was ontstaan.

Op 3 oktober 2000 stelde de administratie een minnelijke schikking voor aan 
de nv Boeckmans België, waartegen deze laatste bezwaar aantekende. Het be-
zwaar werd op 10 januari 2001 afgewezen.

De nv Boeckmans België betwistte tot betaling van de douaneschuld te zijn ge-
houden en liet de eiser op 2 februari 2001 dagvaarden voor de rechtbank van eer-
ste aanleg te Antwerpen. Bij dagvaarding van 8 februari 2001 werd de verweer-
ster door de nv Boeckmans België in vrijwaring geroepen voor alle vorderingen 
die de eiser lastens de nv Boeckmans België had gesteld.

De eiser stelde vervolgens een tussenvordering in strekkende tot de hoofdelijke 
veroordeling van de verweerster en de nv Boeckmans België tot betaling van de 
verschuldigde rechten.

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verklaarde op 7 april 2004 de 
vordering van de nv Boeckmans België ten aanzien van de eiser ongegrond en 
veroordeelde deze nv en de verweerster tot betaling van de verschuldigde rech-
ten.

Bij arrest van 7 november 2006 hervormde het hof van beroep te Antwerpen 
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg en verklaarde het recht van de ei-
ser om tot navordering van de douaneschuld over te gaan, vervallen.

III.CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 217, 218, 219, 220 en 221 van de Verordening (EG) nr. 2913/92/EG van 

12 oktober 1992 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (ver-
der afgekort: CDW);

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het recht van de eiser om tot navordering over te gaan 

vervallen op grond dat niet was bewezen dat de eiser de douaneschuld had geboekt.
Het bestreden arrest oordeelde dat het niet inboeken van een douaneschuld de invorde-

ring van de douaneschuld in de weg staat en verwees in dat verband naar rechtspraak van 
het Hof van Justitie en naar de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest van 
23 februari 2006 van het Hof van Justitie inzake Molenbergnatie:

“In het arrest Molenbergnatie van 23 februari 2006, nr. C-201/04 heeft het Hof van Jus-
titie uitdrukkelijk gesteld: Artikel 221, lid 1, van het douanewetboek eist dat het bedrag 
aan rechten bij invoer of bij uitvoer wordt geboekt alvorens het aan de schuldenaar wordt 
medegedeeld.
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In zijn conclusies van 30 juni 2005 in voormelde zaak stelt advocaat-generaal F.G. Ja-
cobs het volgende: 

68. Volgens artikel 221, lid 1, van het douanewetboek moet het bedrag aan rechten ‘on-
middellijk na de boeking’ aan de schuldenaar worden medegedeeld. Deze formulering, 
die wordt bevestigd door andere taalversies, kan onmogelijk verwijzen naar een andere 
volgorde dan boeking gevolgd door mededeling.

69. Naar mijn mening wordt deze uitlegging niet op losse schroeven gezet door de ar-
resten De Haan, aangehaald in Antero, of Covita, aangehaald in De Haan, in die zin dat de 
niet-inachtneming van de in de artikelen 3 en 5 van verordening nr. 1854/89 gestelde ter-
mijnen navordering niet onmogelijk maakt, aangezien deze termijnen alleen relevant zijn 
in de betrekkingen tussen de lidstaten en de Gemeenschap met het oog op het waarborgen 
van een snelle en uniforme toepassing van deze regels door de douaneautoriteiten.

70. In de eerste plaats betreffen de termijnen waaraan in die zaken wordt gerefereerd, 
boekingen binnen een welbepaalde periode nadat de autoriteiten het bestaan van de schuld 
hebben vastgesteld, en niet de kennisgeving aan de schuldenaar binnen een welbepaalde 
periode na de boeking. In de tweede plaats is artikel 221 van het douanewetboek een nieu-
we bepaling met een nieuw opzet: het legt een rechtstreeks verband tussen de aan de ver-
ordening nr. 1854/89 ontleende definitie van boeking en de aan verordening nr. 1697/79 
ontleende termijn voor kennisgeving aan de schuldenaar. Dit artikel kan niet aldus worden 
gelezen dat het alleen de betrekkingen tussen de lidstaten en de Gemeenschap regelt.

71. Derhalve ben ik van mening dat op de tweede vraag van de verwijzende rechter 
moet worden geantwoord dat artikel 221 van het communautair douanewetboek eist dat 
het bedrag aan rechten wordt geboekt alvorens het aan de schuldenaar wordt meegedeeld.

Het (Hof van Justitie) overweegt als volgt: 46. Uit de formulering van artikel 221, lid 1, 
van het douanewetboek, dat volstrekt ondubbelzinnig is, zoals de advocaat-generaal in 
punt 68 van zijn conclusies heeft opgemerkt, volgt dat de boeking, die erin bestaat dat het 
bedrag aan rechten door de douaneautoriteiten wordt geregistreerd in de boekhouding of 
op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, noodzakelijkerwijs moet voorafgaan 
aan de mededeling van het bedrag van de rechten bij invoer of van de rechten bij uitvoer 
aan de schuldenaar.

47. Een dergelijk chronologisch verloop van de boeking en de mededeling van het be-
drag van de rechten, dat ook blijkt uit het opschrift zelf van afdeling I van hoofdstuk 3 van 
titel VII van het douanewetboek - Boeking en mededeling van het bedrag van de rechten 
aan de schuldenaar - dient in acht te worden genomen om te voorkomen dat de belasting-
plichtigen verschillend worden behandeld en dat de harmonieuze werking van de douane-
unie wordt geschaad. Diezelfde benadering was ook terug te vinden in verordening nr. 
1854/89 in de vierde overweging van de considerans waarvan sprake was van de ‘termij-
nen (…) waarbinnen de geboekte bedragen aan rechten bij in- of bij uitvoer dienen te 
worden voldaan’.

48. Deze oplossing is niet in tegenspraak met de door de Commissie aangehaalde recht-
spraak van het (Hof van Justitie) volgens welke de overschrijding van de termijnen waar-
binnen de douaneautoriteiten het bedrag aan rechten in de boekhouding dienen te registre-
ren, niet in de weg staat aan de navordering ervan, waarbij de niet-inachtneming van de 
voor de boeking vastgestelde termijnen alleen ertoe kan leiden dat de betrokken lidstaat in 
het kader van de terbeschikkingstelling van de eigen middelen vertragingsrente moet beta-
len (zie in die zin met name arrest van 26 november 1998, Covita, C-370/96, Jurispr. Blz. 
1-7711, punten 36 en 37, en arrest De Haan, reeds aangehaald, punt 34). In deze arresten 
wordt immers alleen uitspraak gedaan over de gevolgen die aan vertraging bij de boeking 
zijn verbonden, en zij betreffen uitsluitend de betrekkingen tussen de lidstaten en de Ge-
meenschap.
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49. Bijgevolg dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 221, lid 1, van 
het douanewetboek eist dat het bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer wordt geboekt 
alvorens het aan de schuldenaar wordt medegedeeld.

Het (Hof van Justitie) verklaart voor recht:
2) Artikel 221, lid 1, van verordening nr. 2913/92 eist dat het bedrag aan rechten bij in-

voer of bij uitvoer wordt geboekt alvorens het aan de schuldenaar wordt medegedeeld.
2.1.3. (De eiser) blijft derhalve ten onrechte voorhouden dat de datum van boeking irre-

levant is.
(p.15, 2.1.2. t.e.m. p.17, 2.1.3., eerste alinea).
Het bestreden arrest stelde vervolgens vast dat eiser geen stuk heeft voorgelegd waaruit 

blijkt dat de boeking van de douaneschuld in casu was gebeurd:
In fine van zijn conclusies stelt (de eiser) dat te dezen de schuld geboekt werd op 3 ok-

tober 2000.
Het stuk dat (de eiser) daaromtrent voorlegt is een aangetekend schrijven uitgaande van 

de administratie der douane en accijnzen, gewestelijke directie Antwerpen, gericht aan 
Boeckmans, houdende een ‘voorstel tot minnelijke schikking voor het niet - zuiveren van 
de vrachtlijst 126 E nr. 873025L8710716 van 18.11.1999 van Antwerpen DE (artikel 5)’.

Dit stuk is geen bewijs van boeking van de douaneschuld en door (de eiser) wordt geen 
ander stuk voorgelegd waaruit blijkt dat de boeking is gebeurd.

(De verweerster) heeft reeds in het schrijven van haar raadsman van 25 april 2002 hou-
dende bezwaar/beroep tegen de mededeling van schuldvordering onder vorm van tegen-
eis/tussenvordering door de administratie in conclusies in de zaak AR 01/1015/A ingeroe-
pen dat de administratie niet bewijst dat er boeking voorafging aan de tegeneis/tussenvor-
dering.

(De eiser) heeft het nooit nodig geacht een bewijs van boeking voor te leggen, zodat er 
geen reden is om hem alsnog de mogelijkheid te geven dit bewijs bij te brengen (voor zo-
ver er al een boeking is gebeurd).

Het (hof van beroep) dient derhalve te besluiten dat het recht van (de eiser) om tot na-
vordering over te gaan vervallen is.

Bijgevolg dienen de ander middelen en argumenten niet verder onderzocht te worden”.
Grieven
Luidens artikel 217 CDW dient elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uit-

voer dat voortvloeit uit een douaneschuld, door de douaneautoriteiten te worden berekend 
zodra deze over de nodige gegevens beschikken en dient dit bedrag aan rechten door deze 
autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, te 
worden geregistreerd (boeking).

De artikelen 218 en 219 CDW bepalen de termijnen waarbinnen de rechten door de ad-
ministratie moeten worden geboekt.

Artikel 220 CDW bepaalt dat, indien het bedrag aan rechten dat voortvloeit uit een dou-
aneschuld, niet geboekt is overeenkomstig de artikelen 218 en 219 of wanneer een lager 
bedrag is geboekt dan het wettelijk verschuldigde bedrag, de boeking van het in te vorde-
ren of aanvullend in te vorderen bedrag aan rechten dient te geschieden binnen een ter-
mijn van twee dagen te rekenen vanaf de datum waarop de douaneautoriteiten deze situa-
tie hebben vastgesteld en het wettelijk verschuldigde bedrag kunnen berekenen en zij de 
schuldenaar kunnen aanwijzen (boeking achteraf). Deze termijn kan overeenkomstig arti-
kel 219 worden verlengd.

Luidens artikel 221, eerste lid, CDW, dient het bedrag van de rechten onmiddellijk na 
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de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar te worden medegedeeld.
Volgens het derde lid van deze bepaling moet de mededeling aan de schuldenaar plaats-

vinden binnen drie jaar nadat de douaneschuld is ontstaan. Deze termijn wordt geschorst 
door het instellen van een beroep in de zin van artikel 243 voor de duur van de procedure 
van beroep.

Wanneer de douaneschuld is ontstaan ingevolge een handeling die op het tijdstip dat zij 
werd verricht strafrechtelijk vervolgbaar was, mag de mededeling van de wettelijk ver-
schuldigde bedragen, overeenkomstig de in de geldende bepalingen daartoe gestelde voor-
waarden, nog na het verstrijken van de in lid 3 bedoelde termijn aan de schuldenaar wor-
den gedaan, aldus het vierde lid van artikel 221.

Eerste onderdeel
De verplichting die voor de eiser voortvloeit uit artikel 217 CDW om een douaneschuld 

in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig dienst doet, te registreren of 
te boeken, binnen de termijnen bepaald in de artikelen 218 en 219 CDW, behelst een ver-
plichting die uitsluitend kadert in de relatie tussen de Europese Unie en de lidstaten en die 
losstaat van de relatie lidstaat-belastingplichtige.

Blijkens de structuur van hoofdstuk III van Titel VII van het CDW, dat gewijd is aan de 
invordering van het bedrag van de douaneschuld, en waarvan de artikelen 217 t.e.m. 221 
deel uitmaken, zijn de in dit hoofdstuk opgenomen regels inderdaad hoofdzakelijk gericht 
tot de lidstaten zelf en hun douaneautoriteiten en niet tot de belastingplichtigen.

De verplichting om tot boeking over te gaan betreft derhalve een louter technisch voor-
schrift dat ertoe strekt de lidstaten aan te zetten om het correcte bedrag aan rechten tijdig 
ter beschikking te stellen van de Europese Gemeenschap.

In dat opzicht kan de overschrijding door de douaneautoriteiten van de boekingstermij-
nen ertoe leiden dat de betrokken lidstaat vertragingsrente aan de Gemeenschap is ver-
schuldigd in zoverre die lidstaat zijn verplichtingen niet is nagekomen inzake de navorde-
ring en de terbeschikkingstelling van de eigen middelen.

Het niet of niet-tijdig boeken van een douaneschuld raakt bijgevolg niet aan de opeis-
baarheid zelf van de douaneschuld en staat er niet aan in de weg dat de douaneautoriteit 
tot navordering kan overgaan bij de belastingplichtige.

De boeking van een douaneschuld, die de mededeling van de douaneschuld, in begin-
sel, moet voorafgaan (artikel 221, eerste lid, CDW), maakt inderdaad geen substantiële, 
voorafgaande  geldigheidsvoorwaarde  uit  voor  de  mededeling  en  invordering  van  die 
schuld en is krachtens artikel 217 CDW, noch enige andere bepaling, niet voorgeschreven 
op straffe van nietigheid of verval van de invordering.

Het bestreden arrest oordeelde dat zowel de boeking als het tijdstip van de boeking van 
invloed zijn op het recht van de eiser om tot navordering over te gaan en verklaarde de ei-
ser vervallen van dit recht op grond dat niet was bewezen dat de douaneschuld in kwestie, 
ontstaan op het ogenblik dat de goederen, bestemd voor verweerster, aan het douanetoe-
zicht waren onttrokken, door de eiser was ingeboekt.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de eiser niet wettig op deze grond verval-
len heeft verklaard van het recht om tot navordering over te gaan jegens de ver-
weerster (schending van de artikelen 217, 218, 219, 220 en 221 CDW).

(...)
IV.BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
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Eerste onderdeel
2. Artikel 217, lid 1, van het Communautair Douanewetboek (hierna: CDW), 

bepaalt dat elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voort-
vloeit uit een douaneschuld, hierna “bedrag aan rechten” genoemd, door de dou-
aneautoriteiten dient te worden berekend zodra deze over de nodige gegevens be-
schikken en dient door deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere 
drager die als zodanig dienst doet te worden geregistreerd.

Artikel 217, lid 2, CDW bepaalt: “De Lidstaten stellen nadere voorschriften 
vast voor de boeking van de bedragen aan rechten. Deze voorschriften kunnen 
verschillen naargelang de douaneautoriteiten, rekening houdend met de omstan-
digheden waaronder de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet verzekerd van 
zijn dat de genoemde bedragen zullen worden betaald.”

De artikelen 218 tot en met 221 CDW bepalen binnen welke termijnen het be-
drag aan rechten moet worden geboekt.

Wat betreft de mededeling van het bedrag aan rechten aan de douaneschulde-
naar, bepaalt artikel 221, lid 1, CDW, dat het bedrag van de rechten onmiddellijk 
na de boeking op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar dient te wor-
den medegedeeld. Artikel 221, lid 3, van dat wetboek bepaalt onder meer dat in 
de regel de mededeling aan de schuldenaar niet meer mag geschieden na het ver-
strijken van een termijn van drie jaren te rekenen vanaf de datum waarop de dou-
aneschuld is ontstaan. 

De in dit artikel bedoelde boeking van het in te vorderen bedrag aan rechten 
staat gelijk met de “boeking” van dit bedrag als omschreven in artikel 217, lid 1, 
CDW (arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 28 januari 2010, 
C-264/08). 

Uit het arrest van het Hof van Justitie van 28 januari 2010 blijkt dat de boeking 
in de zin van artikel 217, lid 1, CDW moet worden onderscheiden van de opne-
ming van de vastgestelde rechten in de boekhouding van de eigen middelen als 
bedoeld in artikel 6 van de verordening van de Raad 1150/2000 van 22 mei 2000 
houdende toepassing van besluit  94/728/EG betreffende  het  stelsel  van eigen 
middelen van de Europese Gemeenschap. Met de boeking in de zin van artikel 
217 en 221 moet worden verzekerd dat de boeking van de betrokken bedragen 
met zekerheid wordt vastgesteld, ook ten aanzien van de schuldenaar.

Uit hetzelfde arrest blijkt dat artikel 221, lid 1, CDW aldus moet worden uitge-
legd dat de douaneautoriteiten het te betalen bedrag aan rechten bij invoer of bij 
uitvoer enkel rechtsgeldig op een daartoe geëigende wijze aan de schuldenaar 
kunnen meedelen wanneer zij het bedrag van die rechten tevoren hebben ge-
boekt.

Hetzelfde arrest preciseert dat de mededeling van het in te vorderen bedrag aan 
rechten moet zijn voorafgegaan door de boeking van dat bedrag door de douane-
autoriteiten van de betrokken lidstaat en dat dit bedrag bij niet-boeking overeen-
komstig artikel 217, lid 1, CDW niet kan ingevorderd worden door deze autori-
teiten.

3. In het onderdeel gaat de eiser ervan uit dat gelet op de structuur van hoofd-
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stuk III van Titel VII van het Communautair Douanewetboek, dat gewijd is aan 
de invordering van het bedrag van de douaneschuld, en waarvan de artikelen 217 
tot en met 221 deel uitmaken, de in dit hoofdstuk opgenomen regels hoofdzake-
lijk gericht zijn tot de lidstaten zelf en hun douaneautoriteiten en niet tot de be-
lastingplichtigen.  Daarom is  volgens de eiser  de verplichting om tot  boeking 
over te gaan een louter technisch voorschrift dat ertoe strekt de lidstaten aan te 
zetten om het correcte bedrag aan rechten tijdig ter beschikking te stellen van de 
Europese Gemeenschap.

Het niet-boeken of het niet-tijdig boeken van een douaneschuld zou bijgevolg 
niet raken aan de opeisbaarheid zelf van de douaneschuld en er niet aan in de 
weg staan dat de douaneautoriteit tot navordering kan overgaan bij de belasting-
plichtige. De eiser houdt voor dat de boeking van een douaneschuld, die de me-
dedeling van de douaneschuld, in beginsel, moet voorafgaan, geen substantiële, 
voorafgaande geldigheidsvoorwaarde uitmaakt voor de mededeling en invorde-
ring van die schuld. Noch krachtens artikel 217 CDW, noch krachtens enige an-
dere bepaling, zou deze boeking voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid of 
verval van de invordering.

4. Uit de antwoorden gegeven door het Hof van Justitie van de Europese Unie 
op de door het Hof gestelde vragen blijkt dat de boeking een andere strekking 
heeft dan die welke het onderdeel weergeeft. 

Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten : mrs. De Bruyn 
en Wouters.

Nr. 352

1° KAMER - 20 mei 2010

WRAKING - VORDERING TOT WRAKING - VORMVEREISTEN - ONDERTEKENING - AKTE NIET 
ONDERTEKEND DOOR EEN ADVOCAAT - GEVOLG

De vordering tot wraking ingeleid bij een ter griffie van het Hof neergelegde akte die niet  
ondertekend is door een advocaat, is niet ontvankelijk; geen enkele wettelijke bepaling 
verplicht het Hof om een advocaat aan te wijzen teneinde het ontbreken van een regel-
matige ondertekening van het verzoekschrift te verhelpen. (Art. 835, Ger.W.)

(S.)

ARREST
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(AR C.10.0253.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De eiser verzoekt, bij een door hemzelf ondertekende akte, die op 3 mei 2010 

is ontvangen op de griffie van het hof van beroep, om "de wraking van de rechter 
zetelende in de zaak die mij aanbelangt".

Drie raadsheren bij dit hof hebben de bij artikel 836, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gesteld.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Luidens artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de vordering tot 

wraking, op straffe van nietigheid, ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte 
die de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien 
jaar bij de balie is ingeschreven.

De akte waarbij de vordering is ingeleid, is niet ondertekend door een advo-
caat.

2. De verzoeker toont voor het overige niet aan dat hij geen beroep heeft kun-
nen doen op een advocaat die voldeed aan de voormelde wettelijke voorwaarde.

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het Hof om een advocaat aan te wij-
zen teneinde het ontbreken van een regelmatige ondertekening van het verzoek-
schrift te verhelpen.

3. De vordering is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Wijst  gerechtsdeurwaarder  Verhamme Patrick,  met  kantoor  te  1050 Elsene, 

Kroonlaan 358, aan om op verzoek van de griffier het arrest binnen achtenveertig 
uren aan de verzoeker te betekenen.

Veroordeelt de eiser in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de beteke-
ning van dit arrest.

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 353

1° KAMER - 20 mei 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — NIET-VERBLIJFHOUDERS - BELASTBAAR TIJDPERK 
- TOEPASSELIJK AANSLAGJAAR - WEGVALLEN VAN DE GRONDEN VAN BELASTBAARHEID - BEGRIP
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Wanneer  het  verwerven  van  belastbare  inkomsten  door  een  niet-rijksinwoner  werd  
beëindigd vóór 31 december, zijn de gronden van belastbaarheid vóór het einde van dat 
kalenderjaar  weggevallen  en  dient  het  aanslagjaar  naar  dat  jaar  genoemd  te  wor-
den1.(Artt. 227, 1°, 228, §1, en 354, eerste lid, W.I.B. 1992; Art. 203, K.B. Uitvoering 
W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. F.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Verweerder in cassatie is een Noors rijksinwoner en werkte in 1992 bij Bell Telephone 

Manufacturing NV te Antwerpen in opdracht van zijn Noorse werkgever die zijn loon be-
taalde op de vijftiende van de maand.

Nadat zijn opdracht in België eindigde op 20 december 1992, keerde verweerder terug 
naar Noorwegen om er zijn beroepsactiviteit  te hervatten. Zijn laatste wedde voor die 
prestaties in België ontving hij op 15 december 19992.

Op 19 december 1995 werd ten laste van verweerder in cassatie de betwiste aanslag in 
de belasting der niet-inwoners (BNI) ingekohierd voor aanslagjaar 1993.

Verweerder betwistte deze aanslag wegens verjaring omdat deze aanslag diende te wor-
den gevestigd voor aanslagjaar 1992 bij toepassing van artikel 203 KB/WIB(1992). De 
gronden  voor  belastbaarheid  waren  namelijk  weggevallen  op  21  december  1992, 
aangezien verweerder, die niet-rijksinwoner is, vanaf deze dag geen inkomsten in België 
meer heeft gehad gedurende het inkomstenjaar 1992.

Het hof van beroep te Gent oordeelt bij het thans bestreden arrest dat de interpretatie 
van  de  belastingadministratie,  volgens  dewelke  de  gronden  van  belastbaarheid  alleen 
afhankelijk zijn van het al dan niet rijksinwoner zijn, niet kan gevolgd worden. Het hof 
oordeelt dat er geen gronden van belastbaarheid meer zijn wanneer, zoals in casu, de niet-
rijksinwoner in België geen inkomsten meer verkrijgt, zodat de litigieuze aanslag diende 
te  worden verbonden aan  het  aanslagjaar  1992  en bijgevolg  laattijdig  werd gevestigd 
buiten de in artikel 354 WIB(1992) gestelde termijn van drie jaar.

II. De voorziening in cassatie.
1.  In het  eerste middel tot  cassatie verwijt  eiser de appelrechters  een aantal  fiscale 

bepalingen te hebben geschonden door te oordelen dat de interpretatie van de belastingad-
ministratie, als dat het begrip “gronden van belastbaarheid” alleen afhankelijk is van het al 
dan niet rijksinwoner zijn, niet kan worden gevolgd. 

2. Het wettelijk kader.
Overeenkomstig artikel 200 KB/WIB(1992) valt het belastbaar tijdperk samen met het 

jaar voor dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd voor de toepassing van o.m. de per-
sonenbelasting en van de belasting van niet-inwoners (BHI) die overeenkomstig de artike-
len 243, 244, 245 en 248 WIB(1992) wordt gevestigd.

Artikel 203 KB/WIB(1992) bepaalt het volgende:
“Met betrekking tot belastingplichtige voor wie de gronden van belastbaarheid overeen-

komstig artikel 200 slechts na 1 januari aanwezig zijn of voor 31 december zijn weggeval-
len, stemt het belastbare tijdperk overeen met het gedeelte van het jaar waarin die gronden 
aanwezig zijn geweest.

In afwijking van gezegd artikel 200 wordt het aanslagjaar genoemd naar het jaar waarin 
de gronden voor belastbaarheid weggevallen zijn.”

Krachtens artikel 3, §1, 1° WIB(1992) zijn de rijksinwoners aan de personenbelasting 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
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onderworpen, waarmee de natuurlijke personen worden beoogd die in België hun woon-
plaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben.

Krachtens artikel 227, 1°, WIB(1992) zijn de niet-rijksinwoners aan de belasting van 
niet-inwoners onderworpen.

In de aanhef van afdeling I (‘Belastbare inkomsten’) van Hoofdstuk II (‘Grondslag van 
de belasting’) van titel V (‘Belasting van niet-inwoners’) van het WIB(1992) bepaalt ar-
tikel 228, in zijn ten deze toepasselijke versie, dat de belasting uitsluitend geheven wordt 
van in België verkregen inkomsten die aan de belasting zijn onderworpen.

Artikel 228, §2, WIB(1992) geeft vervolgens een overzicht van de inkomsten die aan 
de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen, terwijl de artikelen 230 en 231 van dat 
wetboek een opsomming geven van de vrijgestelde inkomsten.

3. Uit voormelde bepalingen volgt dat de niet-rijksinwoners slechts belastbaar zijn in de 
belasting van niet-inwoners voor zover ze in België inkomsten verkrijgen die aan de be-
lasting van niet-inwoners zijn onderworpen, en dat in de gevallen waarin die gronden van 
belastbaarheid voor het einde van het kalenderjaar zijn weggevallen, het aanslagjaar naar 
dat jaar wordt genoemd.

Het middel, dat ervan uitgaat dat voor niet-rijksinwoners de gronden van belastbaarheid 
steeds aanwezig zijn op grond van hun niet-rijksinwonersschap, ook al behalen zij in Bel-
gië geen in de belasting van niet-inwoners belastbare inkomsten, berust op een verkeerde 
rechtsopvatting, en faalt bijgevolg naar recht.

4.  Eiser  kan  niet  worden  gevolgd  waar  hij  voorhoudt  dat  de  gronden  voor  belast-
baarheid dienen te worden beoordeeld in het kader van de artikelen 3 en 227 WIB(1992). 

In deze artikelen wordt louter bepaald welke personen respectievelijk kunnen worden 
onderworpen aan de personenbelasting of aan de belasting van niet-inwoners. Deze artike-
len bepalen evenwel geenszins welke ‘de gronden van belastbaarheid’ van deze personen 
zijn, of m.a.w. welke de aanknopingspunten zijn van deze personen met de Belgische be-
lasting.

Het Hof van Beroep te gent oordeelde dan ook terecht dat eisers interpretatie dat de 
gronden voor belastbaarheid alleen afhankelijk zijn van het al dan niet rijksinwoner zijn, 
geen steun vindt in de wet.

5. Zoals verweerder voorhoudt in zijn memorie van antwoord (randnr. 16), wordt bij 
niet-rijksinwoners, in tegenstelling tot bij rijksinwoners, de grond van belastbaarheid, het 
aanknopingspunt met  de Belgische belasting,  namelijk niet  gevormd door  de territori-
aliteit ten opzichte van personen, doch door de territorialiteit ten opzichte van de inkom-
sten (Comm. IB 92,  nr.  227/1).  Een niet-rijksinwoner  is  principieel  immers  aan geen 
enkele Belgische belasting onderworpen, met uitzondering van de periode waarin hij wel-
bepaalde handelingen stelt die in België belastbare inkomsten opleveren.

Het feit dat men behoort tot een groep personen zonder enig aanknopingspunt met Bel-
gië, kan niet gelden als voldoende grond van belastbaarheid (Comm. IB 92, nr. 227/1). 
Het tegengestelde aannemen, zou overigens tot gevolg hebben dat voor eender welke per-
soon die niet-rijksinwoner is, permanent de gronden van belastbaarheid aanwezig zouden 
zijn.

Zo argumenteert eiser in cassatie dat “artikel 227 WIB(1992) inhoudt dat een belasting-
plichtige die zijn fiscale woonplaats in het buitenland heeft, in België aan de belasting der 
niet-inwoners onderworpen is ongeacht of men hier effectief belast wordt”, zodat “België, 
gelet op de omvang van de wereldbevolking, ongeveer 6 miljard niet-inwoners heeft die 
in beginsel aan de Belgische inkomstenbelasting onderworpen zijn in de B.N.I. (…)”. 

Een dergelijke interpretatie is onhoudbaar, in strijd met de territoriaal beperkte fiscale 
soevereiniteit van België en werd door de Minister van Financiën zelf tegengesproken in 
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antwoord op een parlementaire vraag van de heer Berben, waarin hij stelt dat de gronden 
van belastbaarheid met betrekking tot de belasting van niet-inwoners ontstaan uit het feit 
dat inkomsten in België worden behaald (Parl. Vr. nr. 93/711 van de heer Berben dd. 22 
september 1993, Bull. Bel. nr. 736, 653).

6. Het feit dat een persoon geen rijksinwoner is, is in se geen grond van belastbaarheid, 
maar geeft louter aan dat de gronden van belastbaarheid aanwezig moeten zijn zoals die 
voorzien zijn in de belasting van niet-inwoners, en niet deze van de personenbelasting.

De analogie-redenering van eiser dat de niet-inwoner net zoals de rijksinwoner steeds 
een  gewone aangifte  moet  indienen,  ongeacht  of  hij  belastbare  inkomsten  verwerft  – 
buiten in de gevallen van overlijden of verlies van statuut – kan niet worden gevolgd, daar 
het  aanknopingspunt  inzake  personenbelasting,  rechtspersonenbelasting  en  ven-
nootschapsbelasting, precies wordt gevormd door het statuut van rijksinwoner, terwijl dit 
inzake  de belasting van  niet-inwoners  wordt  bepaald  door  het  al  dan  niet  behalen of 
verkrijgen van belastbare inkomsten in België.

Zulks impliceert dat rijksinwoners steeds een gewone aangifte dienen in te dienen zelfs 
indien zij geen of slechts tijdens een bepaalde periode van het belastbaar tijdperk belast-
bare inkomsten hebben behaald.

Niet-inwoners daarentegen dienen enkel een gewone aangifte in te dienen indien zij 
gedurende een volledig inkomstenjaar belastbare inkomsten hebben behaald. Indien zij 
slechts  gedurende  een  bepaalde  periode  van  een  inkomstenjaar  in  België  belastbare 
inkomsten hebben behaald, heeft er slechts gedurende die periode van het inkomstenjaar 
een grond van belastbaarheid bestaan voor de niet-inwoners en dienen zij bijgevolg voor 
die periode een zogenaamde “aangifte speciaal” in te dienen verbonden aan het aanslag-
jaar dat overeenstemt het inkomstenjaar. (cfr. memorie van antwoord, randnr. 17).

7. Eiser tot cassatie vestigde de bestreden aanslag in de belasting van niet-inwoners 
voor het aanslagjaar 1993 op grond van de beroepsinkomsten die door verweerder in Bel-
gië werden verkregen als werknemer in de periode van 1 januari 1992 tot en met 20 de-
cember 1992. Die aanslag diende overeenkomstig artikel 203 KB/WIB(1992) evenwel te 
worden gevestigd voor aanslagjaar 1992.

8. Zulks heeft voor gevolg dat de op 19 december 1995 ingekohierde betwiste aanslag 
gevestigd werd buiten de in artikel 354 WIB(1992) gestelde termijn van drie jaar vanaf 1 
januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting ver-
schuldigd is, met name vanaf 1 januari 1992. 

Gelet op de correcte interpretatie die het bestreden arrest heeft gegeven aan het begrip 
“gronden  van  belastbaarheid”  ten  aanzien  van  niet-rijksinwoners,  heeft  het  wettig 
geoordeeld dat de betwiste aanslag werd gevestigd met miskenning van de artikelen 354 
WIB(1992) en 203 KB/WIB(1992).

Het eerste middel faalt, zoals gezegd, naar recht.
(…)
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.09.0025.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 september 2008, gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 227, 1°, WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 

1993, zijn de niet-rijksinwoners onderworpen aan de belasting van niet-inwo-
ners.

Krachtens artikel 228, §1, WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 
1993, wordt de belasting uitsluitend geheven van in België verkregen inkomsten 
die aan de belasting onderworpen zijn.

Krachtens artikel 354, eerste lid, WIB92, zoals van toepassing voor het aan-
slagjaar 1993, mag bij niet-aangifte de belasting worden gevestigd gedurende 
drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd 
waarvoor de belasting verschuldigd is.

Krachtens artikel 203 van het KB WIB92, stemt het belastbare tijdperk, voor 
wie de gronden voor belastbaarheid voor 31 december zijn weggevallen, overeen 
met het gedeelte van het jaar waarin die gronden aanwezig zijn geweest en wordt 
het aanslagjaar genoemd naar het jaar waarin de gronden voor belastbaarheid 
zijn weggevallen.

2. Uit de voorgaande wetsbepalingen volgt dat wanneer het verwerven van be-
lastbare inkomsten door een niet-rijkswoner werd beëindigd voor 31 december, 
de gronden van belastbaarheid voor het einde van dat kalenderjaar zijn wegge-
vallen en het aanslagjaar naar dat jaar dient genoemd te worden.

3. De appelrechters stellen vast dat de verweerder, Noors rijksinwoner, van 1 
januari 1992 tot 20 december 1992 in België werkte voor de nv Bell Telephone 
Manufacturing te Antwerpen in opdracht van sa Alcatel Norway, dat hij op 20 
december 1992 terugkeerde naar Noorwegen en na 20 december 1992 niet meer 
in België werkzaam was en geen inkomsten uit een in België uitgeoefende werk-
zaamheid meer verwierf.

De appelrechters oordelen dat de aanslag voor de inkomsten van de verweerder 
met betrekking tot deze tewerkstelling dient verbonden te worden aan het aan-
slagjaar 1992 en de bestreden aanslag van ambtswege op 19 december 1995 op 
grond van artikel 354, eerste lid, WIB92 laattijdig werd gevestigd.

4. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar 
recht.

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

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. W. Huber, Antwerpen.

Nr. 354

1° KAMER - 20 mei 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - DERDE-SCHULDENAAR VAN DE 
BELASTINGPLICHTIGE - RECHTSTREEKSE VERVOLGING DOOR DE ONTVANGER - BESLAG ONDER 
DERDEN - VERJARINGSTUITENDE WERKING

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - VERJARING - VORDERING INGESTELD TEGEN 
EEN DERDE - VERJARINGSTUITENDE WERKING - DRAAGWIJDTE

3º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - VEREENVOUDIGD FISCAAL DERDENBESLAG - 
DERDE-BESLAGENE - VERPLICHTING OM DE VERKLARING AF TE LEGGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 
1452 GERECHTELIJK WETBOEK - NIET-NALEVING - GEVOLG

1º De rechtstreekse vervolging door de ontvanger tegen de derde-schuldenaars van de be-
lastingplichtige komt neer op een vereenvoudigde vorm van een beslag onder derden dat  
zowel  de  verjaring  stuit  van de schuldvordering  die  de  beslagen schuldenaar  op  de  
derde-beslagene heeft, als de verjaring van de eigen schuldvordering die de beslagleg-
ger op de beslagen schuldenaar heeft vanaf de aanzegging of betekening van het beslag  
aan de beslagene schuldenaar. (Art. 164, §1, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992; Artt. 1445 en 
1539, Ger.W.)

2º De wilsuiting van de schuldeiser, waarop de burgerlijke stuiting van de verjaring steunt,  
is bij een vordering ingesteld tegen de derde, gericht tegen die derde en heeft een stui-
tende werking wat betreft de vordering van de beslagen schuldenaar op de derde besla-
gene, maar heeft geen stuitende werking wat de vordering betreft van de beslaglegger 
tegen de beslagen schuldenaar. (Art. 443bis, §2, W.I.B. 1992; Art. 145, tweede lid, K.B. 
Uitvoering W.I.B. 1992; Art. 2244, B.W.)

3º De derde-houder die tot rechtstreeks schuldenaar wordt verklaard en de derde-besla-
gene die veroordeeld wordt tot de oorzaken en kosten van het beslag omdat zij niet vold-
eden aan de verplichting om de verklaring af te leggen overeenkomstig artikel 1452 van  
het Gerechtelijk Wetboek, staan in de mate van hun veroordeling in voor de schuld van 
de beslagene; de derde-houder is dan met de beslagene tegenover de beslagleggende 
schuldeiser gehouden als in solidum gehouden schuldenaars waarop de artikelen 1206  
en 2249, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn. (Art. 443bis, §2, 
W.I.B. 1992; Artt. 145, tweede lid, en 164, §4, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992; Artt. 1452 en 
1456, Ger.W.; Artt. 1206, 2244 en 2249, eerste lid, B.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. B.)

ARREST
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(AR F.09.0043.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 oktober 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1200, 1206, 1208, 2242, 2244 en 2249 van het Burgerlijk Wetboek, arti-

kel 2244 vóór zijn wijziging bij wet van 25 juli 2008;
- de artikelen 1452, 1456, 1539, 1540 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 

1452 vóór zijn wijziging bij wet van 27 december 2005, artikel 1539 vóór zijn wijziging 
bij KB van 27 december 2004;

- de artikelen 145 en 164 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering 
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (KB WIB92), artikel 164 vóór zijn wij-
ziging bij KB van 3 december 2005;

- artikel 413 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest doet de bestreden beschikking te niet in zoverre de verweerder er-

bij veroordeeld wordt tot betaling van een bedrag van 67.756,14 euro, meer interest en 
kosten ten belope van 140,98 euro.

Opnieuw wijzende, stelt het bestreden arrest vast dat de schuldvordering van de eiser 
opzichtens de cv Eurobuild, oorzaak van het vereenvoudigd uitvoerend beslag onder der-
den, uitgedoofd is door verjaring zodat de vordering van de eiser tot veroordeling van de 
verweerder tot betaling van het overeenstemmend bedrag als ongegrond wordt afgewezen, 
zulks op grond van de navolgende motieven:

"12.
Zo het juist is dat de derde-beslagene zich niet mag uitspreken over de rechtmatigheid 

van het in zijn handen gelegde beslag en dit beslag niet kan aanvechten om reden dat die 
schuldvordering niet zou bestaan (zie o.m. Dirix, E. en Broeckx, K., o.c. nr. 753, p. 435), 
en dergelijke betwisting dus geen geldige verantwoording kan vormen voor het niet-afleg-
gen van de verklaring van derde-beslagene, neemt dit niet weg dat zij, in het kader van de 
vordering tot schuldenaarsverklaring, alle excepties aan de beslaglegger kan tegenwerpen 
die ook de beslagene ter beschikking staan en aldus alle gronden van tenietgaan kan inroe-
pen, evenals de modaliteiten van de schuldvordering waarvoor het beslag werd gelegd.

Het betreft immers een wettelijke solidariteit gezien de derde gehouden is tot dezelfde 
schuld en op dezelfde wijze als de beslagene. Hij zal dus alle gronden van tenietgaan kun-
nen inroepen, bvb. de verjaring (zie o.m. Dirix, E., 'De aard van de schuldenaarsverklaring 
bij derdenbeslag' , en Broeckx, K. , o. c. nr. 780-781, p. 449-450; Dirix, E., Overzicht van 
rechtspraak: 'Beslag en Collectieve Schuldenregeling (2002-2007)' , T.P.R. 2007, p. 2097, 
nr. 105).

In tegenstelling met wat (de eiser) voorhoudt, vloeit, ingeval van schuldenaarsverkla-
ring, de voormelde solidariteit wel degelijk voort uit de wettelijke bepalingen terzake en 
dit om de voormelde redenen.



1458 HOF VAN CASSATIE 20.5.10 - Nr. 354 

13.
Er is geen betwisting over dat de verjaring van de belastingsschuld opzichtens de besla-

gene, de cv Eurobuild, nog gestuit werd door de betekening van een dwangbevel op 14 
november 1994.

14.
(De eiser) beroept zich op de dagvaarding die hij op 27 oktober 1999 aan (de verweer-

der) en tweede en derde geïntimeerden liet betekenen en die aanleiding gaf tot de bestre-
den beschikking.

Deze dagvaarding werd evenwel niet aan de belastingsschuldige betekend en strekt er 
niet toe het bedreigde recht te doen erkennen maar wel tot het persoonlijk schuldenaar 
verklaren van (de verweerder) en tweede en derde geïntimeerden. Deze had dan ook geen 
verjaringstuitende werking opzichtens de cv Eurobuild (artikel 2244 BW).

15.
Ook het vereenvoudigd derdenbeslag van 19 augustus 1999 kan ten aanzien van de cv 

Eurobuild geen verjaringstuitende werking hebben gezien niet blijkt dat dit aan haar bete-
kend of aangezegd werd (artikel 2244 BW; zie eveneens Dirix en Broekx, o.c., nr. 756, p. 
436).

16.
Nu de schuldvordering van (de eiser) opzichtens de cv Eurobuild verjaard en dus uitge-

doofd was vooraleer (de verweerder) persoonlijk schuldenaar werd verklaard voor de oor-
zaken van dit beslag, kan hij niet meer tot enig bedrag veroordeeld worden gezien de oor-
zaak van dit beslag verdwenen is".

Grieven
Eerste onderdeel
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 433 tot 442bis WIB92, zijn alle 

pachters, huurders, ontvangers, agenten, huismeesters, notarissen, gerechtsdeurwaarders, 
griffiers, curatoren, vertegenwoordigers en andere bewaarnemers en schuldenaars van aan 
een belastingschuldige verschuldigde of toebehorende inkomsten, sommen en zaken, ver-
plicht, op het hun door de bevoegde ontvanger bij ter post aangetekende brief gedane ver-
zoek, te betalen met het voor beslag vatbare gedeelte van de inkomsten, sommen en zaken 
die zij verschuldigd zijn of die zij onder zich houden en met kwijting insluitend gevolg 
voor de belastingschuldige, tot beloop van het bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door 
deze laatste verschuldigd is uit  hoofde van belastingen,  belastingverhogingen,  nalatig-
heidsinteresten, boeten en kosten van vervolging of tenuitvoerlegging (artikel 164, §1, KB 
WIB92).

De verjaringstermijn van vijf jaar voor de rechtsvordering tot invordering van de ver-
schuldigde belastingen, die aanvangt twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet 
(artikel 145, eerste lid, KB WIB92 juncto 413 WIB92), is ook van toepassing op het ver-
zoek tot betaling van de ontvanger op grond van artikel 164, §1, KB WIB92.

2. Overeenkomstig artikel 145, tweede lid, KB WIB92, wordt de verjaring gestuit op de 
wijze bepaald in artikel 2244 en volgende BW, zoals bijvoorbeeld door een beslag, waar-
bij alle vormen van beslag in aanmerking komen.

De onrechtstreekse vervolging tegen de derde-houder op grond van artikel 164, §1, KB 
WIB92, komt neer op een vereenvoudigde vorm van een beslag onder derden, waarbij het 
in artikel 164, §1, KB WIB92, bedoelde verzoek van de ontvanger, dat overeenkomstig 
artikel 164, §3, KB WIB92 als aanmaning geldt met verzet tegen afgifte van de inkom-
sten, sommen en zaken, stuitend werkt voor de verjaring van de rechtsvordering tot invor-
dering van de verschuldigde belastingen.
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Deze stuiting heeft niet alleen uitwerking tegen de derde-houder, maar ook tegen de be-
lastingschuldige zelf, en zowel ten aanzien van het voorwerp van het beslag, zijnde de be-
slagen schuldvordering die de belastingschuldige heeft op de derde-houder, als ten aan-
zien van de oorzaak van het beslag, zijnde de schuldvordering van de ontvanger op de be-
lastingschuldige.

3. Opdat het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag ook stuitend kan werken ten aanzien 
van de verjaring van de schuldvordering van eiser tegen de belastingschuldige is niet ver-
eist dat dit fiscaal beslag onder derden voorafgaandelijk aan de belastingschuldige wordt 
betekend, ter kennis gebracht of aangezegd.

Een burgerlijke stuiting is gesteund op de wilsuiting van de schuldeiser om de verjaring 
van zijn schuldvordering te stuiten, met als gevolg dat de stuiting intreedt los van de ken-
nisname ervan door de schuldenaar (de artikelen 2242 en 2244 BW).

Met het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag wenst de ontvanger van de derde-houder 
de betaling te bekomen van de openstaande belastingschulden, waarbij het verzoek tot be-
taling, gericht aan de derde-houder, ertoe strekt zijn door verjaring bedreigde schuldvor-
dering jegens de belastingschuldige te doen erkennen, zij het onrechtstreeks via de derde-
houder.

Anders dan het bestreden arrest oordeelt, heeft het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag 
van 19 augustus 1999 derhalve de verjaring gestuit van de schuldvordering van eiser op 
de belastingschuldige, ook al was dit derdenbeslag niet aan hem betekend, ter kennis ge-
bracht of aangezegd.

4. Wanneer de verjaring wordt gestuit door een beslag, te dezen een vereenvoudigd fis-
caal derdenbeslag, zoals geregeld in artikel 164 KB WIB92, begint de nieuwe verjarings-
termijn ten aanzien van alle bij het beslag betrokken partijen pas te lopen nadat de laatste 
proceshandeling in het raam van het beslag werd gesteld, hetzij, na de overhandiging van 
de gelden aan de ontvanger, hetzij, op het ogenblik dat definitief wordt beslist tot de onge-
grondheid van het beslag.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat het vereenvoudigd 
fiscaal derdenbeslag van 19 augustus 1999 ten aanzien van de cv Eurobuild geen verja-
ringstuitende werking kan hebben gezien niet blijkt dat dit aan haar was betekend of aan-
gezegd, dienvolgens op die gronden niet wettig heeft beslist dat de schuldvordering van 
eiser opzichtens de cv Eurobuild was verjaard en uitgedoofd vooraleer de verweerder per-
soonlijk schuldenaar werd verklaard voor de oorzaken van het beslag (schending van de 
artikelen 2242, 2244 BW, artikel 413 WIB92, de artikelen 145 en 164 KB WIB92).

Tweede onderdeel
1. Overeenkomstig artikel 145, tweede lid, KB WIB92, wordt inzake directe belastin-

gen de verjaring gestuit op de wijze bepaald in artikel 2244 en volgende BW, zoals door 
een dagvaarding of een beslag.

2. In het kader van een beslag onder derden, heeft elke daad van stuiting van de verja-
ring van de schuldvordering waarvoor het beslag wordt gelegd, uitwerking ten aanzien 
van de drie betrokken partijen.

De dagvaarding van 27 oktober 1999, waarbij de eiser op grond van artikel 164, §5, KB 
WIB92 de veroordeling vorderde van verweerder als rechtstreekse schuldenaar van de 
oorzaken van het beslag, betreft een binnen het kader van de derdenbeslagprocedure ge-
stelde proceshandeling en heeft een stuitende werking zowel ten aanzien van verweerder 
als ten aanzien van de belastingschuldige, de cv Eurobuild.

3. In zoverre een burgerlijke stuiting gesteund is op de wilsuiting van de schuldeiser om 
de verjaring te stuiten van zijn schuldvordering, is het niet vereist dat de dagvaarding tot 
schuldenaarsverklaring van de derde-houder, die er onrechtstreeks toe strekt het bedreigde 
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recht van eiser te doen erkennen, aan de belastingschuldenaar zelf wordt betekend om te-
gen hem de verjaring te stuiten van de vordering tot invordering van de verschuldigde be-
lastingen (de artikelen 2242 en 2244 BW).

4. De stuiting van de verjaring door een beslag duurt voort tot wanneer de laatste proce-
shandeling in het raam van het beslag werd gesteld, terwijl de stuiting ingevolge een dag-
vaarding voortduurt tot op de dag van de uitspraak van het vonnis of arrest dat een einde 
maakt aan het geding.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft geoordeeld dat de schuldvorde-
ring van de eiser opzichtens de cv Eurobuild niet was gestuit door de dagvaarding van de 
verweerder op basis van artikel 164, §5, KB WIB92, omdat die niet was betekend aan de 
cv Eurobuild, mitsdien niet wettig heeft beslist dat de schuldvordering van eiser jegens de 
cv Eurobuild was verjaard en dus uitgedoofd vooraleer verweerder persoonlijk schulde-
naar werd verklaard voor de oorzaken van het beslag (schending van de artikelen 2242, 
2244 BW, artikel 413 WIB92, de artikelen 145 en 164 KB WIB92).

Derde onderdeel
1. Krachtens artikel 164 KB WIB92 kan de ontvanger der belastingen rechtstreeks een 

verzoek tot betaling richten tot de schuldenaar van de eigen debiteur waarbij hij zijn ver-
haalsrechten voor de eigen schuldvordering (de belastingschuld) uitoefent op de schuld-
vordering die zijn debiteur (de belastingschuldige) heeft op diens schuldenaar (de derde-
houder).

De derde-houders die niet aan het verzoek tot betaling kunnen voldoen binnen de 15 
dagen na het neerleggen ter post van dit verzoek en die nalaten binnen deze termijn de 
verklaring te doen welke voorzien is in artikel 1452 Ger. W., te weten een omstandige 
verklaring van hetgeen zij  aan de beslagen debiteur zijn verschuldigd, kunnen worden 
vervolgd alsof zij rechtstreeks schuldenaar waren (artikel 164, §4 en §5, KB WIB92; cf. 
de artikelen 1452, 1456, 1539, 1540 en 1542 Ger. W.).

Zoals het bestreden arrest aanneemt (p. 5, eerste alinea), wordt door de veroordeling 
van de derde-houder als rechtstreeks schuldenaar van de oorzaak van het beslag een wet-
telijke solidariteit tot stand gebracht tussen de derde-houder, enerzijds, en de beslagen be-
lastingschuldige, anderzijds, waarbij zij verplicht zijn tot een en dezelfde schuld, elk van 
hen voor het geheel kan worden aangesproken, de betaling door één van hen gedaan, de 
overige hoofdelijke schuldenaars jegens de schuldeiser bevrijdt en de excepties die uit de 
aard van de schuld voortvloeien door elk van hen kan worden ingeroepen (de artikelen 
1200 en 1208 BW).

2. Overeenkomstig artikel 145, tweede lid, KB WIB92, wordt de verjaringstermijn in-
zake directe belastingen (artikelen 145, eerste lid, KB WIB92, juncto 413 WIB92) gestuit 
op de wijze bepaald in artikel 2244 en volgende BW, zoals bijvoorbeeld door een dag-
vaarding.

De stuiting bepaald in artikel 2244 en volgende BW heeft in beginsel enkel gevolgen 
voor de personen die daarbij partij zijn geweest, behoudens in geval van hoofdelijkheid: 
vervolgingen tegen een van de hoofdelijke schuldenaars stuiten de verjaring ten aanzien 
van allen (de artikelen 1206 en 2249 BW).

In zoverre een wettelijke solidariteit aan de grondslag ligt van de vervolging van ver-
weerder op grond van artikel 164, §5, KB WIB92 als rechtstreeks schuldenaar van de oor-
zaak van het beslag, werkt die vervolging bijgevolg ook stuitend ten aanzien van de oor-
zaak van het beslag.

De dagvaarding die de eiser op 27 oktober 1999 aan de verweerder liet betekenen op 
grond van artikel 164, §5, KB WIB92, teneinde verweerder te veroordelen als rechtstreeks 
schuldenaar van de oorzaak van het beslag, strekt er bijgevolg ook toe om het bedreigde 
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recht van de eiser te doen erkennen jegens de belastingschuldenaar, met wie de verweer-
der hoofdelijk tot dezelfde schuld is gehouden, zodat de bedoelde dagvaarding ook stui-
tend werkt voor de oorzaak van het beslag, zijnde de schuldvordering van de eiser opzich-
tens de cv Eurobuild, zonder dat vereist is dat deze dagvaarding aan de cv Eurobuild werd 
betekend.

3. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder miskenning van het hoofde-
lijk karakter van de schuld waarvoor de verweerder rechtstreeks als schuldenaar werd aan-
gesproken overeenkomstig artikel 164, §5, KB WIB92, heeft beslist dat de dagvaarding 
van 27 oktober 1999 geen stuitende werking had opzichtens de cv Eurobuild op grond dat 
deze dagvaarding, enerzijds, er niet toe strekte het bedreigde recht te doen erkennen maar 
wel tot het persoonlijk schuldenaar verklaren van de verweerder, anderzijds, niet aan de 
cv Eurobuild was betekend (schending van de artikelen 1200, 1206, 1208, 2242, 2244 en 
2249 BW, de artikelen 1452, 1456, 1539, 1540 en 1542, Ger. W., de artikelen 145 en 164 
KB WIB92, en artikel 413 WIB92).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Luidens het  toepasselijke  artikel  artikel  164,  §1,  KB WIB92 zijn,  onder 

voorbehoud van het bepaalde in de artikelen 433 tot 442bis WIB92, zijn alle 
pachters, huurders, ontvangers, agenten, huismeesters, notarissen, gerechtsdeur-
waarders, griffiers,  curatoren, vertegenwoordigers en andere bewaarnemers en 
schuldenaars van aan een belastingschuldige verschuldigde of toebehorende in-
komsten, sommen en zaken, verplicht, op het hun door de bevoegde ontvanger 
bij ter post aangetekende brief gedane verzoek, te betalen met het voor beslag 
vatbare gedeelte van de inkomsten, sommen en zaken die zij verschuldigd zijn of 
die zij onder zich houden en met kwijting insluitend gevolg voor de belasting-
schuldige, tot beloop van het bedrag, geheel of gedeeltelijk, dat door deze laatste 
verschuldigd is uit hoofde van belastingen, belastingverhogingen, nalatigheidsin-
teresten, boeten en kosten van vervolging of tenuitvoerlegging.

De rechtstreekse vervolging tegen de derde-schuldenaars van de belastingplich-
tige op grond van artikel 164, §1, KB WIB92 komt neer op een vereenvoudigde 
vorm van een beslag onder derden.

2. De schuldeiser die krachtens de artikelen 1445 of 1539 van het Gerechtelijk 
Wetboek beslag legt onder derden op de bedragen en zaken die deze aan zijn 
schuldenaar verschuldigd zijn, stuit de verjaring van de schuldvordering die de 
beslagen schuldenaar op de derde-beslagene heeft. Het stuit ook de verjaring van 
de eigen schuldvordering die de beslaglegger op de beslagen schuldenaar heeft 
vanaf de aanzegging of betekening van het beslag aan de beslagene schuldenaar.

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het beslag onder derden zowel de verja-
ring stuit van de schuldvordering van de beslagen schuldenaar op de derde-besla-
gene als de verjaring van de schuldvordering die beslaglegger op de beslagen 
schuldenaar heeft ook al werd dit beslag aan de beslagen schuldenaar niet bete-
kend, ter kennis gebracht of aangezegd, gaat uit van een andere rechtsopvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
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4. Op grond van artikel 145, tweede lid, KB WIB92 en artikel 443bis, §2, WI-
B92, wordt de verjaring inzake inkomstenbelastingen gestuit op de wijze bepaald 
in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit artikel bepaalt dat een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling 
of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, 
burgerlijke stuiting van de verjaring vormen.

5. De burgerlijke stuiting van de verjaring is gesteund op de wilsuiting van de 
schuldeiser. De wilsuiting is bij een vordering ingesteld tegen de derde, gericht 
tegen die derde en heeft een stuitende werking wat betreft de vordering van de 
beslagen schuldenaar op de derde beslagene, maar heeft geen stuitende werking 
wat de vordering betreft van de beslaglegger tegen de beslagen schuldenaar. 

6. De appelrechters oordelen dat de dagvaarding gericht tegen de verweerder 
strekkend tot zijn veroordeling als rechtstreeks schuldenaar geen stuitende wer-
king had ten opzichte van de beslagen schuldenaar en schenden zodoende de in 
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
7. Krachtens artikel 1456 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de derde-beslage-

ne die geen verklaring heeft afgelegd overeenkomstig artikel 1452 van dat wet-
boek of die deze niet met nauwkeurigheid heeft gedaan, geheel of ten dele schul-
denaar worden verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag.

In geval van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag legt artikel 164, §4, KB 
WIB92 aan de derde-houders bedoeld in §1 de verplichting op om de verklaring 
af te leggen overeenkomstig artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 
164, §4, KB WIB92 bepaalt dat de derde-houders die niet voldoen aan deze ver-
plichting worden vervolgd alsof zij rechtstreekse schuldenaar waren.

De derde-houder die tot rechtstreeks schuldenaar wordt verklaard en de derde-
beslagene die veroordeeld wordt tot de oorzaken en kosten van het beslag, staan 
in de mate van hun veroordeling in voor de schuld van de beslagene. De derde-
houder zijn dan met de beslagene tegenover de beslagleggende schuldeiser ge-
houden als in solidum gehouden schuldenaars.

8. Op grond van artikel 145, tweede lid, KB WIB92 en artikel 443bis, §2, WI-
B92, wordt de verjaring inzake inkomstenbelastingen gestuit op de wijze bepaald 
in voormeld artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.

9. Artikel 1206 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vervolgingen tegen een 
van de hoofdelijke schuldenaars de verjaring stuiten ten aanzien van allen. Arti-
kel 2249, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de ingebrekestelling van 
een der hoofdelijke schuldenaars, overeenkomstig de bovenstaande artikelen, of 
de erkenning van de schuld door hem gedaan, de verjaring stuit tegen alle overi-
ge, zelfs tegen hun erfgenamen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op in 
solidum gehouden schuldenaars.

10. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:
- de eiser bij aangetekend brief van 19 augustus 1999 een vereenvoudigd fis-

caal derdenbeslag heeft gelegd overeenkomstig artikel 164, §4, KB WIB92 in 
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handen van de verweerder;
- de verweerder naliet zijn verklaring van derde-beslagene te doen; 
- de eiser de verweerder op 27 oktober 1999 heeft gedagvaard ten einde hem 

tot schuldenaar te horen verklaren van de oorzaak van het beslag; 
- de sanctie van schuldenaarsverklaring van de verweerder zich opdringt waar-

door de verweerder gehouden is tot dezelfde schuld en op dezelfde wijze als de 
belastingplichtige;

- de schuldvordering ten opzichte van de belastingplichtige is verjaard; 
- de verjaring van de belastingschuld niet wordt gestuit door de dagvaarding 

van de verweerder op 27 oktober 1999.
11. Door op die gronden te oordelen dat aangezien de belastingschuld is ver-

jaard en deze verjaring niet werd gestuit door de dagvaarding van de verweerder, 
de verweerder niet kan worden veroordeeld tot de oorzaak van het beslag, ver-
antwoorden de appelrechters kun beslissing naar recht.

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

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Bruyn en D. van Belle, Antwerpen.

Nr. 355

1° KAMER - 20 mei 2010

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VOLDOENING VAN DE 
BELASTING - MINISTER VAN FINANCIËN - BESLISSING TOT OPENING VAN EEN BIJZONDERE REKENING 
- KENNISGEVING - VORMVEREISTE

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES - 
GELDBOETE - VOLLEDIGE KWIJTSCHELDING - VOORWAARDEN - SPONTANE RECHTZETTING VAN DE 
TOESTAND VAN DE SCHULDENAAR - BEGRIP

1º De kennisgeving van de beslissing van de Minister van Financiën tot opening van een  
bijzondere rekening voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde bij  
aangetekende brief is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; de vorm van kennis-
geving is evenmin een substantiële vormvereiste die zou moeten worden nageleefd om 
een belastingschuld te doen ontstaan1.  (Art. 8, §1, eerste lid, K.B. nr. 24 van 29 dec. 
1992)

2º De gedeeltelijke vrijwillige betaling van een openstaande belastingschuld maakt geen  
spontane rechtzetting uit van de toestand van de schuldenaar met het oog op de volledi-

1 Zie de conclusie van het O.M.
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ge  kwijtschelding  van  de  geldboete  opgelegd  op  het  vlak  van  de  belasting  over  de 
toegevoegde waarde2. (Art. 3, K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag 
van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)

(BUREAU VOOR TECHNISCHE STUDIËN nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Op 18 december 2003 besliste verweerder, bij toepassing van artikel 8, §1, van het 

KB nr. 24 van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over 
de  toegevoerde waarde,  om een bijzondere  rekening te  openen  voor  eiseres,  met  op-
nulzetting van de rekening-courant, vermits zij heeft verzaakt aan haar verplichtingen op 
het vlak van de indiening of betaling van BTW.

Overeenkomstig het derde lid van voormelde bepaling moet die beslissing aan de be-
lastingplichtige ter kennis worden gebracht bij ter post aangetekende brief.

Op 20 januari 2004 werd een dwangbevel uitgevaardigd.
De eiseres betaalde de belasting en de interesten.
Voor de boete van 10% verzocht de eiseres om vrijstelling, minstens substantiële ver-

mindering.
Dit verzoek werd afgewezen bij beslissing van 16 februari 2004.
Tegen deze beslissing werd een voorziening ingesteld  bij  de  Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Antwerpen met het oog op kwijtschelding of vermindering van de boete. De 
vordering werd in eerste aanleg en in hoger beroep afgewezen, ook al stelden de appel-
rechters vast dat de Staat niet bewijst dat zij de beslissing tot opnulzetting van de reken-
ing-courant aangetekend aan de eiseres toezond.

2. In het eerste middel tot cassatie houdt eiseres voor dat de kennisgeving bij aangetek-
end schrijven waarin artikel  8,  §1,  van het  K.B nr.  24 voorziet,  een substantiële vor-
mvereiste uitmaakt  waarvan  niet  kan  worden  afgeweken  op  straffe  van  nietigheid, 
aangezien deze vereiste niet is voorgeschreven om de belangen van de belastingplichtige 
te vrijwaren, maar ertoe strekt om de in te vorderen belastingschuld tegenover de Schatk-
ist te bepalen, hetgeen de openbare orde aanbelangt.

Door te beslissen dat de verplichting tot het aangetekend verzenden van de bedoelde 
beslissing niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid, zou het bestreden arrest voor-
noemde  bepaling  hebben  geschonden  en  zou  het  niet  wettig  hebben  beslist  dat  de 
afwezigheid in deze zaak van het bewijs van een aangetekende zending niet tot gevolg 
kon hebben dat de opening van de bijzondere rekening en de opnulzetting van de reken-
ing-courant onregelmatig was.

In zoverre het bestreden arrest vaststelde dat de vereiste van een aangetekend zending 
niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid en dat in ieder geval uit het faxbericht dd. 
22 december 2003 bleek dat eiseres op de hoogte was van de beslissing tot opening van 
een bijzondere rekening, voert het middel aan dat de appelrechters zodoende ten onrechte 
toepassing hebben gemaakt van de regels betreffende de excepties van nietigheid uit het 
Gerechtelijk Wetboek (de artikelen 860 e.v.), waarbij ze de vereiste van een aangetekende 
zending als een relatieve nietigheid hebben opgevat die slechts tot nietigheid kan leiden 
wanneer belangenschade kan worden aangetoond (schending van de artikelen 860 en 861 
Ger.W.).

Volgens het middel zijn de regels betreffende de excepties van nietigheid opgenomen 
in  het  Gerechtelijk  Wetboek  niet  van  toepassing  op  de  vormvoorschriften  die  zijn 
opgenomen  in  het  fiscaal  procesrecht,  die  immers  als  substantiële  vormvoorschriften 

2 Ibid.
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gelden aangezien zij ertoe strekken de in te vorderen belastingschuld tegenover de Schatk-
ist te bepalen, hetgeen de openbare orde raakt.

3.  Zoals  door  de  appelrechters  terecht  wordt  opgemerkt,  wordt  de  aangetekende 
verzending van de beslissing tot opening van een bijzondere rekening door artikel 8, §1, 
van het KB nr. 24 van 29 december 1992 niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, 
noch worden in deze bepaling gevolgen verbonden aan een kennisgeving die niet  per 
aangetekend schrijven wordt verzonden.

Het aangetekend verzenden van de bedoelde beslissing werd door de regelgever der-
halve niet als een substantiële vormvereiste opgevat.

De verplichting tot kennisgeving, daarentegen, is wel substantieel in zoverre de kennis-
geving ertoe  strekt  de  belangen  van  de belastingplichtige  te  vrijwaren  en  hem op  de 
hoogte te brengen van het feit dat een bijzondere rekening wordt geopend, met als conse-
quenties van dien.

Waar niet de wijze van kennisgeving, maar de kennisgeving zelf substantieel is voor de 
toepassing van artikel 8, §2, van het KB nr. 24 van 29 december 1992, kan ook een ken-
nisgeving bij gewone brief beantwoorden aan de in deze bepaling voorgeschreven kennis-
geving.

Voor de toepassing van deze bepaling volstaat het derhalve dat de belastingplichtige op 
de  hoogte  wordt  gebracht  van  het  feit  dat  voor  hem  een  bijzondere  rekening  wordt 
geopend, ongeacht de wijze waarop deze maatregel aan de belastingplichtige wordt ter 
kennis gebracht.

4. Het is enkel met het oog op het bewijs van de vereiste verzending, dat het gebruik 
van een aangetekend schrijven in artikel 8, §2, van het KB nr. 24 van 29 december 1992, 
wordt aanbevolen, echter zonder exclusiviteit.

Zulks impliceert wel dat wanneer de kennisgeving niet gebeurt bij aangetekende brief, 
de bewijslast van de effectieve kennisgeving en van de datum ervan, op de administratie 
rust zonder dat zij het vermoeden kan inroepen waarin artikel 8, §1, derde lid, van het K.B 
nr. 24 voorziet, nl. dat de afgifte van het stuk per post als kennisgeving geldt vanaf de 
daaropvolgende dag.

5. Het bestreden arrest stelt vast dat de beslissing tot opening van een bijzondere reken-
ing  bij  brief  van  18  december  2003  werd  medegedeeld  aan  eiseres,  terwijl  uit  het 
faxbericht van 22 december 2003 blijkt dat eiseres op de hoogte was van de opening van 
de bijzondere rekening zodat mag worden aangenomen dat eiseres de brief van 18 decem-
ber 2003 effectief heeft ontvangen (arrest p.6, eerste alinea).

Op grond van deze vaststellingen vermochten de appelrechters wettig te oordelen dat de 
beslissing tot opening van een bijzondere rekening regelmatig ter kennis was gebracht van 
eiseres en dat de opening van die bijzondere rekening, die samen gaat met de opnulzetting 
van de rekening-courant, niet als onregelmatig kan worden beschouwd.

6.  Eiseres  betwist  tevens dat uit  het  faxbericht  van 22 december  2003 kan worden 
afgeleid dat zij kennis heeft gekregen van de beslissing, doch het middel, dat dienaan-
gaande enkel de schending inroept van artikel 8, §1, van het KB nr. 24, en niet van de 
wettelijke regels inzake het bewijs door vermoedens, noch van de regels inzake de bewi-
jskracht der akten, kan niet tot cassatie leiden.

7. Indien het bestreden arrest in die zin moet worden gelezen dat het toepassing maakt 
van de artikelen 860 en 861 van het Gerechtelijk Wetboek, kan het middel, dat aanvoert 
dat  deze  bepalingen  niet  van  toepassing  zijn  in  de  fiscale  procedure,  niet  worden 
aangenomen.

Krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk wetboek zijn de in dit wetboek gestelde regels 
van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door 
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niet  uitdrukkelijk  opgeheven  wetsbepalingen  of  door  rechtsbeginselen,  waarvan  de 
toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek.

Op grond van deze bepaling is de nietigheidsregeling (artikelen 860 e.v.) vervat in het 
Gerechtelijk Wetboek, in beginsel ook van toepassing op de fiscale procedure, tenzij wan-
neer  bijzondere  bepalingen  hiervan  afwijken  of  wanneer  de  nietigheidsregeling  onv-
erenigbaar is met het fiscaal procesrecht.

Dit laatste is het geval wanneer substantiële vormen niet zijn voorgeschreven om de be-
langen van een partij te vrijwaren, maar om de wettigheid van de belasting te verzekeren. 
In dat geval raken die substantiële vormen de openbare orde en kunnen de artikelen 860 
e.v. van het Gerechtelijk wetboek geen toepassing vinden (Comm. Ger.W., art.860, p.24).

8. De opening van een bijzondere rekening heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
wijzigingsprocedure  inzake  directe  belastingen  of  de  vestiging  van  een  ambtshalve 
aanslag inzake directe belastingen, waarnaar de voorziening verwijst,  op zich geen in-
vloed op de omvang van de belastbare basis, noch op het ontstaan van de belastingschuld. 

De maatregel is vooral van organisatorisch belang. De BTW-schuld over een bepaalde 
periode  wordt  afgezonderd  en  voor  opvolging,  inning  en  eventuele  invordering  toev-
ertrouwd  aan  een  andere  dienst.  Het  is  vanzelfsprekend  van  belang  dat  de  belast-
ingschuldige van deze beslissing op de hoogte wordt gebracht, voortaan moet hij immers 
elders betalen (cfr. art. 8, §1, 4de lid, KB nr. 24). Vandaar de door de wet voorgeschreven 
aangetekende kennisgeving.

Maar de aangetekende verzending is mijns inziens geen substantiële vormvereiste voor 
het ontstaan van de BTW-schuld, noch voor de verschuldigdheid van de administratieve 
geldboete, die voortvloeit uit de niet (tijdige) betaling of -aangifte, die weliswaar leidt tot 
de opening van de bijzondere rekening, doch niet uit de opening van de bijzondere reken-
ing zelf.

9. Het is niet omdat een bericht van de administratie betrekking heeft op belastingen, 
dat het ipso facto aangetekend moet worden verzonden, zoals het middel voorhoudt. 

De aangetekende zending is substantieel ingeval ze de belastingplichtige de mogelijk-
heid moet geven om in discussie te treden met de administratie die de aanslagbasis wil 
wijzigen en dus noodzakelijk  is  om hem toe te  laten zijn  belangen te  verdedigen.  In 
andere gevallen lijkt de aangetekende zending niet substantieel. 

Vermits de beslissing tot opnulzetting geen enkele invloed heeft op de omvang van de 
belastbare grondslag en niet het startpunt is van een discussie tussen de administratie en 
de schuldenaar, is de wettelijk voorgeschreven verplichting om die beslissing aangetekend 
toe te zenden aan de schuldenaar, mijns inziens, geen substantiële formaliteit. 

Zo kan uit een arrest van Uw Hof van 17 november 2005 worden afgeleid dat geen 
aangetekende verzending vereist is voor een bericht van de administratie dat de door het 
eerdere wijzigingsbericht voorgestelde aanslagbasis vermindert (Cass. 17 november 2005, 
FJF 2006, nr. 2006/104).

Zo besliste Uw Hof in verband met artikel 346, vijfde lid, W.I.B.(1992), dat uit de tekst 
en de economie van dat artikel volgt dat de wetgever essentieel bedoeld heeft dat de be-
lastingplichtige geïnformeerd wordt over de motieven van de administratie om de opmer-
kingen die de belastingplichtige heeft geformuleerd in antwoord op het bericht van wijzi-
ging, te verwerpen.  De aangetekende zending voorzien in dat artikel is volgens Uw Hof 
op zich geen substantiële vormvereiste (Cass. 15 maart 2007, FJF 2007, nr. 2007/287).

10.  De  verplichting  tot  het  aangetekend  verzenden  van  de  kennisgeving,  die 
voorgeschreven is door artikel 8, §1, van het KB nr. 24 van 29 december 1992, is dan ook 
niet substantieel, althans niet wat de wijze van kennisgeving betreft.

Het aangetekend verzenden van de genomen beslissing strekt in ieder geval enkel tot 
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het vrijwaren van de belangen van de belastingplichtige en heeft niet tot doel om de wet-
tigheid van de belastingen te verzekeren zodat de nietigheidsregeling van het Gerechtelijk 
Wetboek in die mate toepassing kan vinden op het bedoelde vormvoorschrift.

In zoverre het middel aanvoert dat de kennisgeving bij aangetekend schrijven niet is 
voorgeschreven om de belangen van de belastingplichtige te vrijwaren, maar ertoe strekt 
om de in te vorderen belastingschuld tegenover de Schatkist te bepalen, faalt het derhalve 
naar recht.

11. Artikel 860, eerste lid, van het Gerechtelijk wetboek schrijft voor dat geen proce-
shandeling, wat de verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, nietig kan worden 
verklaard indien de wet de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen.

In zoverre de kennisgeving per aangetekend schrijven in artikel 8, §1, van het KB nr. 
24 van 29 december 1992 niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid, kon het bestre-
den arrest derhalve wettig oordelen dat het ontbreken van het bewijs van een aangetek-
ende verzending niet de onregelmatigheid van de opnulzetting van de bestaande rekening-
courant tot gevolg kon hebben.

Ook het feit dat het arrest vaststelt dat eiseres effectief in kennis was gesteld van de 
beslissing bij brief van 18 december 2003, welke vaststelling – ook volgens het middel - 
impliceert dat er geen belangenschade kon worden aangetoond in hoofde van eiseres als 
gevolg van de afwezigheid van een kennisgeving per aangetekende brief, kan, gelet op ar-
tikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek, de beslissing van het bestreden arrest naar recht 
verantwoorden.

Om hoger  vermelde redenen,  welke grotendeels  werden  geput  uit  de  memorie  van 
antwoord  namens  verweerder  (p.2  –  7),  kan  het  eerste  middel  dan  ook  niet  worden 
aangenomen.

12. In het tweede middel voert eiseres schending aan van artikel 3 van het KB nr. 41 
van 30 januari  1987 tot  vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geld-
boeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, dat luidt als volgt:

"Volledige kwijtschelding van de geldboeten wordt verleend wanneer een schuldenaar 
zijn toestand spontaan rechtzet vóór enige tussenkomst van een fiscale administratie".

Het  bestreden  arrest  oordeelde  terzake  dat  een  gedeeltelijke  betaling,  vóór  enige 
tussenkomst van de administratie, niet tot een volledige kwijtschelding van de geldboete 
aanleiding kan geven,  zodat eiseres zich in casu niet  op de toepassing van geciteerde 
bepaling kon beroepen in zoverre hij slechts een gedeeltelijke betaling had verricht.

Eiseres argumenteert onder het tweede middel dat een gedeeltelijke betaling er niet aan 
in de weg staat dat een volledige kwijtschelding kan worden gegeven van de opgelegde 
proportionele geldboete "ten belope van het gedeelte van de verschuldigde BTW, dat door 
de BTW-belastingplichtige spontaan werd betaald vóór enige tussenkomst vanwege de 
BTW-administratie".

Nu vaststond dat eiseres, vóór enige tussenkomst van de administratie, betalingen heeft 
verricht ten belope van 75.047,23 €, zou het bestreden arrest derhalve niet wettig beslist 
hebben dat de opgelegde boete in zijn geheel diende behouden te blijven op grond dat 
geen gedeeltelijke kwijtschelding kan worden verleend.

13. Zoals verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord (p. 7-9), faalt het middel 
naar recht.

Voor de toepassing van artikel 3 van het K.B nr. 41 van 30 januari 1987 wordt uit-
drukkelijk als voorwaarde vooropgesteld dat de belastingplichtige zijn toestand spontaan 
moet hebben "rechtgezet".

Dit artikel beoogt duidelijk een volledige rechtzetting van de toestand van de belasting-
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plichtige.
Wanneer de belastingplichtige niet alle openstaande schulden betaalt, kan er immers 

geen sprake zijn van een rechtzetting van diens toestand. Er blijven in dat geval nog be-
lastingen  verschuldigd  waardoor  hij  de  hoedanigheid  van  belastingdebiteur  blijft  be-
houden.

Tekstueel is in artikel 3 van het K.B nr. 41 van 30 januari 1987 inderdaad enkel sprake 
van een "volledige" kwijtschelding en niet van een "gedeeltelijke" kwijtschelding zodat de 
hypothese waarin de toestand van de belastingplichtige slechts gedeeltelijk wordt recht-
gezet niet wordt geviseerd door deze bepaling.

De volledige kwijtschelding die  krachtens dit  artikel  kan worden verleend,  mag bi-
jgevolg  slechts  worden  toegestaan  wanneer  alle  belastingschulden  van  de  belasting-
plichtige integraal werden voldaan.

Een  gedeeltelijke  betaling  van  deze  belastingen  kan  bijgevolg  niet  in  aanmerking 
komen  voor  een  proportionele  kwijtschelding  van  de  geldboete  ten  belope  van  het 
gedeelte van de verschuldigde BTW die effectief werd betaald.

Het bestreden arrest heeft derhalve wettig kunnen oordelen dat artikel 3 van het K.B nr. 
41 van 30 januari 1987 niet van toepassing is ten aanzien van een gedeeltelijke betaling 
van de BTW-schulden voor enige tussenkomst van de administratie, zodat de litigieuze 
BTW-boete in zijn geheel diende te worden behouden.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.09.0047.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 8, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 24 van 29 december 

1992 met betrekking tot de voldoening van de belasting over de toegevoegde 
waarde bepaalt: "Door of vanwege de minister van Financiën kan worden beslist 
dat handelingen, die vóór een door hem te bepalen datum worden verricht, aan 
de in artikel 5 bedoelde rekening-courant worden onttrokken en dat een bijzon-
dere rekening zal worden bijgehouden voor het tijdvak dat aan die datum vooraf-
gaat".

Het derde lid van dezelfde paragraaf bepaalt dat van die beslissing aan de be-
lastingplichtige kennis wordt gegeven bij aangetekende brief en dat de afgifte 
van het stuk ter post als kennisgeving geldt vanaf de daaropvolgende dag.
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2. De kennisgeving bij aangetekende brief is niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid.

3. De vorm van kennisgeving is evenmin een substantiële vormvereiste die zou 
moeten worden nageleefd om een belastingschuld te doen ontstaan.

De bewijslast van de effectieve kennisgeving en van de datum ervan berust, 
wanneer zij niet gebeurt per aangetekende brief, op de verzender, die niet kan 
steunen op het vermoeden verwoord in dit artikel 8, §1, derde lid.

4. De appelrechters, die vaststellen dat uit het faxbericht van 22 december 2003 
blijkt dat de eiseres op de hoogte was van de opening van de bijzondere reke-
ning, zodat mag worden aangenomen dat zij de brief van 18 december 2003 ef-
fectief heeft ontvangen, hebben naar recht kunnen beslissen dat de opnulzetting 
van de rekening-courant niet als onregelmatig kon worden beschouwd wegens 
schending van voormeld artikel 8, §1.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
5. Artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststel-

ling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de 
belasting over de toegevoegde waarde bepaalt dat volledige kwijtschelding van 
de geldboeten wordt verleend wanneer een schuldenaar zijn toestand spontaan 
rechtzet vóór enige tussenkomst van een fiscale administratie.

6.  De gedeeltelijke vrijwillige betaling van een openstaande belastingschuld 
maakt geen spontane rechtzetting van de toestand van de schuldenaar uit.

Het middel, dat van de tegenovergestelde opvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B. Car-
doen, Antwerpen en De Bruyn.

Nr. 356

1° KAMER - 20 mei 2010

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

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WETTEN DIE PROCESRECHTERLIJKE REGELS 
INVOEREN - DADEN VAN TENUITVOERLEGGING - TOEPASSELIJKE WET

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DWANGBEVEL - INVORDERING - RECHT VAN PARATE EXECUTIE 
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- VERVALTERMIJN VAN DRIE JAAR - OPHEFFING VAN DE VERVALTERMIJN - WERKING IN DE TIJD

1º Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing op toestanden die na haar in-
werkingtreding  ontstaan,  maar  ook  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 Wetten die nieuwe procesrechtelijke regels invoeren hebben in beginsel onmiddellijke 
werking; daden van tenuitvoerlegging zijn geregeld door procesrechtelijke bepalingen en 
vallen bijgevolg onder de vigeur van de wet die van toepassing is op het ogenblik waarop 
de tenuitvoerlegging plaatsvindt2. (Art. 3, Ger.W.)

3º Door de wet van 30 juni 2000, die de in artikel 313, §5, A.W.D.A. voorziene vervaltermijn  
van drie jaar voor de dadelijke uitwinning door middel van een dwangbevel ophief, van bij  
haar inwerkingtreding toe te passen op belastingschulden waarvoor het recht van dadeli-
jke uitwinning op grond van de opgeheven bepaling was ingetreden, maar die op dat  
ogenblik nog niet waren verjaard en dus nog konden worden ingevorderd middels een 
gerechtelijke  procedure,  wordt  geen  afbreuk  gedaan  aan  reeds  onherroepelijk  vast-
gestelde rechten nu het op grond van dat artikel ingetreden verval van het recht van 
dadelijke  uitwinning  niet  raakt  aan  het  bestaan  en  de  opeisbaarheid  van  de  on-
derliggende belastingschuld3.  (Artt. 313, §5, en 314, A.W.D.A.; Art. 2262bis, §1, eerste 
lid, B.W.; Art. 2, B.W.; Art. 3, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. DE BIE LOUIS en F. nv)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Voorwerp van onderhavige betwisting betreft het op 17 december 2001 door eiser las-

tens verweerster uitgevaardigd dwangbevel tot betaling van invoerrechten ten bedrage van 
10.233,66 euro ingevolge de invoer van videocassettes uit China, die ten onrechte onder 
dekking van certificaten van oorsprong (Form A) aan een preferentieel tarief waren in-
gevoerd en die bestemd waren voor verweerder.

Bij  het  thans bestreden arrest  oordeelde het  Hof  van Beroep te  Antwerpen dat  het 
litigieus dwangbevel nietig was om reden dat het nieuw artikel 313 AWDA een eerder in-
getreden verval van recht niet ongedaan kan maken en dat verweerders zich tegenover het 
hen op 22 januari 2002 aangezegde dwangbevel kunnen beroepen op definitief verworven 
rechten (met name het verval van het recht in hoofde van eiser om bij dwangbevel tot 
dadelijke uitwinning over te gaan).

II. De voorziening in cassatie  .   
1. In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiser aan dat de appelrechters door 

in die zin te oordelen de algemene rechtsbeginselen afgeleid uit artikel 2 van het Burgerli-
jk Wetboek, de artikelen 2, 2262 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, artikel 3 van het 
Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 313 en 314 van de AWDA, artikel 3 van de wet van 
30 juni 2000 tot wijziging van de AWDA en van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 
1992 en artikel 10 van de wet van 10 juni 1998, hebben geschonden.

Ingevolge de opheffing van artikel 313, §5 AWDA — dat bepaalde dat het recht van 
dadelijke uitwinning ophoudt na drie jaar vanaf de dag dat de schuld opeisbaar is gewor-
den — door artikel 3 van de wet van 30 juni 2000, zou volgens eiser de mogelijkheid voor 
dadelijke uitwinning bij dwangbevel niet meer onderworpen zijn aan een vervaltermijn 
van drie jaar na het invorderbaar worden van een belastingschuld en kan het recht van 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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dadelijke uitwinning bijgevolg worden uitgeoefend zolang de belastingschuld niet is ver-
jaard overeenkomstig artikel 2262bis, §1 B.W. (voorziening, p. 6).

Eiser voert vervolgens aan dat nieuwe procedureregels geacht worden van toepassing te 
zijn  vanaf  hun inwerkingtreding op de hangende rechtsgedingen,  tenzij  zij  betrekking 
hebben op voor de inwerkingtreding ervan definitief verworven rechtsposities (voorzien-
ing, p. 6-7).

De wetswijziging van 30 juni 2000 zou volgens eiser van toepassing zijn op alle opeis-
bare  belastingschulden  waarvan  de  invorderbaarheid  op  het  ogenblik  van  de  inwerk-
ingtreding ervan nog niet door verjaring is vervallen, ongeacht het feit dat het recht op 
dadelijke uitwinning reeds was vervallen onder vigeur van de opgeheven wetsbepaling. 
Door  het  recht  van  dadelijke  uitwinning  te  doen  herleven voor  belastingschulden  die 
sedert meer dan drie jaar opeisbaar zijn geworden en waarvoor het verval van het recht 
van dadelijke uitwinning overeenkomstig artikel 313, §5 AWDA was ingetreden, wordt 
geen afbreuk gedaan aan definitief verworven rechtsposities in zoverre het verstrijken van 
die vervaltermijn onder vigeur van de opgeheven wetsbepaling niet verhinderde dat de be-
lastingschuld  door  middel  van  een  gerechtelijke  procedure  kon  worden  ingevorderd 
(voorziening, p. 7).

Eiser leidt hieruit af dat de onderliggende belastingschuld nog steeds opeisbaar was. Op 
het ogenblik dat de wet van 30 juni 2000 op 12 augustus 2000 in werking trad en het recht 
van dadelijke uitwinning volgens eiser herleefde, was de rechtsvordering (volgens eiser) 
overeenkomstig artikel 2262bis, §1 B.W. nog niet verjaard. Op grond van het dwangbevel 
van 7 december 2001 zou eiser derhalve wettig kunnen (hebben) overgaan tot dadelijke 
uitwinning van de verschuldigde invoerrechten (voorziening, p. 8).

Ter ondersteuning van dit standpunt verwijst eiser naar de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 30 juni 2000 die zou bevestigen dat voor alle nog niet betaalde belastingen 
op  het  moment  van  de  inwerkingtreding  van  de  wet,  een  dwangbevel  kan  worden 
opgesteld en dit ongeacht de datum van ontstaan van de belastingschuld en voor zover de 
vordering tot betaling nog niet is verjaard (voorziening, p. 13).

2. Volgens artikel 313, §5, AWDA, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij wet 
van 30 juni 2000, kon de ontvanger slechts binnen een termijn van drie jaar na het opeis-
baar worden van de belastingschuld het recht van dadelijke uitwinning (bij dwangbevel) 
uitoefenen.

Deze termijn was in voorliggende zaak reeds verstreken zodat eiser, in beginsel, ver-
vallen was van het recht van dadelijke uitwinning.

Bij wet van 30 juni 2000 werd de bedoelde vervaltermijn van drie jaar evenwel opge-
heven. Vanaf de inwerkingtreding van die wetswijziging op 12 augustus 2000 is de uitoe-
fening van het recht van dadelijke uitwinning derhalve aan geen andere restrictie onder-
worpen dan de vereiste dat de dadelijke uitwinning moet geschieden binnen de verjaring-
stermijn van de belastingschuld.

3. Op de navordering van schulden inzake douane en accijnzen is de verjaringstermijn 
voor rechtsvorderingen van het burgerlijk recht toepasselijk, met name de verjaringstermi-
jn van 10 jaar ingesteld door artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek (Cass. 26 
februari 2008, P.08.0575.N).

4. Krachtens het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet-terugwerkende kracht van een 
wet, is de nieuwe wet in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar in-
werkingtreding ontstaan, maar ook op toekomstige gevolgen van de onder de vroegere 
wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, 
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten 
(zie  bijv.  Cass.  7  oktober  2008,  P.08.0575.N,  www.cass.be;  Cass.  20  februari  2007, 
P.06.1377.N,  www.cass.be; Cass. 7 november 1997,  AC 1997, nr. 460; R.W. 1998-99, 

http://www.cass.be/
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1109, noot; Cass. 10 februari 1997, AC 1997, 195; Cass. 25 november 1991, AC 1991-92, 
268; Cass 3 juni 1966, Bull. en Pas. 1966, I, 1258).

Uw Hof heeft dit principe ook in fiscale aangelegenheden bevestigd. De niet-terugw-
erkende kracht van een nieuwe belastingwet houdt in dat zij niet van toepassing is op han-
delingen, toestanden of feiten die vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet ontstaan en 
definitief voltrokken waren (cf. Cass. 25 mei 2000, T.F.R. 2000, 676, noot B. PEETERS; 
Cass. 8 november 2005, Pas. 2005, 2157). Aldus kan de nieuwe belastingwet geen af-
breuk doen aan onherroepelijk vastgestelde rechten in hoofde van de belastingplichtige 
(Cass. 29 juni 1998, F.J.F. 1998, nr. 213).

5. Zoals nieuwe procedureregels zijn nieuwe regels in verband met de invordering van 
belastingen, in beginsel, vanaf hun inwerkingtreding van toepassing op alle belastingen 
die nog niet zijn ingevorderd, tenzij hierdoor afbreuk wordt gedaan aan definitief verwor-
ven rechtsposities.

6.  Door  de wet  van 30 juni 2000,  die de vervaltermijn ex artikel  313,  §5,  AWDA 
ophief, van bij haar inwerkingtreding toe te passen op belastingschulden waarvoor het 
recht van dadelijke uitwinning op grond de opgeheven bepaling was ingetreden, wordt 
geen afbreuk gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Hoewel de ontvanger als gevolg van het verstrijken van die vervaltermijn het recht ver-
loor om bij dwangbevel de verschuldigde belastingen in te vorderen, verloor hij niet het 
recht om door middel van een gerechtelijke procedure alsnog de verschuldigde belastin-
gen in te vorderen, voor zover de verjaring van die belastingschulden nog niet was inge-
treden.

Het verstrijken van de vervaltermijn van artikel 313, §5, AWDA had bijgevolg niet tot 
gevolg dat de belastingplichtige zich tegenover eiser kon beroepen op reeds onherroepeli-
jk vastgestelde rechten wat betreft de invorderbaarheid van zijn belastingschuld. 

Het verval van het recht van dadelijke uitwinning dient duidelijk te worden onderschei-
den van het verval van het recht tot invordering als gevolg van de verjaring van de belast-
ingschuld.

7. In voorliggende zaak werd niet betwist dat de douaneschuld waarvan eiser de in-
vordering nastreefde niet was verjaard op 12 augustus 2000, datum waarop de wet van 30 
juni 2000 tot opheffing van de bedoelde vervaltermijn inwerking trad. 

In hoofde van verweerder kon bijgevolg geen sprake zijn van reeds definitief verwor-
ven rechten om aan de verschuldigdheid van de belastingschuld te kunnen ontsnappen. 

Vanaf 12 augustus 2000 kon eiser derhalve wettig, ondanks het ingetreden verval van 
het recht van dadelijke uitwinning op grond van artikel 313, §5, ADWA, een dwangbevel 
uitvaardigen lastens de verweerster met betrekking tot de belastingschuld die hij nog was 
verschuldigd, en dit zolang die schuld nog niet was verjaard.

8. Ook uit de parlementaire voorbereiding kan worden afgeleid dat het de werkelijke 
bedoeling was van de wetgever om door de opheffing van artikel 313, §5, AWDA, de 
uitoefening  van  het  recht  van  dadelijke  uitwinning  te  doen  herleven  voor  belast-
ingschulden waarvoor het verval van het recht van dadelijke uitwinning overeenkomstig 
artikel 313, §5, AWDA, reeds was ingetreden:

“De nieuwe termijn voor het opstellen van het dwangbevel, de procedure door het op-
schorten van de dadelijke uitwinning evenals de procedure inzake de consignatie, zijn on-
middellijk van toepassing, ongeacht de datum waarop de belastingschuld is ontstaan.

Dit betekent dat de administratie van haar kant voor de invordering van de belastingen 
een dwangbevel zal kunnen opstellen voor alle nog niet betaalde belastingen, ongeacht de 
datum van ontstaan van de belastingschuld en voor zover de vordering tot betaling nog 
niet is verjaard” (Memorie van Toelichting, Kamer, Parl. St., 1999-2000, nr. 50/0438/001, 
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p.12).
Het gegeven dat op datum van de inwerkingtreding van de wetswijziging het verval van 

het recht van dadelijk uitwinning reeds was ingetreden onder vigeur van artikel 313, §5, 
AWDA en dat de belastingschuld toen nog enkel via gerechtelijke weg kon worden in-
gevorderd, kan, m.a.w., aan die mogelijkheid tot het opstellen van een dwangbevel geen 
afbreuk doen.

Het opheffen van artikel 313, §5, AWDA, strekt er precies toe dat eiser niet langer 
wordt verplicht om een burgerlijke vordering in te leiden eens de termijn voor het op-
stellen van een dwangbevel is verstreken, wat tijds- en kostenbesparend werkt (Memorie 
van Toelichting, Kamer, Parl.St., 1999-2000, nr. 50/0438/001, p.10).

9. Er dient dan ook te worden besloten dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist 
dat het litigieus dwangbevel nietig was om reden dat het nieuw artikel 313 AWDA geen 
afbreuk kan doen aan definitief verworven rechten, in casu het verval van het recht in 
hoofde van eiser om bij dwangbevel tot dadelijke uitwinning over te gaan.

In hoofde van verweerster kon er immers geen sprake zijn van een ‘definitief verwor-
ven recht’ nu het verstrijken van de in het oud artikel 313, §5, AWDA gestelde termijn 
van drie jaar voor de uitoefening van het recht op dadelijke uitwinning bij dwangbevel, 
geenszins verhinderde dat de belastingschuld door middel van een gerechtelijke procedure 
kon worden ingevorderd.

Het ingetreden verval van het recht van dadelijke uitwinning raakte m.a.w. niet aan het 
bestaan en de opeisbaarheid van de onderliggende belastingschuld, maar sloot enkel de in-
vorderbaarheid bij dwangbevel uit.

Op het ogenblik dat de wet van 30 juni 2000 op 12 augustus 2000 in werking trad en 
het recht van dadelijke uitwinning bij dwangbevel herleefde, was de rechtsvordering van 
eiser nog niet verjaard en was de belastingschuld dus nog steeds opeisbaar.

Op grond van het dwangbevel van 7 december 2001, aangezegd lastens verweerster op 
22 januari 2002, heeft eiser derhalve wettig kunnen overgaan tot dadelijke uitwinning van 
de verschuldigde invoerrechten waarvoor verweerster op geen enkel ogenblik aanspraak 
kon maken op een verworven recht van oninvorderbaarheid. 

Het onderdeel komt dan ook gegrond voor.
10. Ten overvloede en in subsidiaire orde weze opgemerkt dat het tweede onderdeel – 

waarin eiser een gebrek aan antwoord aanvoert op zijn tussenvordering waarin hij, voor 
het geval het dwangbevel nietig zou worden verklaard, de veroordeling van verweerders 
had  gevorderd  tot  betaling  van  de  verschuldigde  belastingen  -  niet  kan  worden 
aangenomen.

Bedoelde tussenvordering, welke door de eerste rechter zonder voorwerp werd verk-
laard, werd immers niet hernomen in graad van beroep. Zoals blijkt uit eisers synthesec-
onclusie heeft hij zijn vordering in hoger beroep uitdrukkelijk gesteund op de uitvoer-
baarverklaring van het dwangbevel van 17 december 2001 zonder op enig ogenblik de 
beslissing te bekritiseren die de eerste rechter had genomen ten aanzien van zijn tussen-
vordering.

Besluit: VERNIETIGING op grond van het eerste onderdeel.

ARREST

(AR F.09.0055.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 oktober 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
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Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van een wet, volgens 

hetwelk een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroege-
re wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieu-
we wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestel-
de rechten, afgeleid uit artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;

-  het  algemeen rechtsbeginsel  dat  inzake  belastingen  de  materiële  rechtsregels  van 
kracht op het ogenblik dat de belasting moet worden gevestigd, steeds toepasselijk blijven 
en dat een nieuwe procedureregel,  hoewel in beginsel van toepassing op de hangende 
rechtsgedingen vanaf haar inwerkingtreding, geacht wordt niet te gelden met betrekking 
tot vóór de inwerkingtreding ervan verworven rechtsposities, afgeleid uit artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek en artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 2, 2262 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 2262 vóór zijn wijziging bij wet van 10 juni 1998;
- de artikelen 3 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 313 en 314 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coördi-

natie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen (Algemene Wet Douane en 
Accijnzen, verder afgekort: AWDA), bekrachtigd bij wet van 6 juli 1978, zowel voor als 
na hun wijziging bij wet van 30 juni 2000;

- artikel 3 van de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van de AWDA en het WIB92;
- artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-

fende de verjaring.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ontvankelijk, doch onge-

grond en beslist dat het dwangbevel van 17 december 2001 nietig is.
Het bestreden vonnis bevestigt vervolgens het bestreden vonnis, zij het op andere, na-

volgende gronden:
"(De verweerders) voeren aan dat het dwangbevel uitgevaardigd op 17 december 2001 

nietig is omdat het betekend werd buiten de termijn van drie jaar vanaf de dag dat de 
schuld opvorderbaar werd en dit op grond van artikel 313 AWDA, dat werd gewijzigd bij 
de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en 
het WIB92.

(De eiser) werpt hiertegen op dat door de inwerkingtreding van de wet van 30 juni 2000 
waarin paragraaf 5 van artikel 313 AWDA werd opgeheven het dwangbevel kon worden 
uitgevaardigd zolang de invorderingsmogelijkheid van de verschuldigde rechten niet ver-
jaard is.

De wet van 30 juni 2000 trad in werking op 12 augustus 2000. In artikel 3 van deze wet 
werd paragraaf 5 van artikel 313 AWDA opgeheven. Paragraaf 5 bepaalde het volgende: 
'Het recht van dadelijke uitwinning (dwangbevel) mag tegen de borgen en belastingplich-
tigen uitgevoerd worden en houdt op ten opzichte de enen en anderen na 3 jaar vanaf de 
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dag dat de schuld opeisbaar is geworden'.
Paragraaf 5 bepaalde aldus een vervaltermijn waarbinnen het recht van dadelijke uit-

winning moest worden uitgevoerd.
Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen beschikt voor het toeko-

mende en geen terugwerkende (kracht) heeft, tenzij de wetgever anders heeft beslist.
Bij gebrek aan andersluidende wettelijke bepaling heeft artikel 3 van de wet van 30 juni 

2000 geen terugwerkende kracht en heeft het onmiddellijke werking vanaf de inwerking-
treding ervan, namelijk vanaf 12 augustus 2000.

De onmiddellijke werking houdt in dat de wet niet alleen van toepassing is op situaties 
die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder 
de vroegere wet ontstane situaties voor zover geen afbreuk wordt gedaan aan definitief 
verworven rechten.

Het nieuwe artikel 313 AWDA kan bijgevolg een eerder ingetreden verval van recht 
niet verhinderen.

Aangezien niet betwist is dat de termijn van drie jaar bepaald in het oude artikel 313 
AWDA in deze zaak verstreken was op het ogenblik dat de wet van 30 juni 2000 in wer-
king trad, kunnen (de verweerders) zich tegenover het haar op 22 januari 2002 aangezegd 
dwangbevel beroepen op definitief verworven rechten, met name het verval van het recht 
in hoofde van (de eiser) per 6 juni 1992 om tot dadelijk uitwinning over te gaan.

Bijgevolg is het dwangbevel van 17 december 2001 nietig". (arrest, p. 6, punt 2.3 - p. 8, 
punt 2.8).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 313, §1, AWDA, hebben de ontvangers, namens de eiser, het recht 

van dadelijke uitwinning.
Dadelijke uitwinning geschiedt door middel van een dwangbevel, uitgevaardigd door 

de met de invordering belaste ontvanger. Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar 
verklaard door de gewestelijke directeur der douane en accijnzen of door de door hem 
aangewezen ambtenaar (artikel 314, §1, AWDA).

2. Artikel 313, §5, AWDA, luidde, voor zijn opheffing door artikel 3 van de wet van 30 
juni 2000, als volgt:

"Het recht van dadelijke uitwinning mag tegen de borgen en belastingplichtigen uitge-
voerd worden en houdt op ten opzichte de enen en de anderen na 3 jaar vanaf de dag dat 
de schuld opeisbaar is geworden".

Ingevolge de opheffing van voormelde paragraaf 5, bij wet van 30 juni 2000, is de mo-
gelijkheid voor dadelijke uitwinning bij dwangbevel niet meer onderworpen aan een ver-
valtermijn van 3 jaar na het invorderbaar worden van een belastingschuld en kan het recht 
van dadelijke uitwinning bijgevolg worden uitgeoefend zolang de belastingschuld niet is 
verjaard overeenkomstig artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek

3. Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, geldt de nieuwe wet, in beginsel, al-
leen voor het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet-terugwerkende kracht van een 
wet, is de nieuwe wet in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar in-
werkingtreding ontstaan, maar ook op toekomstige gevolgen van de onder de vroegere 
wet ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, 
voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rech-
ten.
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Zo worden nieuwe procedureregels geacht van toepassing te zijn vanaf hun inwerking-
treding op de hangende rechtsgedingen, tenzij zij betrekking hebben op voor de inwer-
kingtreding ervan definitief verworven rechtsposities (het algemeen rechtsbeginsel dat in 
zake belastingen de materiële rechtsregels van kracht op het ogenblik dat de belasting 
moet  worden gevestigd,  steeds toepasselijk  blijven en dat  een nieuwe procedureregel, 
hoewel in beginsel van toepassing op de hangende rechtsgedingen vanaf haar inwerking-
treding, geacht wordt niet te gelden met betrekking tot voor de inwerkingtreding ervan 
verworven rechtsposities, afgeleid uit artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 3 
van het Gerechtelijk Wetboek).

4. In het licht van voormelde beginselen is de wetswijziging van 30 juni 2000, waarbij 
artikel 313, §5, AWDA, met ingang van 12 augustus 2000, wordt opgeheven, van toepas-
sing op alle opeisbare belastingschulden waarvan de invorderbaarheid op het ogenblik van 
de inwerkingtreding ervan nog niet door verjaring is vervallen, ongeacht het feit dat het 
recht op dadelijke uitwinning reeds was vervallen onder vigeur van de opgeheven wetsbe-
paling.

Door het recht van dadelijke uitwinning te doen herleven voor belastingschulden die se-
dert meer dan drie jaar opeisbaar zijn geworden en waarvoor het verval van het recht van 
dadelijke  uitwinning,  overeenkomstig  artikel  313,  §5,  AWDA,  was  ingetreden,  wordt 
geen afbreuk gedaan aan definitief verworven rechtsposities in zoverre het verstrijken van 
die vervaltermijn onder vigeur van de opgeheven wetsbepaling niet verhinderde dat de be-
lastingschuld door middel van een gerechtelijke procedure kon worden ingevorderd.

Het ingetreden verval van het recht van dadelijke uitwinning onder de toepassing van 
artikel 313, §5, AWDA, raakte m.a.w. niet aan het bestaan en de opeisbaarheid van de on-
derliggende belastingschuld, maar sloot enkel de invorderbaarheid bij dwangbevel uit.

5. De belastingschulden die aan de grondslag lagen van het dwangbevel van 17 decem-
ber 2001 hadden betrekking op invoeren van 4 en 24 april 1989 en 6 juni 1989 en waren 
onderworpen aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van 30 jaar zoals bepaald in arti-
kel 2262 van het Burgerlijk Wetboek.

Na de wijziging van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek en de invoeging van arti-
kel 2262bis bij wet van 10 juni 1998 werd de gemeenrechtelijke verjaringstermijn voor 
persoonlijke rechtsvordering op 10 jaar gebracht.

Krachtens de overgangsbepalingen van de wet van 10 juni 1998 begon de nieuwe verja-
ringstermijn van 10 jaar waarin deze wet voorziet, voor rechtsvorderingen ontstaan voor 
de inwerkingtreding van deze wet, slechts te lopen vanaf haar inwerkingtreding.

Op het ogenblik dat de wet van 30 juni 2000 op 12 augustus 2000 in werking trad en 
het recht van dadelijke uitwinning herleefde, was de rechtsvordering van eiser overeen-
komstig artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek bijgevolg nog niet verjaard en 
was de belastingschuld dus nog steeds opeisbaar.

Op grond van het dwangbevel van 7 december 2001, aangezegd lastens de verweerster 
op 22 januari 2002, heeft de eiser derhalve wettig kunnen overgaan tot dadelijke uitwin-
ning van de verschuldigde invoerrechten.

6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft beslist dat het nieuwe artikel 
313 AWDA een eerder ingetreden verval van recht niet kan verhinderen en dat de ver-
weerster zich tegenover het haar op 22 januari 2002 aangezegde dwangbevel kan beroe-
pen op definitief verworven rechten, met name het verval van het recht in hoofde van de 
eiser om bij dwangbevel tot dadelijk uitwinning over te gaan, dienvolgens op die gronden 
niet wettig heeft beslist dat het dwangbevel van 17 december 2001 nietig was (schending 
van het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van een wet, volgens 
hetwelk een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroege-
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re wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieu-
we wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestel-
de rechten, afgeleid uit artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel 
dat in zake belastingen de materiële rechtsregels van kracht op het ogenblik dat de belas-
ting moet worden gevestigd, steeds toepasselijk blijven en dat een nieuwe procedureregel, 
hoewel in beginsel van toepassing op de hangende rechtsgedingen vanaf haar inwerking-
treding, geacht wordt niet te gelden met betrekking tot voor de inwerkingtreding ervan 
verworven rechtsposities, afgeleid uit artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 3 
van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 313, 314 AWDA, artikel 3 van de wet van 30 
juni 2000, de artikelen 2, 2262 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, artikel 3 van het 
Gerechtelijk Wetboek en artikel 10 van de wet van 10 juni 1998).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel 
Eerste onderdeel
1. Een nieuwe wet is in de regel niet enkel van toepassing op toestanden die na 

haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook 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.

2. Luidens artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek zijn wetten die betrekking 
hebben op de rechterlijke organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging, van 
toepassing op de hangende rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken 
aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en 
behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.

Wetten die nieuwe procesrechtelijke regels invoeren, hebben bijgevolg, in be-
ginsel onmiddellijke werking.

Daden van tenuitvoerlegging zijn geregeld door procesrechtelijke bepalingen 
en vallen bijgevolg onder de vigeur van de wet die van toepassing is op het ogen-
blik waarop de tenuitvoerlegging plaatsvindt.

3. Luidens artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verjaren 
alle persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar.

4.  Krachtens  artikel  314 van de algemene wet  douane en accijnzen,  hierna 
AWDA, vindt de invordering plaats door dadelijke uitwinning door middel van 
een dwangbevel, uitgevaardigd door de met de invordering belaste ontvanger.

5. Luidens artikel 313, §5, AWDA, vóór de wijziging ervan door de wet van 30 
juni 2000, eindigt dit recht van parate executie met het verlopen van de termijn 
van drie jaar nadat de schuld invorderbaar is geworden. 

6. Het op grond van artikel 313, §5, AWDA ingetreden verval van het recht 
van dadelijke uitwinning raakt niet aan het bestaan en de opeisbaarheid van de 
onderliggende belastingschuld.

Door de wet van 30 juni 2000, die de vervaltermijn ex-artikel 313, §5, AWDA, 
ophief, van bij haar inwerkingtreding toe te passen op belastingschulden waar-
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voor het recht van dadelijke uitwinning op grond van de opgeheven bepaling was 
ingetreden, maar die op dat ogenblik nog niet waren verjaard en dus nog konden 
worden ingevorderd middels  een gerechtelijke procedure,  wordt  geen afbreuk 
gedaan aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

7. De appelrechters stellen vast dat:
- de invordering door de eiser gebeurde bij dwangbevel van 17 december 2001 

dat uitvoerbaar werd verklaard op 3 januari 2002 en aan de verweerster werd 
aangezegd op 22 januari 2002;

- op 12 augustus 2000 de termijn van drie jaar bedoeld in het oude artikel 313, 
§5, AWDA verstreken was;

- de belastingschuld zelf niet verjaard is.
Zij oordelen dat aangezien dat de opheffing van artikel 313, §5, AWDA met 

ingang van 12 augustus 2000 onmiddellijke werking heeft en de in deze bepaling 
bedoelde verjaring op dat tijdstip was ingetreden, de verweerster over een ver-
worven recht beschikt dat eraan in de weg staat dat de eiseres haar recht van da-
delijke uitwinning nog zou uitoefenen voor een niet-verjaarde belastingschuld.

Op deze gronden besluiten zij tot de nietigheid van het dwangbevel van 17 de-
cember 2001.

8. Door aldus te oordelen is hun beslissing niet naar recht verantwoord. 
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 betwisting daaromtrent over aan de feitenrech-

ter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. De Bruyn en Maes.

Nr. 357

1° KAMER - 20 mei 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BERICHT VAN WIJZIGING - 
MOTIVERINGSVEREISTE - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER - DRAAGWIJDTE

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BERICHT VAN WIJZIGING - 
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MOTIVERINGSVEREISTE - TEGENSTRIJDIGHEID IN DE REDENEN - GEVOLG

1º De bodemrechter beoordeelt in feite of het bericht tot wijziging van de aangifte de belast-
ingplichtige op een met redenen omklede wijze voldoende inlicht over de inkomsten en  
andere gegevens die de administratie in de plaats wil stellen van die welke aangegeven 
of aangenomen zijn zodat hij de geplande wijziging kan onderzoeken en ze vervolgens  
verwerpen of aannemen1. (Art. 346, eerste lid, W.I.B. 1992)

2º Een tegenstrijdigheid in de redenen van het bericht van wijziging is niet noodzakelijk van 
aard te beletten dat de belastingplichtige in het bericht de nodige elementen terugvindt  
voor zijn verweer2. (Art. 346, eerste lid, W.I.B. 1992)

(D. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de verwerping als bedrijfslast voor de aanslagen in de 

personenbelasting over de aj. 1990 t.e.m. 1999, van de intresten van een lening die eiser 
als werkend vennoot in de CV MORA had afgesloten met de CV WENGEN teneinde een 
kapitaalsverhoging in de CV MORA te kunnen doorvoeren.

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelt bij het thans bestreden arrest dat de admin-
istratie terecht de door eiser in aftrek genomen interest verwierp nu eiser niet bewijst dat 
de CV WENGEN een instelling is in de zin van artikel 56, §2, k van het WIB(1992).

2. In het eerste middel komt eiser op tegen de beslissing van de appelrechters dat de op-
gave van tegenstrijdige redenen in een bericht van wijziging van aangifte geen inbreuk 
uitmaakt  op  de  bij  artikel  346  WIB(1992)  voorgeschreven  motiveringsverplichting 
(schending van artikel 346 WIB92).

3. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van Uw Hof is het bericht van wijziging van de 
aangifte, dat overeenkomstig artikel 346 WIB(1992) verstuurd moet worden, erop gericht 
de belastingplichtige op een met redenen omklede wijze in te lichten over de inkomsten 
en andere gegevens die het bestuur in de plaats wil stellen van die welke aangegeven of 
aangenomen zijn, zodat hij de geplande wijziging kan onderzoeken en ze vervolgens ver-
werpen of aannemen (Cass. 15 mei 2003,  AC 2003, nr. 297; Cass. 27 maart 1997,  AC 
1997, nr. 168; Cass. 28 januari 1994, AC 1994, nr. 55; Cass. 12 mei 1989, AC 1988-89, 
nr. 522).

Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, maakt het oordeel van de appel-
rechters dat de litigieuze berichten van wijziging geen schending inhouden van de mo-
tiveringsverplichting van artikel 346 WIB(1992), omdat ze duidelijk de feiten, cijfers en 
omstandigheden vermelden waarop de voorgenomen wijzigingen berusten en dat  deze 
berichten zonder meer begrijpelijk zijn, een onaantastbare beoordeling uit van de feiten 
(cfr. de hoger geciteerde rechtspraak).

In zoverre het eerste middel Uw Hof uitnodigt tot een beoordeling van deze feiten is het 
niet ontvankelijk.

4. Auteur VAN DE WOESTEYNE wijst erop dat wanneer het bericht van wijziging 
bepaalde fouten zou omvatten (in feite of in rechte), dit niet automatisch zal leiden tot een 
schending van de motiveringsverplichting vervat in artikel 346 WIB(1992). Deze fouten 
kunnen tijdens de verdere onderhandelingen immers ter sprake worden gebracht en door 
de administratie desgevallend worden rechtgezet (I. VAN DE WOESTEYNE, "De recht-
en van verdediging van de belastingplichtige bij de wijzigings- en bezwaarprocedure", 
A.J.T. 1994-95, 80, met verwijzing naar Brussel 23 juni 1982, F.J.F. 1982/122; Antwer-
pen 2 november 1992, F.J.F. 1993/167).

1 Zie de conclusie van het O.M
2 Ibid.
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Voor de toepassing van artikel 346 WIB92 volstaat het bijgevolg dat in het wijzigings-
bericht  wordt  aangegeven  welke  de  redenen  zijn  die  volgens  de  administratie  de 
voorgestelde wijzigingen «lijken» te rechtvaardigen (cf. Cass. 25 juni 1990, AC 1989-90, 
nr.625).

Het voorgaande impliceert dat de feitenrechter kan oordelen dat een bericht van wijzig-
ing voldoet aan de door artikel 346 WIB(1992) gestelde voorwaarden, ook al zouden, in 
de stelling van de belastingplichtige, bepaalde motieven ervan tegenstrijdig zijn.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat een tegenstrijdigheid in de redenen van een 
bericht van wijziging ipso facto een schending inhoudt van de motiveringsverplichting, 
faalt het naar recht.

5. In subsidiaire orde weze opgemerkt dat deze grief hoe dan ook niet tot cassatie kan 
leiden nu de door eiser bekritiseerde beslissing hoe dan ook wettig verantwoord blijft op 
grond van de reden welke Uw Hof vermag in de plaats te stellen bestaande in de vast-
stelling dat het niet tegenstrijdig is in een bericht van wijziging tegelijk te verwijzen naar 
artikel 49 WIB(1992), basisartikel inzake de aftrek van bedrijfsuitgaven, als naar de ar-
tikelen die deze bepaling verder uitwerken. 

6. Voorts verwijt eiser de appelrechters niet te hebben geantwoord op de in de akte van 
hoger beroep en in de appelconclusies van eiser aangevoerde stelling «dat een loutere op-
somming van wetsartikelen en verkeerd weergegeven cijfers, evenals op een ongeordende 
wijze opgestelde berichten van wijziging van aangifte, de motiveringsverplichting van ar-
tikel 346 WIB92 aantasten» (schending van artikel 149 G.W.)

Met de overwegingen dat in de litigieuze berichten van wijziging van aangifte duidelijk 
de feiten, cijfers en omstandigheden vermeld werden waarop de voorgenomen wijzigin-
gen berusten en dat deze berichten zonder meer begrijpelijk zijn in hun uiteenzetting van 
de  redenen  op  grond  waarvan  de  administratie  beslist  tot  verwerping  van  de  kosten, 
hebben de appelrechters eisers verweer wel degelijk beantwoord en verworpen.

Het middel mist derhalve in zoverre feitelijke grondslag.
(…)
Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.09.0074.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 oktober 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters niet hebben geantwoord op de 

stelling van de eiser dat een loutere opsomming van wetsartikelen en verkeerd 
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weergegeven cijfers evenals op ongeordende wijze opgestelde berichten van wij-
ziging van aangifte de motiveringsverplichting van artikel 346 WIB92 aantast.

2. De appelrechters oordelen dat de berichten van wijziging van aangifte duide-
lijk de feiten, cijfers en omstandigheden vermelden waarop de voorgenomen wij-
zigingen berusten en dat deze berichten zonder meer begrijpelijk zijn in hun uit-
eenzetting van de redenen op grond waarvan de administratie besliste tot verwer-
ping van de kosten.

De appelrechters beantwoorden hiermee het verweer van de eiser.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. Krachtens artikel 346, eerste lid, WIB92 stelt de administratie de belasting-

plichtige bij een ter post aangetekende brief in kennis van de inkomsten en ande-
re gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aan-
gegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar oordeel 
de wijziging rechtvaardigen, indien ze meent de inkomsten en andere gegevens 
te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die 
voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van ter 
uitvoering van artikel  312 genomen bepalingen, dan wel schriftelijk heeft er-
kend.

4. De bodemrechter beoordeelt in feite of het bericht tot wijziging van de aan-
gifte de belastingplichtige op een met redenen omklede wijze voldoende inlicht 
over de inkomsten en andere gegevens die de administratie in de plaats wil stel-
len van die welke aangegeven of aangenomen zijn zodat hij de geplande wijzi-
ging kan onderzoeken en ze vervolgens verwerpen of aannemen.

5. Een tegenstrijdigheid in de redenen van het bericht is niet noodzakelijk van 
aard te beletten dat de belastingplichtige in het bericht van wijziging de nodige 
elementen terugvindt voor zijn verweer.

6. De appelrechters oordelen dat de wijziging van aangifte duidelijk de feiten, 
cijfers en omstandigheden vermeldt waarop de voorgenomen wijzigingen berus-
ten en deze berichten zonder meer begrijpelijk zijn in hun uiteenzetting van de 
redenen op grond waarvan de administratie besliste tot verwerping van de kos-
ten. Zij geven hiermee te kennen dat de eiser zich met kennis van zaken heeft 
kunnen verdedigen tegen de voorgenomen wijziging.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing dat de berichten van wij-
ziging van aangifte voldoen aan de vereisten van artikel 346, eerste lid, WIB92, 
naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. D. Van Belle, Antwerpen en De Bruyn.

Nr. 358

1° KAMER - 20 mei 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — 
BEDRIJFSLASTEN - WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR AANVULLENDE VERZEKERING TEGEN 
OUDERDOM EN VROEGTIJDIGE DOOD - WETTELIJK STELSEL UITGEWERKT BIJ KONINKLIJK BESLUIT - 
VERENIGBAARHEID MET ARTIKEL 59 W.I.B. (1992) EN ARTIKEL 108 VAN DE GRONDWET

2º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — 
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — 
BEDRIJFSLASTEN - WERKGEVERSBIJDRAGEN VOOR AANVULLENDE VERZEKERING TEGEN 
OUDERDOM EN VROEGTIJDIGE DOOD - WETTELIJK STELSEL UITGEWERKT BIJ KONINKLIJK BESLUIT - 
VERENIGBAARHEID MET HET GELIJKHEIDSBEGINSEL

1º Door de invoering van artikel 35 K.B./W.I.B.(1992) heeft de Koning, op grond van de 
hem door artikel 59 W.I.B.(1992) verleende machtiging, voor de aftrekbaarheid van de 
werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood 
een onderscheid gemaakt tussen de jaren gepresteerd in en deze buiten de ondernem-
ing, en hiermee een voorwaarde voor de aftrekbaarheid bepaald binnen de aan de Kon-
ing verleende bevoegdheid1.  (Art. 59, W.I.B. 1992; Art. 35, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992; 
Art. 108, Gw. 1994)

2º De verschillende behandeling van de aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen voor aan-
vullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood voor prestaties buiten de on-
derneming ten opzichte van deze binnen de onderneming die de bijdragen heeft gestort  
ten behoeve van zijn werknemers, is objectief en redelijk verantwoord; er bestaat immers  
in de context van artikel 49 W.I.B.(1992) een objectief en redelijk verband tussen, een-
deels, de graad van aftrekbaarheid van de werkgeversbijdrage, en, anderdeels, het aan-
tal jaren beroepswerkzaamheid bij de onderneming: de vereiste band met de uitoefening 
van de beroepswerkzaamheid  is  niet  aanwezig voor de periode waarin  de betrokken  
werknemer een beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend bij andere ondernemingen dan  
degene die aanspraak maakt  op het  recht  op aftrek2.  (Art.  35, K.B.  Uitvoering W.I.B. 
1992; Artt. 10, 11 en 172, Gw. 1994)

(AERTS TRUCKS nv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
1. Onderhavige betwisting betreft de verwerping als beroepskost in hoofde van eiseres 

van een deel van het door haar in het boekjaar 2000 (aanslagjaar 2001) aan haar bedrijf-
sleider, de heer Hendrik Aerts, toegekende pensioen op grond van de artikelen 59 en 60 
WIB(1992)  en artikel  35 KB/WIB(1992).  Voor  de berekening van het  niet-aftrekbare 
gedeelte hield de administratie rekening met 10 dienstjaren gepresteerd bij eiseres sinds 
haar oprichting, en met slechts 10 dienstjaren gepresteerd buiten de onderneming van eis-
eres ingevolge de beperking gesteld in voornoemd artikel 35.

1 Zie de conclusie van het O.M. 
2 Ibid.
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Het hof van beroep oordeelt bij het thans bestreden arrest dat eiseres ten onrechte stelt 
dat door artikel 35 KB/WIB(1992) beperkingen zijn voorzien die de wetgever niet heeft 
bedoeld, en bevestigt zodoende het vonnis van de eerste rechter die in dezelfde zin had 
geoordeeld.

2. Het wettelijk kader.
Werkgeversbijdragen  voor  aanvullende verzekering  tegen  ouderdom en  vroegtijdige 

dood worden,  overeenkomstig  artikel  59,  eerste  lid,  WIB(1992),  zoals  van toepassing 
voor aanslagjaar 2001, als beroepskosten aangemerkt op voorwaarde dat ze definitief wor-
den gestort aan een in België gevestigde verzekeringsonderneming of instelling voor so-
ciale voorzieningen en dat de wettelijke en extra-wettelijke toekenningen naar aanleiding 
van de pensionering, uitgedrukt in jaarlijkse renten, niet meer bedragen dan 80 pct. van de 
laatste normale bruto-jaarbezoldiging en worden berekend naar de normale duur van een 
beroepswerkzaamheid.

Luidens het tweede lid van 59 bepaalt  de Koning de voorwaarden en de wijze van 
toepassing van deze bepaling.

In uitvoering van deze bepaling stelt artikel 35, §2, 2° KB/WIB(1992) dat de werkgev-
ersbijdragen aftrekbaar zijn in zoverre ze “toekenningen vestigen die, (…), gelijk staan 
met een jaarrente waarvan het bedrag, aangevuld met het wettelijk pensioen, niet hoger is 
dan 80 % van de normale bruto jaarbezoldiging van de werknemers tijdens het betref-
fende jaar, vermenigvuldigd met een breuk met als teller het in de onderneming werkelijk 
gepresteerde en het er nog te presteren aantal jaren van de normale duur van de beroep-
swerkzaamheid  en  als  noemer  het  aantal  jaren  van  de  normale  duur  van  de  beroep-
swerkzaamheid.”

Artikel 35, §3, 3°, KB/WIB(1992) preciseert verder dat “de in §2, 2°, bepaalde grens 
niet geldt voor bijdragen die gestort zijn om (…) werknemers die bij de onderneming een 
onvolledige loopbaan hebben, een pensioen toe te kennen berekend in verhouding tot een 
langere  duur  van  beroepswerkzaamheid  dan  die  welke  zij  bij  de  onderneming  zullen 
vervullen, op voorwaarde dat die bijdragen slaan op maximaal 10 jaar van een vroeger 
werkelijk uitgeoefende beroepswerkzaamheid of op maximaal 5 jaar van een tot de nor-
male pensioenleeftijd nog uit te oefenen beroepswerkzaamheid en dat het aldus in aan-
merking genomen totaal aantal jaren het aantal jaren van de normale duur van hun beroep-
swerkzaamheid niet overtreft.” 

3. In het eerste middel voert eiseres aan dat de Koning de hem bij artikel 59, tweede lid, 
WIB(1992), toegekende bevoegdheid heeft overschreden, door de aftrek van werkgevers-
bijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood bij artikel 
35, §3, 3° KB/WIB(1992), te hebben beperkt voor werknemers die bij de onderneming 
een onvolledige loopbaan hebben.

Deze beperking van de aftrek van werkgeversbijdragen in functie van het aantal jaren 
dat de beroepswerkzaamheid is of zal worden uitgeoefend bij de onderneming, is volgens 
eiseres bijgevolg strijdig met artikel 59 WIB(1992) en de artikelen 108, 170 en 172 van de 
G.W., zodat het bestreden arrest de toepassing van artikel 35 KB/WIB(1992) had moeten 
uitsluiten op grond van artikel 159 van de G.W..

4. Bij de uitvoering van wetten moet de Koning inderdaad rekening houden met de 
grondwettelijke basis van zijn bevoegdheid, zoals neergelegd in artikel 108 van de G.W..

Volgens oude rechtspraak van Uw Hof houdt deze grondwetsbepaling in dat het de 
uitvoerende macht toekomt “uit het beginsel van de wet en haar algemene economie de 
gevolgtrekkingen af te leiden die daaruit op natuurlijke wijze voortvloeien volgens de 
geest die aan de opvatting van de wet ten grondslag heeft gelegen en volgens de doel-
stellingen die zij nastreeft” (Cass. 18 november 1924, Pas. 1925, I, 25).
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5. Het invoeren van belastingen ten behoeve van de Staat is bovendien, overeenkomstig 
artikel 170 G.W., een uitdrukkelijk aan de wetgever voorbehouden bevoegdheid, zodat 
elke delegatie die betrekking heeft op het bepalen van één van de essentiële elementen 
van  de  belasting,  zoals  de  grondslag  en  de  aanslagvoet  van  de  belasting  en  de 
hoedanigheid van belastingplichtige, in beginsel ongrondwettig is, want strijdig met het 
legaliteitsbeginsel.

Zulks belet evenwel niet dat de wetgever de Koning kan opdragen om minder belangri-
jke voorschriften uit te vaardigen welke niet van aard zijn enige incidentie te hebben op 
de schuld van de belastingplichtige, zoals de wijze van aangifte van de belastbare inkom-
sten, de kennisgeving van de aanslagen en de maatregelen inzake controle en inning (A. 
ALEN, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch publiekrecht, Brussel, Sto-
ry-Scientia, 1988, 420; J. THEUNIS, “Het fiscaal legaliteitsbeginsel. Een stand van zaken 
na 10 jaar rechtspraak van het Arbitragehof”, T.F.R. 1994-95, afl. 295, 79).

Ook inzake vrijstelling of vermindering van een belasting is het optreden van de wet-
gever, op grond van artikel 172 G.W. exclusief, tenzij wat betreft de minder belangrijke 
aspecten van de invoering van die vrijstelling of vermindering.

Verweerder kan worden gevolgd waar hij in zijn memorie van antwoord voorhoudt dat 
de artikelen 170 en 172 G.W. niet zover gaan dat ze de wetgever ertoe zouden verplichten 
elk aspect van een belasting of van een vrijstelling zelf te regelen. Vanuit die optiek is een 
delegatie aan de Koning in strijd met het legaliteitsbeginsel voor zover de machtiging vol-
doende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maa-
tregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever zijn vast-
gesteld (Grondw. Hof, 17 oktober 2007, nr. 131/2007, o. B.3 en B.; Grondw. Hof, 21 
februari 2007, nr. 32/2007, o. B.6 – B.8; Grondw. Hof, 20 april 2005, nr. 75/2005, o. 
B.30; D. DE GROOT, “Over de invoering en het belang van het grondwettelijk legaliteits-
beginsel in fiscale aangelegenheden”, T.F.R. 2009, afl. 360, 344).

Van de wetgever kan inderdaad niet worden verwacht dat hij alle mogelijke aspecten 
van een belasting of vrijstelling voorafgaandelijk regelt in een aangelegenheid waarin het 
uiteenlopend  karakter  van  de  situaties  het  niet  mogelijk  maakt  ze  alle  te  voorzien 
(Grondw. Hof, 6 oktober 1999, nr. 105/99, o. B.3 tot B.6.3; memorie van antwoord, rand-
nr. 3).

6. Artikel 59 WIB(1992) omschrijft alle essentiële voorwaarden waaraan werkgeversbi-
jdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, moeten vol-
doen om in aanmerking te komen als aftrekbare beroepskosten:

de werkgeversbijdragen moeten definitief worden gestort aan een in België gevestigde 
verzekeringsonderneming of instelling voor sociale voorzieningen;

de wettelijke en extra-wettelijke  toekenningen naar  aanleiding van de pensionering, 
uitgedrukt in jaarlijkse renten, mogen niet meer bedragen dan 80 pct. van de laatste nor-
male bruto-jaarbezoldiging en moeten worden berekend naar de normale duur van een 
beroepswerkzaamheid;

de beperking tot 80 pct. moet worden beoordeeld ten opzichte van het totale bedrag van 
de wettelijke pensioenen, van de op jaarbasis berekende extra-wettelijke pensioenen, van 
de pensioenen die met werkgevers- of persoonlijke bijdragen als bedoeld in artikel 145/3 
zijn gevormd of die door de werkgever ter uitvoering van een contractuele verplichting 
zijn toegekend;

de werkgeversbijdragen moeten verantwoord zijn door bewijsstukken.
7. De door artikel 59, tweede lid, WIB(1992) verleende machtiging aan de Koning om 

de voorwaarden te bepalen en de wijze van toepassing van de aftrekregeling bedoeld in 
het eerste lid van die bepaling, is aldus voldoende nauwkeurig omschreven en heeft be-
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trekking  op  de  tenuitvoerlegging  van  maatregelen  waarvan  de  essentiële  elementen 
voorafgaandelijk door de wetgever zelf werden vastgelegd.

In zoverre Uw Hof aanneemt dat, zoals eiseres vooropstelt, de wetgever met de uit-
drukking “normale duur van een beroepswerkzaamheid” geen onderscheid heeft gemaakt 
tussen het aantal jaren gepresteerd binnen en buiten de onderneming, stond het derhalve 
aan de Koning om, specifiek voor de situatie waarin de werknemer geen volledige loop-
baan  heeft  bij  de  onderneming  die  de  werkgeversbijdragen  wenst  af  te  trekking  als 
beroepskost, de voorwaarden voor aftrek nader te bepalen.

Waar de wetgever zich niet uitdrukkelijk heeft uitgesproken over deze hypothese, be-
treft het een aangelegenheid die de wetgever niet heeft voorzien bij de invoering van de 
aftrekregeling en kon de Koning terzake regelend optreden binnen de hem toevertrouwde 
bevoegdheid.

Zoals verweerder vooropstelt in zijn memorie van antwoord (randnr. 4), kon de Koning 
in artikel 35 KB/WIB(1992) derhalve wettig de aftrek beperken voor de jaren gepresteerd 
buiten de onderneming, met dien verstande dat in een compensatie werd voorzien voor die 
buiten de onderneming gepresteerde jaren, weliswaar beperkt tot een maximum van 10 
jaar.

De litigieuze aftrekregeling betreft inderdaad slechts een randvoorwaarde in het kader 
van de toepassing van de 80%-grens zodat de Koning niet  kan worden verweten zijn 
bevoegdheid te hebben overschreden.

8. Aangaande de delegatie van niet-essentiële elementen van een belasting, oordeelde 
het Grondwettelijk Hof reeds herhaaldelijk dat aan het legaliteitsbeginsel was voldaan.

Zo besliste dat Hof dat de wetgever wettig aan de Koning kon opdragen om het begrip 
“investering” in de zin van artikel 4, §2, van de Wet van 31 december 2003 houdende in-
voering van een éénmalige bevrijdende aangifte, nader te bepalen, met name de voorwaar-
den met betrekking tot de aard en de modaliteiten van de investering en van de herinveste-
ring, alsmede de controle terzake (Grondw. Hof, 20 april 2005, nr. 75/2005).

In dezelfde lijn oordeelde het Grondwettelijk hof dat de Koning wettig de taak kon 
worden toevertrouwd om het begrip “financiële vaste activa” in de zin van artikel 9 van 
de Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkom-
stenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale 
zaken, nader te omschrijven (Grondw. Hof, 14 juli 2004, nr. 129/2004, o. B.51).

Telkens ging het, zoals in casu, om de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de 
essentiële elementen voorafgaandelijk door de wetgever waren vastgelegd. (memorie van 
antwoord, randnr. 5)

Het eerste middel faalt dan ook naar recht.
9.  In  het  tweede  middel voert  eiseres  aan  dat  de  door  artikel  35  KB/WIB(1992) 

voorziene beperking van de aftrek van werkgeversbijdragen in functie van het aantal dien-
stjaren gepresteerd bij de onderneming, waarbij de jaren gepresteerd buiten de ondernem-
ing beperkt worden tot maximaal 10 jaar, een ongelijke behandeling invoert tussen twee 
categorieën  van  belastingplichtigen  waarvoor  geen  objectieve  verantwoording  bestaat, 
hetgeen volgens eiseres een schending oplevert van het gelijkheidsbeginsel en het non-
discriminatiebeginsel (schending van de artikelen 10, 11, 159 en 172 G.W., en van artikel 
59 WIB(1992).

10. In zoverre Uw Hof met eiseres aanneemt dat de wetgever met de uitdrukking “nor-
male duur van een beroepswerkzaamheid” zelf geen onderscheid heeft gemaakt tussen het 
aantal jaren gepresteerd binnen en buiten de onderneming, zodat dit onderscheid werd in-
gevoerd bij  artikel  35 KB/WIB(1992),  kan de Koning niet  worden verweten dienaan-
gaande voormelde beginselen te hebben miskend. 
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Ook op dit vlak kan de memorie van antwoord worden bijgetreden (p. 8 – 10).
Volgens de vaststaande rechtspraak van Uw Hof staan de grondwettelijke regels inzake 

de gelijkheid van de Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen er niet aan in de 
weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde 
categorieën van personen, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoor-
ding bestaat, hetgeen 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 (o.m. Cass. 17 november 2006, AR F.04.0015.N, met concl. O.M., www.-
cass.be; Cass. 15 januari 2004, AC 2004, nr. 24; Cass. 17 november 2000, AC 2000, nr. 
630; Cass. 1 oktober 1999, AC 1999, 496; Cass. 12 januari 1998, AC 1998, nr. 19). 

In de geest van deze rechtspraak wordt het gelijkheidsbeginsel enkel geschonden wan-
neer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan met 
het beoogde doel, hetgeen slechts marginaal kan worden getoetst door Uw Hof (Cass., 17 
november 2006, AR F.O4.OO15.N, met concl. O.M. in die zin, www.cass.be).

11. Het verschil in behandeling tussen de werkgeversbijdragen gestort aan werknemers 
die bij de onderneming een volledige loopbaan hebben enerzijds, en de werknemers die 
bij de onderneming een onvolledige loopbaan hebben anderzijds, is redelijk verantwoord 
in zoverre de werkgeversbijdragen, overeenkomstig artikel 49 WIB(1992), slechts aftrek-
baar zijn als beroepskost in zoverre ze gedaan zijn of gedragen om belastbare inkomsten 
te verkrijgen of te behouden.

Volgens de conclusies van advocaat-generaal HENKES omvat de voorwaarde dat de 
kosten werden gedaan of gedragen “om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te be-
houden” twee samenlopende vereisten die één geheel vormen: “door de aard ervan, het 
verkrijgen of behouden van de beroepsinkomsten als oogmerk hebben, en een noodzakeli-
jk causaal verband vertonen met de uitoefening van de beroepswerkzaamheid” (conclusies 
bij Cass. 19 juni 2003, A.C; 2003, nr. 367, 1447, nr. 14).

In de context van artikel 49 WIB(1992) bestaat er een objectief en redelijk verband 
tussen, enerzijds, de graad van aftrekbaarheid van de werkgeversbijdragen voor aanvul-
lende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, en, anderzijds, het aantal jaren 
beroepswerkzaamheid bij de onderneming.

De krachtens deze bepaling vereiste band met de uitoefening van de beroepswerkza-
amheid is immers niet  aanwezig voor de periode waarin de betrokken werknemer een 
beroepswerkzaamheid  heeft  uitgeoefend  bij  andere  ondernemingen  dan  degene  die 
aanspraak maakt op het recht op aftrek.

Hoe langer de loopbaan bij de onderneming, hoe groter het percentage moet zijn van de 
werkgeversbijdragen dat als beroepskost aftrekbaar is.

Gelet  op  de  algemene  aftrekbaarheidsvoorwaarden  waarin  artikel  49  WIB(1992) 
voorziet, heeft de Koning in artikel 35 KB/WIB(1992) wettig de aftrek van de werkgev-
ersbijdragen kunnen beperken in functie van het aantal dienstjaren gepresteerd in de on-
derneming, waarbij Hij de jaren gepresteerd buiten de onderneming wettig heeft kunnen 
begrenzen tot maximaal 10 jaar.

Het door eiseres opgeworpen onderscheid in behandeling lijkt mij dan ook redelijk en 
objectief verantwoord te zijn ten opzichte van het doel en de gevolgen van de litigieuze 
aftrekpost.

Het tweede middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt dan ook naar recht.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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(AR F.09.0076.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Krachtens artikel 59 WIB92, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 2001, 

worden de werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom 
en vroegtijdige dood als beroepskosten aangemerkt op voorwaarde dat de wette-
lijke en extra-wettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uit-
gedrukt in renten, niet meer bedragen dan 80 pct. van de laatste normale bruto-
jaarbezoldiging, en worden berekend naar de normale duur van een beroeps-
werkzaamheid. Dezelfde wetsbepaling verleent aan de Koning de bevoegdheid 
om de voorwaarden en de wijze van toepassing van dit artikel te bepalen.

Krachtens artikel 35 KB WIB92 zijn de voormelde werkgeversbijdragen af-
trekbaar inzoverre ze toekenningen vestigen die gelijk staan met een jaarrente 
waarvan het bedrag, aangevuld met het wettelijk pensioen, niet hoger is dan 80 
pct. van de normale bruto jaarbezoldiging van de werknemers tijdens het betref-
fende jaar, vermenigvuldigd met een breuk met als teller het in de onderneming 
werkelijk gepresteerde en het er nog te presteren aantal jaren van de normale 
duur van de beroepswerkzaamheid en als noemer het aantal jaren van de normale 
duur van de beroepswerkzaamheid. Deze grens geldt niet voor bijdragen die ge-
stort zijn om werknemers die bij de onderneming een onvolledige loopbaan heb-
ben, een pensioen toe te kennen berekend in verhouding tot een langere duur van 
beroepswerkzaamheid dan die welke zij bij de onderneming zullen vervullen, op 
voorwaarde dat die bijdragen slaan op maximaal 10 jaar van een vroeger wette-
lijk uitgeoefende beroepswerkzaamheid of op maximaal 5 jaar van een tot de 
normale pensioenleeftijd nog uit te oefenen beroepswerkzaamheid en dat het al-
dus in aanmerking genomen aantal jaren het aantal jaren van de normale duur 
van hun beroepswerkzaamheid niet overtreft.

2. Door de invoering van voormeld artikel 35 KB WIB92 heeft de Koning, op 
grond van de hem door artikel 59 WIB92 verleende machtiging, voor de aftrek-
baarheid van de werkgeversbijdragen een onderscheid gemaakt tussen de jaren 
gepresteerd in en deze buiten de onderneming, en hiermee een voorwaarde voor 
de aftrekbaarheid bepaald binnen de aan de Koning verleende bevoegdheid.

3. De Koning heeft aldus door de invoering van voormeld artikel 35 de hem 
door artikel 59 WIB92 toegekende bevoegdheid niet overschreden.
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Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Krachtens artikel 35 KB WIB92 is de aftrekbaarheid van de werkgeversbij-

dragen beperkt op grond van het aantal dienstjaren gepresteerd bij de onderne-
ming, waarbij de jaren gepresteerd buiten de onderneming beperkt zijn tot maxi-
maal 10 jaar.

5. De verschillende behandeling van de aftrekbaarheid voor prestaties buiten de 
onderneming ten opzichte  van deze  binnen de onderneming die de  bijdragen 
heeft gestort ten behoeve van zijn werknemers, is objectief en redelijk verant-
woord.

Er bestaat immers in de context van artikel 49 WIB92 een objectief en redelijk 
verband tussen, eensdeels, de graad van aftrekbaarheid van de werkgeversbijdra-
ge voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, en, an-
derdeels, het aantal jaren beroepswerkzaamheid bij de onderneming. De vereiste 
band met de uitoefening van de beroepswerkzaamheid is niet aanwezig voor de 
periode waarin de betrokken werknemer een beroepswerkzaamheid heeft uitge-
oefend bij andere ondernemingen dan degene die aanspraak maakt op het recht 
op aftrek.  Gelet  op de algemene aftrekbaarheidsvoorwaarde waarin artikel  49 
WIB92 voorziet, heeft de Koning wettig de aftrek van werkgeversbijdragen kun-
nen berekenen op grond van het aantal dienstjaren gepresteerd buiten de onder-
neming.

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

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Maes en De Bruyn.

Nr. 359

1° KAMER - 20 mei 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - BELASTING VERHAALD OP HET EIGEN 
VERMOGEN VAN DE ANDERE ECHTGENOOT - FAILLISSEMENT - VERSCHOONBAARVERKLARING - 
GEVOLGEN

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - VERSCHOONBAARVERKLARING - DRAAGWIJDTE

1º en 2° De verschoonbaarverklaring heeft wat de fiscale schulden betreft enkel uitwerking  
op de eigen fiscale schulden van de gefailleerde; het gedeelte van de aanslag dat be-
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trekking heeft op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige echtgenoot van de 
gefailleerde is geen eigen fiscale schuld van de gefailleerde, waarvoor de echtgenoot van  
de gefailleerde aansprakelijk  is maar is een schuld waarvoor de niet-gefailleerde per-
soonlijk moet instaan, ook al kon deze schuld krachtens artikel 394, §1, W.I.B.(1992),  
vóór de verschoonbaarverklaring, worden verhaald op zowel het gemeenschappelijk ver-
mogen  als  op  de  eigen  goederen  van  de  beide  echtgenoten,  zodat  de  ver-
schoonbaarverklaring van de gefailleerde niet tot gevolg heeft dat voor deze schuld geen 
verhaal meer mogelijk is op de eigen goederen van de belastingplichtige echtgenoot1.  
(Art. 394, §1, W.I.B. 1992; Art. 82, eerste lid, Faillissementswet 1997)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. Z.)

ARREST

(AR F.09.0088.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het arrest blijken volgende feiten:
De verweerster is getrouwd onder het wettelijk stelsel met M.C. . M.C. is op 2 

oktober 2002 failliet verklaard en op 6 juli 2004 verschoonbaar verklaard.
De Belgische Staat heeft op 7 januari 2005 aan de verweerster een dwangbevel 

laten betekenen dat verband hield met bedragen verschuldigd voor personenbe-
lastingen van de aanslagjaren 1999, 2000, 2001 en 2003. De aanslagen waren ge-
vestigd op naam van de verweerster en van haar echtgenoot. Met het dwangbevel 
werd bevel gegeven tot betaling van het aandeel dat volgens de Staat verschul-
digd bleef door de verweerster na uitsplitsing.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 126, 394, in het bijzonder §1 en §4, van het Wetboek van Inkomstenbe-

lastingen 1992 (WIB 1992),  zoals van toepassing tijdens de aanslagjaren 1999,  2000, 
2001 en 2003, artikel 126, zowel voor als na zijn wijziging bij wet van 10 augustus 2001, 
artikel 394 zowel vóór als na zijn wijziging bij wetten van 4 mei 1999 en 10 augustus 
2001, doch vóór zijn wijziging bij wet van 10 augustus 2005;

- de artikelen 16, 82, in het bijzonder het tweede lid, 96 en 98 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997, artikel 82 zoals gewijzigd bij wet van 2 februari 2005, vóór zijn wij-
ziging bij wet van 20 juli 2005;

- de artikelen 1405, eerste lid, 1408, derde lid, en 1414 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851.
Aangevochten beslissing
Het  bestreden  arrest  doet  de  bestreden  beschikking  teniet  en  opnieuw  wijzende, 

1 Cass., 14 jan. 2010, AR F.08.0090.N, www.cass.be, met concl. adv.-gen. THIJS 
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verklaart het de oorspronkelijke vordering van de verweerster gedeeltelijk gegrond.
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de verweerster - behoudens voor wat betreft 

twee twaalfden van het bedrag van 654,13 euro, meer intresten (kohierartikel 745452286 
aanslagjaar 2003) en voor wat betreft de in het dwangbevel vermelde kosten - vanaf 2 fe-
bruari 2005 is bevrijd van het alsdan bestaand saldo van de schuldvordering in hoofdsom, 
intresten en kosten ten aanzien van eiser, waartoe met het dwangbevel van 7 januari 2005 
bevel tot betaling werd gegeven.

Het bestreden arrest oordeelt dat het eigen vermogen van verweerster, op grond van ar-
tikel 82, tweede lid, Faillissementswet, bevrijd is van de betaling van de belastingen ver-
schuldigd op haar eigen inkomsten:

"De inkomsten uit beroepsbezigheden van de beide (echtgenoten) zijn, bij toepassing 
van artikel 1405, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, gemeenschappelijk.

De op deze inkomsten verschuldigde belastingen zijn, bij toepassing van artikel 1408, 
derde alinea, van het Burgerlijk Wetboek, gemeenschappelijke schulden, die krachtens ar-
tikel 1414 van het Burgerlijk Wetboek, door de schuldeisers kunnen verhaald worden op 
het eigen vermogen van elk der echtgenoten en op het gemeenschappelijk vermogen.

Daarbij zij voor zo veel als nodig vastgesteld dat belastingschulden, zelfs al betreffen 
ze beroepsinkomsten, niet noodzakelijk en niet op grond van deze vaststelling alleen, als 
beroepsschulden, in de zin van artikel 1414, tweede lid, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, 
kunnen worden beschouwd en dat ze als gemeenschappelijke schulden in beginsel ver-
haald kunnen worden op de drie vermogens (...).

Bij toepassing van artikel 126, §1, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, wordt 
met betrekking tot de voornoemde inkomsten een gemeenschappelijke aanslag op naam 
van de beide echtgenoten gevestigd. Dit belet echter, overeenkomstig dezelfde bepaling, 
niet dat het belastbare inkomen van elke echtgenoot - zoals ten deze is gebeurd - afzon-
derlijk wordt vastgesteld, wat evenwel het gemeenschappelijk karakter van deze schuld 
niet pareert.

Naar luid van artikel 393, eerste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen kan de 
belasting ingekohierd op naam van meerdere personen slechts ten laste van elk van hen 
worden ingevorderd voor het gedeelte dat verband houdt met hun eigen inkomsten. Bij 
toepassing van het tweede lid van deze bepaling is het kohier evenwel uitvoerbaar tegen 
elk van hen in de mate dat de aanslag te hunnen laste kan worden ingevorderd op grond 
van het gemeen recht of op grond van de bepalingen van het Wetboek van Inkomstenbe-
lastingen, terwijl de belasting of het gedeelte van de belasting in verband met het belast-
bare inkomen van een van de echtgenoten en de op zijn naam ingekohierde voorheffing - 
ongeacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel - op al de eigen en de gemeenschap-
pelijke goederen van de beide echtgenoten kan worden verhaald, bij toepassing van artikel 
394 van hetzelfde wetboek.

Uit hetgeen voorafgaat, komt vast te staan dat alle op het moment van het faillissement 
verschuldigde inkomstenbelastingen zowel met betrekking tot de inkomsten van de gefail-
leerde, als met betrekking tot de inkomsten van diens echtgenoot, schulden in de massa 
van het faillissement uitmaken én dus in de samenloop komen en dat deze schulden in 
principe in aanmerking komen voor de uitkering van een dividend van de door de liquida-
tie van de goederen gegenereerde gelden. Tot deze goederen behoren de hierna sub 11.1.3 
beschreven goederen.

1.3. Bij toepassing van artikel 96 van de faillissementswet, kunnen de curatoren de roe-
rende en de onroerende goederen uit het eigen vermogen van een gefailleerde echtgenoot, 
zowel als uit hun gemeenschappelijk vermogen, verkopen zonder de voorafgaande toe-
stemming van de andere echtgenoot of de rechterlijke machtiging voorgeschreven bij de 
artikelen 215, §1, 1418 en 1420 van het Burgerlijk Wetboek. De gemeenschappelijke goe-
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deren van (de echtegenoten) konden dus door de curator te gelde worden gemaakt.
De litigieuze belastingsschulden ressorteren, gezien hetgeen voorgaand werd uiteenge-

zet, niet onder de bepalingen van artikel 98 van de Faillissementswet.
2. Indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, in de zin van artikel 82, eerste 

lid, van de Faillissementswet betekent dit dat hij niet meer kan worden vervolgd voor de 
interestschulden.

Het huidig artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet bepaalt dat de verschoonbaar 
verklaarde gefailleerde niet meer kan worden vervolgd door zijn schuldeisers. Op grond 
van dit artikel kan niet worden besloten dat de schuld zelf teniet is gegaan, doch enkel dat 
op grond van deze bepaling ten aanzien van hem geen vervolgingen meer kunnen worden 
ingesteld. Hoewel het voormalig - met de wet van 4 september 2002 ingevoerd - artikel 
82, eerste lid, van de Faillissementswet letterlijk bepaalde dat de schulden van de ver-
schoonbaar verklaarde gefailleerde teniet gaan, kan deze toenmalige bepaling, mede gelet 
op de parlementaire voorbereiding en de logische samenhang van de met deze wet inge-
voerde nieuwe bepalingen, enkel in dezelfde voorzegde zin worden begrepen (zie: M., 
VANMEENEN en M., DE THEYE, 'Roeien met de gegeven riemen: een praktische bena-
dering van de verschoonbaarheid', R.W., 2003-04, 1552).

De voornoemde restschulden hebben enkel en alleen betrekking op de schuldvorderin-
gen in de massa van het faillissement, die dus bestonden op het ogenblik van het faillisse-
mentsvonnis en die in de samenloop kwamen. De restschuld van dergelijke - al dan niet in 
het faillissement ingediende - vordering is dus het gedeelte van deze vordering dat na de 
faillissementsverrichtingen  van  vereffening  en  bij  afsluiting  van  het  faillissement  niet 
werd voldaan.

Wanneer de echtgenote wordt bevrijd, in de zin van artikel 82, tweede lid, van de Fail-
lissementswet, dan heeft die bevrijding betrekking op dezelfde schulden.

4. Uit hetgeen voorgaand sub 11.1 en 2 werd overwogen, dient derhalve te worden be-
sloten dat de verschoonbaarheid in hoofde van de gefailleerde, op grond van artikel 82, 
eerste lid, van de Faillissementswet, voor gevolg heeft dat hij niet meer kan worden aan-
gesproken of vervolgd voor de voornoemde in de samenloop komende belastingsschulden 
uit hoofde van inkomstenbelastingen, verschuldigd op de inkomsten van hemzelf én van 
diens echtgenoot.

De voornoemde en hierna verder besproken bevrijding van de echtgenoot van de gefail-
leerde, op grond van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet, heeft betrekking op 
dezelfde belastingsschulden, die als gemeenschappelijke schulden kunnen worden inge-
vorderd op de drie vermogens en die ab initio een schuld van (de verweerster) én haar 
echtgenoot uitmaken. De vraag of de belasting verschuldigd is door het inkomen van (de 
verweerster), dan wel door het inkomen van haar echtgenoot, is niet dienend. De schulds-
plitsing doet daaraan geen afbreuk.

Hoe dan ook is de belastingsschuld een gemeenschappelijke schuld én dus een schuld 
van (de verweerster) en haar echtgenoot. Deze schuld valt derhalve onder het toepassings-
gebied van het bij wet van 2 februari 2005 ingevoerde tweede lid van artikel 82 van de 
Faillissementswet, ook al is het inderdaad zo dat het eigen vermogen van de echtgenoot 
van de gefailleerde door de toepassing van dit standpunt nimmer kan worden aangespro-
ken voor een gemeenschappelijke schuld en dat artikel 394 van het Wetboek van Inkom-
stenbelasting buiten werking wordt gesteld. Het betreft immers een weliswaar gemeen-
schappelijke - schuld van de gefailleerde, waarvoor de echtgenote persoonlijk aansprake-
lijk is.

Er anders over oordelen zou voor gevolg hebben dat het gemeenschappelijk vermogen - 
en dus ook het vermogen van de gefailleerde - voor een restschuld van het faillissement 
zou kunnen worden uitgewonnen, wat haaks op de bedoeling van de Wetgever zou staan. 
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Er anders over oordelen zou tevens voor het gevolg hebben dat met betrekking tot deze 
schuld een discriminatie blijft bestaan tussen de gefailleerde en diens echtgenoot, aange-
zien eerste genoemde volledig bevrijd is van deze schuld en laatst genoemde verder kan 
worden vervolgd voor dezelfde schuld. De echtgenoot zal weliswaar niet op zijn eigen 
vermogen kunnen worden uitgewonnen, maar het gemeenschappelijk vermogen, waarin 
zij deelgerechtigd is, wordt wel uitgewonnen door het faillissement".

(arrest, p. 5-8).
Grieven
1. De verschoonbaarheid doet de schulden van de gefailleerde teniet en ontslaat de na-

tuurlijke personen die zich kosteloos borg hebben gesteld voor een verbintenis van de ge-
failleerde van hun verplichtingen, aldus het eerste lid van artikel 82 van de Faillissements-
wet van 8 augustus 1997.

Volgens het tweede lid van diezelfde bepaling wordt de echtgenoot van de gefailleerde 
die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van deze laatste, ingevolge de verschoon-
baarheid bevrijd van die verplichting.

De regeling inzake de verschoonbaarheid ex artikel 82 van de Faillissementswet heeft 
enkel betrekking op de schulden van de gefailleerde en viseert niet de eigen schulden van 
de echtgenoot.

2. De eigen fiscale schulden van de gefailleerde zijn die belastingschulden waarvoor 
het belastbare feit in hoofde van de gefailleerde is ontstaan.

Wanneer de gefailleerde is gehuwd, zijn de belastingen verschuldigd op de inkomsten 
van beide echtgenoten, op grond van artikel 1408 van het Burgerlijk Wetboek gemeen-
schappelijke schulden.

Bij toepassing van artikel 126, §1, WIB92 wordt met betrekking tot de onderscheiden 
inkomsten van de echtgenoten een gemeenschappelijke aanslag op naam van beide echt-
genoten gevestigd, waarbij, met het oog op de invordering van de belasting, het gedeelte 
wordt bepaald van de belasting in verband met het belastbare inkomen van elke belasting-
plichtige echtgenoot (artikel 394, §1 en §4, WIB92).

Overeenkomstig artikel 394, §1, WIB92, mogen de belasting of het gedeelte van de be-
lasting in verband met de onderscheiden inkomsten van de echtgenoten alsook de voor-
heffing ingekohierd op naam van één van hen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermo-
gensstelsel, worden verhaald op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide 
echtgenoten.

Ingevolge die bepaling, die de omvang van het verhaalsrecht van eiser regelt, kan de 
belasting worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan diegene op wiens 
naam de belasting is vastgesteld voor zover evenwel de belasting betrekking heeft op de 
inkomsten verworven tijdens het huwelijk.

Enkel de eigen goederen waarvan de echtgenoot kan aantonen dat ze van onverdachte 
oorsprong zijn, kunnen worden onttrokken aan de invordering van de belasting die is vast-
gesteld in verband met de eigen inkomsten van de andere echtgenoot (zie artikel 394, §2, 
WIB92).

3. Waar de verschoonbaarverklaring betrekking heeft op de schulden van de gefailleer-
de, gaat het gedeelte van de belasting in verband met de eigen inkomsten van de gefail-
leerde onherroepelijk teniet door de verschoonbaarverklaring en kunnen deze belastingen 
niet meer, overeenkomstig artikel 394, §1, WIB92, worden verhaald op het eigen en ge-
meenschappelijk vermogen van de echtgenoten.

Het gedeelte van de aanslag in verband met het belastbare inkomen van de niet-gefail-
leerde echtgenoot vormt geen eigen schuld van de gefailleerde, maar is krachtens artikel 



Nr. 359 - 20.5.10 HOF VAN CASSATIE 1493 

394, §1, WIB92 wel verhaalbaar op het eigen vermogen van de gefailleerde, evenals op 
het gemeenschappelijk vermogen.

Ingevolge de verschoonbaarverklaring, op grond van artikel 82, eerste lid, Faillisse-
mentswet, kunnen de belastingen op de eigen inkomsten van de niet-gefailleerde echtge-
noot niet meer op het eigen vermogen van de gefailleerde worden uitgewonnen, noch op 
het gemeenschappelijk vermogen, in zoverre beide vermogens tot de failliete boedel beho-
ren.

De belastingen vastgesteld op naam van de niet-gefailleerde echtgenoot kunnen daaren-
tegen wel nog worden verhaald op het eigen vermogen van deze echtgenoot.

Het eigen vermogen van de niet-gefailleerde echtgenoot behoort immers niet tot de fail-
liete boedel zodat het volledig ontsnapt aan de invloed van de verschoonbaarverklaring 
van de gefailleerde echtgenoot.

Het eigen vermogen van de niet-gefailleerde echtgenoot behoort  niet  tot  de failliete 
boedel, in zoverre artikel 16 van de Faillissementswet bepaalt dat de boedel wordt ge-
vormd door de goederen van de gefailleerde.

Ook uit artikel 96 van diezelfde wet, dat bepaalt dat de curator, zonder de toestemming 
van de echtgenoot van de gefailleerde, de roerende en onroerende goederen uit het eigen 
vermogen van de gefailleerde, evenals uit het gemeenschappelijk vermogen, mag verko-
pen, volgt dat de goederen uit het eigen vermogen van de niet-gefailleerde echtgenoot bui-
ten de boedel blijven, terwijl  ook in artikel 98, specifiek voor de gemeenschappelijke 
schulden die de gefailleerde bij de uitoefening van zijn beroep heeft gemaakt en die niet 
voldaan zijn door de vereffening van het faillissement, wordt bepaald dat deze schulden 
niet kunnen worden verhaald op het eigen vermogen van de echtgenoot van de gefailleer-
de.

Het feit dat de belastingschulden van de gefailleerde, overeenkomstig artikel 394, WI-
B92, ook op het eigen vermogen van de niet-gefailleerde echtgenoot kunnen worden ver-
haald, heeft niet tot gevolg dat het eigen vermogen van die echtgenoot als dusdanig deel 
zal uitmaken van de failliete boedel.

4. De bevrijding op grond van artikel 82, tweede lid, Faillissementswet, van de echtge-
noot van de gefailleerde, die krachtens een fiscale bepaling persoonlijk gehouden is tot 
voldoening van de belastingschulden van haar gefailleerde echtgenoot (artikel 394 WI-
B92), kan bijgevolg geen betrekking hebben op het gedeelte van de personenbelasting in 
verband met de eigen inkomsten van de niet-gefailleerde echtgenoot in zoverre deze be-
lastingen steeds verhaalbaar blijven op haar eigen vermogen, dat geheel buiten de boedel 
is gebleven.

Het feit dat een belastingschuld, spijts de schuldsplitsing voorzien in artikel 394, §1 en 
§4, WIB92, steeds als een gemeenschappelijke schuld kan worden verhaald op de drie 
vermogens (definitief passief) en bijgevolg, ab initio, een schuld uitmaakt waarvoor de 
beide echtgenoten persoonlijk aansprakelijk zijn, kan geen afbreuk doen aan de mogelijk-
heid voor eiser om, ingeval van verschoonbaarverklaring van de gefailleerde echtgenoot, 
het gedeelte van de personenbelasting in verband met de eigen inkomsten van de niet-ge-
failleerde echtgenoot te verhalen op het eigen vermogen van deze echtgenoot (voorlopig 
passief).

Anders dan het bestreden arrest aanvoert (p. 8, derde alinea), wordt aldus, noch het ge-
meenschappelijk vermogen, noch het vermogen van de gefailleerde echtgenoot, aange-
sproken voor een restschuld van het faillissement, maar wordt enkel het eigen vermogen 
van de echtgenoot van de gefailleerde door eiser uitgewonnen.

Er kan evenmin sprake zijn van een discriminatie tussen de gefailleerde, die volledig is 
bevrijd, en diens echtgenote, die verder op haar eigen vermogen kan worden uitgewon-
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nen, in zoverre deze laatste niet zelf werd failliet verklaard zodat haar eigen vermogen, 
overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet, tot onderpand blijft strekken 
van haar persoonlijke schuldeisers.

5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat elke be-
lastingschuld die gevestigd is op naam van beide echtgenoten, omwille van het gemeen-
schappelijk karakter van die schuld waarvoor elke echtgenoot persoonlijk moet instaan, 
valt  onder het toepassingsgebied van artikel 82,  tweede lid, van de Faillissementswet, 
noch wettig, op grond van diezelfde bepaling, heeft beslist dat het eigen vermogen van de 
verweerster volledig was bevrijd van de betaling van de belastingen die verband hielden 
met  haar  eigen  inkomsten  ingevolge  de  verschoonbaarverklaring  van  haar  echtgenoot 
(schending van de artikelen 126, 394, in het bijzonder §1, WIB92, 16, 82, 96 en 98 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, 1405, eerste lid, 1408, derde lid, en 1414 van het 
Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheekwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Volgens artikel 394, §1, WIB92, mogen de belasting of het gedeelte van de 

belasting in verband met het belastbare inkomen van een van de echtgenoten en 
de op zijn naam ingekohierde voorheffing, ongeacht het aangenomen huwelijks-
vermogensstelsel of ongeacht de notariële overeenkomst waarin de wettelijke sa-
menwoning wordt geregeld, op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen 
van beide echtgenoten worden verhaald. Wanneer een gemeenschappelijke aan-
slag wordt gevestigd, bepaalt de Koning de wijze waarop het gedeelte van de be-
lasting in verband met het belastbare inkomen van elke belastingplichtige wordt 
vastgesteld.

Krachtens die bepaling, die de omvang van het verhaalsrecht van de fiscus be-
paalt, kan de belasting worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot 
dan diegene op wiens naam de belasting is vastgesteld voor zover evenwel de be-
lasting betrekking heeft op inkomsten verworven tijdens het huwelijk.

2. Luidens artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet, in zijn toepasselijke 
versie,  kan de gefailleerde die verschoonbaar wordt  verklaard,  niet meer ver-
volgd worden door zijn schuldeisers. Volgens het tweede lid van die wetsbepa-
ling wordt  de echtgenoot van de gefailleerde,  die persoonlijk aansprakelijk is 
voor de schuld van deze laatste, ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd van die 
verplichting.

De verschoonbaarverklaring heeft wat de fiscale schulden betreft enkel uitwer-
king op de eigen fiscale schulden van de gefailleerde.

3. Het gedeelte van de aanslag dat betrekking heeft op het belastbaar inkomen 
van de belastingplichtige echtgenoot van de gefailleerde is geen eigen fiscale 
schuld van de gefailleerde, waarvoor de echtgenoot van de gefailleerde aanspra-
kelijk is maar is een schuld waarvoor de niet-gefailleerde persoonlijk moet in-
staan, ook al kon deze schuld krachtens artikel 394, §1, WIB92, vóór de ver-
schoonbaarverklaring, worden verhaald op zowel het gemeenschappelijk vermo-
gen als op de eigen goederen van de beide echtgenoten.

Hieruit volgt dat de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde niet tot gevolg 
heeft dat voor deze schuld geen verhaal meer mogelijk is op de eigen goederen 
van de belastingplichtige echtgenoot.



Nr. 359 - 20.5.10 HOF VAN CASSATIE 1495 

4. De appelrechter geeft aan de bepaling van artikel 394 WIB92 een onjuiste 
draagwijdte en breidt de gevolgen van verschoonbaarverklaring uit tot gevallen 
die door de wet niet bedoeld zijn.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietig-

de arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs.  De 
Bruyn en Verbist.

Nr. 360

1° KAMER - 20 mei 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT 
ONROERENDE GOEDEREN - DIVIDENDEN - INTEREST VAN VOORSCHOTTEN - AAN EEN 
VENNOOTSCHAP VERSTREKTE GELDLENING - GELDLENING - BEGRIP

Bij  ontstentenis  van een bijzondere  definitie  in  de  belastingwet  dient  onder  geldlening,  
overeenkomstig het gemeen recht, te worden verstaan het contract waarbij de uitlener  
geld overmaakt aan de lener teneinde hem in staat te stellen er gebruik van te maken en  
onder  verplichting  voor  laatstgenoemde  om  het  hem  terug  te  geven  op  het  
overeengekomen tijdstip;  een geldlening in  de zin van artikel  18, tweede lid,  van het 
W.I.B. 1992, kan worden vastgesteld door een boeking op de rekening-courant van de  
aandeelhouder of  van de persoon die een opdracht of  functies als vermeld in artikel  
32,eerste lid, 1°, uitoefent, maar een dergelijke boeking impliceert niet noodzakelijk het  
bestaan van een leningscontract in de zin van die bepaling1.  (Art. 18, eerste lid, 4°, en 
tweede lid, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën  T. ADVOCATENKANTOOR PIETER-PAUL TACK bvba)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS :
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Bij overeenkomst van 11 mei 2000 heeft Pieter Paul TACK, vennoot van verweerster, 

zijn  advocatenpraktijk  met  inbegrip  van  immateriële  en  materiële  vaste  activa  en 
schulden,  overgedragen  aan verweerster.  De niet  betaalde  aankoopprijs  voor  de over-
dracht van de advocatenpraktijk werd geboekt onder een rentedragende rekening-courant. 
Op het uitstaande saldo werd een intrest tegen marktrente betaald. Er ligt geen bewijs 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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voor dat de fondsen t.b.v. 7.125.000BEF (176.624,14€) materieel werden overhandigd. Er 
werd geen terugbetalingstermijn bedongen; het uitstaand saldo kan op eenzijdig verzoek 
worden opgevraagd.

Volgens het Hof van Beroep te Gent is de betwisting beperkt tot het antwoord op de 
vraag of voorschotten via rekening-courant als geldleningen kunnen worden aangemerkt, 
waardoor een herkwalificatie van intresten in dividenden op grond van artikel 18, lid 1,4° 
W.I.B.(1992) mogelijk is.

Het geschil moet volgens de appelrechters worden opgelost door een onderzoek naar de 
concrete omstandigheden waarin verweerster de rechtshandeling heeft gesteld die tot het 
betalen van de intrest aanleiding gaf.

Anderzijds  is  de  vraag  deze  naar  de  kwalificatie  van  de  overeenkomst  die  de  on-
derliggende oorzaak is voor de inschrijving in de rekening-courant. Dit gegeven is vol-
gens het hof van beroep determinerend om uit te maken of er sprake is van een geldlening 
of niet.

De appelrechters zijn van mening dat, bij gebrek aan definitie van het begrip "geldlen-
ing" in het W.I.B.(1992), aan dat begrip een gemeenrechtelijke invulling moet worden 
gegeven  overeenkomstig  de  artikelen  1892  en  1895  van  het  Burgerlijk  Wetboek.  Bi-
jgevolg veronderstelt een geldlening dat er een materiële afgifte (desnoods via de mod-
erne technieken) van geld gebeurt.

Volgens het hof van beroep staat het vast dat de onderliggende rechtsverhouding voor 
de boeking in rekening-courant een schuld is ingevolge niet betaling van de aankoopprijs 
voor de verkoop van de advocatenpraktijk aan verweerster. Het gaat dus om een koop-
verkoop met uitstel van betaling van de koopprijs, wat niet hetzelfde is als een geldlening.

Het bestreden arrest oordeelt dan ook dat de voorwaarden voor de herkwalificatie van 
de intrest in dividenden niet vervuld zijn, zodat de eerste rechter de bestreden aanslagen 
terecht heeft ontheven.

II. De voorziening in cassatie.
1. In de drie onderdelen van het enig middel tot cassatie voert eiser telkens schending 

aan van artikel 18, tweede lid, van het W.I.B.(1992).
Eiser gaat er daarbij van uit dat de term "geldlening" in de zin van artikel 18, lid 1,4° 

W.I.B.(1992) niet in zijn gemeenrechtelijke betekenis moet worden begrepen.
Volgens eiser veronderstelt dat begrip niet noodzakelijk een afgifte van de geleende za-

ak. Een loutere wilsovereenstemming tussen partijen om voor onbepaalde tijd geldsom-
men tegen intrest ter beschikking te stellen, zou voldoende zijn.

Van zodra uit een overeenkomst blijkt dat gelden ter beschikking van de vennootschap 
werden gesteld of gelaten bij wijze van een inschrijving in rekening-courant, kan er vol-
gens eiser sprake zijn van een geldlening in de zin van voormelde bepaling.

Door te stellen dat het begrip "geldlening" in zijn gemeenrechtelijke betekenis dient te 
worden begrepen in de zin dat er een materiële afgifte (desnoods via de moderne tech-
nieken) van geld gebeurt,  zou het bestreden arrest  artikel 18, tweede lid W.I.B.(1992) 
schenden.

2.  Overeenkomstig  het  ten  deze  toepasselijk  artikel  18,  eerste  lid,  4°,  van  het 
W.I.B.(1992)  omvatten  de  dividenden  de  interest  van  voorschotten  onder  de  daarin 
bepaalde voorwaarden.

Het tweede lid van dit artikel preciseert dat als voorschot wordt beschouwd, elke, al dan 
niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt door een natuurlijk persoon aan 
een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of door een persoon aan een vennootschap 
waarin hij een opdracht of functies uitoefent als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1° van 
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het W.I.B.(1992).
3.  De  in  deze  bepalingen  neergelegde  herkwalificatieregel  heeft  aldus  uitsluitend 

"geldleningen" op het oog.
Er wordt algemeen aanvaard dat het gemeen recht het fiscaal recht beheerst, tenzij de 

fiscale wet in een afwijkende regeling voorziet (Cass. 23 nov. 1989, AC 1989-1990, 414).
Noch in de fiscale wet, noch in de voorbereidende werkzaamheden m.b.t. artikel 18 

W.I.B.(1992) wordt het begrip geldlening gepreciseerd. 
Bijgevolg moet dit begrip verstaan worden in zijn gemeenrechtelijke betekenis.
Overeenkomstig de in de memorie van antwoord geciteerde vaste rechtspraak en recht-

sleer kan de herkwalificatieregel waarvan sprake uitsluitend worden toegepast indien een 
geldlening in civielrechtelijke betekenis voorhanden is (cf. artikel 1895 e.v. B.W.) (Luik 
16 januari 2008, FJF 2008, afl. 8, 866; Gent 4 september 2007, FJF 2008, afl. 4, 411; 
Gent, 17 april 2007, FJF 2007, afl. 10, 900; Luik 25 maart 2005, FJF No. 2005/225, (p. 
785, lste kol.); Rb. Antwerpen 5 april 2004, nr. 03-249-A, www.fiscalnetnl.be; Rb. Na-
men 24 november 2004, www.fisconet.fgov.be, N1 04/3; Rb. Gent 12 januari 2005, TFR 
2005, nr. 284, p. 582 (584, lste kol.); Rb. Leuven 4 februari 2005, FJF No. 2005/224, (p. 
783, lste kol.); Rb. Brussel 8 juni 2005, n° 2004-6775-A, www.fiscalnetnl.be; Rb. Namen 
22 juni 2005, n° 02/2257/A, www.fiscalnetnl.be; S. VAN CROMBRUGGE, "Het vol-
machtenbesluit  1996  inzake  inkomstenbelastingen",  in  Volmachtenbesluiten-Begroting 
1997, Biblo-dossier Fiscaliteit 32, Biblo, Kalmthout, 1997, p. 14 geciteerd door J. VAN 
DIJCK, "Vordering in R/C: geen herkwalificatie meer?", Fiskoloog 1997, nr. 604, p. 1-2; 
J. VAN DIJCK, "Voorschotten via rekening-courant: geldleningen?", Fiskoloog 1999, nr. 
700, p. 2-3; P. BELLEN, "Les dirigeants d'entreprise depuis l'arrêté royal du 20 décembre 
1996", R.G.F. 1998, p. 152; K. MOSER, "Circulaire geeft extensieve interpretatie van het 
begrip "geldlening" in de zin van artikel 18, tweede lid van het W.I.B. 1992", AFT 2005, 
nr. 6-7, p. 18, lste kol.; I. VAN DE WOESTEYNE, "Herkwalificatie van intresten in divi-
denden  bij  een  rekening-courant.  Grondslag  en  tarief  van  de  roerende  voorheffing", 
T.F.R. 2005, nr. 284, p. 585, 2de kol.; G. POPPE, "Het begrip geldlening in artikel 18, 
tweede lid van het W.I.B. 1992" in Fiscaal Praktijkboek - Directe belastingen 2005-2006, 
Kluwer, p. 253 en 255).

4. In een circulaire van 11 januari 2005 heeft ook de fiscale administratie dit standpunt 
onderschreven (Circ. nr. Ci. RH.231/543.949 (AOIF 2/2005)).

5. Zoals blijkt uit navolgend antwoord op een parlementaire vraag van 25 juni 1998, 
heeft  ook de Minister van Financiën erkend dat de herkwalificatieregel van artikel 18 
W.I.B.(1992) uitsluitend kan worden toegepast op geldleningen in civielrechtelijke zin. 

"De gespecialiseerde dienst van mijn administratie heeft de implicaties onderzocht van 
de vervanging van het woord vordering door het woord geldlening in artikel 18, tweede 
lid, W.I.B.(1992), zoals het werd vervangen van het artikel 3, 20, bij koninklijk besluit 
van 20 december 1996. De voormelde dienst is, uitgaande van het Verslag aan de Koning 
en het advies van de Raad van State van 6 november 1996 bij het koninklijk besluit van 
20 december 1996, tot het besluit gekomen dat het begrip geldlening moeilijk anders kan 
worden uitgelegd dan in de zin van artikel 1895 van het Burgerlijk Wetboek (BW), daar:

het begrip geldlening niet wordt gedefinieerd in het W.I.B.(1992) en enkel voorkomt in 
artikel 18, tweede lid, W.I.B.(1992); ook het begrip lening wordt in het W.I.B.(1992) niet 
gedefinieerd;

de terminologie die wordt gebruikt in voormeld artikel 18, tweede lid, W.I.B.(1992) 
(geldlening - prét d'argent), praktisch dezelfde is als die van artikel 1895, eerste lid, B.W. 
(lening van geld - prét en argent).”

(…)
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(Vraag nr. 1427 van dhr. Pieters van 25 juni 1998, Vr. en Antw, Kamer, nr. 166, 1998-
1999, blz. 22308, www.fisconet.fgov.be; Vraag nr. 1124 van dhr. Hatry van 9 juni 1998, 
Vr. en Antw., Senaat, 1998-1999, nr. 1-91, blz. 4818, www.fisconet.fgov.be).

6. Zoals verweerster opmerkt in haar memorie van antwoord, werd dit standpunt recent 
uitdrukkelijk bijgetreden door Uw Hof.

In het arrest van 4 september 2009 (AR nr. F.08.0055.F) oordeelde Uw Hof immers uit-
drukkelijk dat het begrip geldlening, bij gebrek aan definitie in het fiscaal recht,  moet 
worden  begrepen  in  zijn  gemeenrechtelijke  betekenis,  nl.  een  overeenkomst  op  basis 
waarvan de geldschieter een geldsom overhandigt aan de lener die ervan kan gebruikmak-
en, onder de verplichting voor deze laatste de som op de afgesproken datum terug te betal-
en.

Uw Hof herhaalde vervolgens dat de inschrijving van een vordering in de rekening-
courant van de betrokken aandeelhouder of bedrijfsleider een "geldlening" kan uitmaken 
(cfr. Cass. 16 nov. 2006, AR F.05.0068.F).

Maar Uw Hof voegde daaraan toe dat een dergelijke boeking niet  noodzakelijk het 
bestaan van een leningscontract in de zin van artikel 18 W.I.B.(1992) impliceert.

Uw Hof besloot dan ook dat de appelrechters naar recht hebben kunnen beslissen dat 
er, bij gebrek aan geldlening in de zin van artikel 18 W.I.B.(1992), geen reden is tot een 
herkwalificatie van intresten in dividenden, noch tot het inkohieren van een bijkomende 
roerende voorheffing.

7. Het behoort aan de rechter ten gronde om, op basis van de feitelijke omstandigheden 
van  de zaak,  uit  te  maken of  er  in  het  concrete  geval  al  dan niet  sprake is  van  een 
"geldlening". De vraag of deze kwalificatie in een concreet geval terecht is of niet, kan 
door Uw Hof slechts marginaal worden getoetst.

In  voorliggende  zaak  hebben  de  appelrechters  uit  de  in  het  bestreden  arrest 
weergegeven feitelijke elementen wettig kunnen afleiden dat de vordering van Pieter Paul 
TACK  in  diens  rekening-courant  niet  als  een  "geldlening"  in  de  zin  van  artikel  18 
W.I.B./92 kan worden gekwalificeerd.

8. Nu eiser ervan uitgaat dat de notie “geldlening” in artikel 18, tweede lid, van het 
W.I.B.(1992) “zich niet enkel (beperkt) tot leningscontracten die door het gemeen recht 
worden geregeld (artikelen 1874 tot 1914 van het Burgerlijk Wetboek)”, faalt het middel 
in zijn drie onderdelen op dit punt naar recht. 

9. In het  tweede onderdeel gaat eiser er bovendien verkeerdelijk van uit als zou het 
oordeel van de appelrechters dat de administratie in casu niet gerechtigd was om de in-
tresten in dividenden te herkwalificeren steunen op het motief dat de term ‘geldlening’ in 
de zin van artikel 18 W.I.B.(1992) niet kan worden uitgebreid tot “de verrichtingen ver-
wezenlijkt binnen het kader van een rekening-courant”.

Het onderdeel berust terzake op een verkeerde lezing van het bestreden arrest waardoor 
het feitelijke grondslag mist.

10. In het  derde onderdeel voert eiser tevens schending aan van artikel 149 van de 
Grondwet stellende dat “bij de beoordeling van het arrest een  bedenkelijke tegenspraak 
kan worden ontwaard”.

Het bestreden arrest stelt volgens eiser dat de kwalificatie van de overeenkomst, die de 
onderliggende oorzaak is voor de inschrijving in de rekening-courant, determinerend is 
om uit te maken of er sprake is van een geldlening of niet, en dat in casu aan het begrip 
“geldlening” een gemeenrechtelijke invulling (…) moet worden gegeven, in die zin dat 
een geldlening veronderstelt dat er een materiële afgifte (…) van geld gebeurt, hetgeen in 
casu niet het geval is.
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Het is volgens eiser niet duidelijk hoe dit standpunt te rijmen valt met de stelling van 
het bestreden arrest dat de inschrijving van het bedrag van de verkoopprijs in de rekening-
courant van de aandeelhouders nog niet uitsluit dat er sprake is van een geldlening, doch 
voor de oplossing van deze casus een onderzoek vereist is naar de concrete omstandighe-
den waarin verweerster de rechtshandelingen heeft gesteld die tot het betalen van de inter-
est aanleiding gaven.

11. Beide vaststellingen lijken mij evenwel niet tegenstrijdig te zijn. 
De grief mist bijgevolg feitelijke grondslag.

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(AR F.09.0093.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 februari 2009 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.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Artikel  18,  eerste  lid,  4°,  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992), zoals het in casu van toepassing is, bepaalt dat de dividenden de interest 
van voorschotten omvatten onder de daarin bepaalde voorwaarden.

2.  Krachtens  het  tweede  lid  van  hetzelfde  artikel,  wordt  als  voorschot  be-
schouwd, elke, al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening verstrekt 
door een natuurlijk persoon aan een vennootschap waarvan hij aandelen bezit of 
door een persoon aan een vennootschap waarin hij een opdracht of functies als 
vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, van dit wetboek uitoefent.

3. Bij ontstentenis van een bijzondere definitie in de belastingwet dient onder 
geldlening, overeenkomstig het gemeen recht, te worden verstaan het contract 
waarbij de uitlener geld overmaakt aan de lener teneinde hem in staat te stellen 
er gebruik van te maken en onder verplichting voor laatstgenoemde om het hem 
terug te geven op het overeengekomen tijdstip.

Een geldlening in de zin van voormeld artikel 18, tweede lid, kan worden vast-
gesteld door een boeking op de rekening-courant van de aandeelhouder of van de 
persoon die een opdracht of functies als vermeld in artikel 32, eerste lid, 1°, uit-
oefent, maar een dergelijke boeking impliceert niet noodzakelijk het bestaan van 
een leningscontract in de zin van die bepaling.

4. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de bewoordingen van voormeld artikel 
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18, tweede lid, de toepassing van die wetsbepaling niet beperken tot leningscon-
tracten die door het gemeen recht worden geregeld, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het bestreden arrest oordeelt dat de 

term geldlening niet kan worden uitgebreid tot de verrichtingen verwezenlijkt 
binnen het kader van een rekening-courant, gaat het uit van een verkeerde lezing 
van dat arrest en mist het feitelijke grondslag.

6. Voor het overige voert het onderdeel aan dat van zodra uit een overeenkomst 
blijkt dat gelden ter beschikking van de vennootschap werden gesteld of gelaten 
bij wijze van een inschrijving op de rekening-courant, er sprake kan zijn van een 
geldlening in de zin van artikel 18, tweede lid, WIB 92. Het onderdeel voert ook 
aan dat elke ter beschikkingstelling van geld door een verkoper noodzakelijk een 
geldlening is in de zin van dit artikel. Het onderdeel verwijt tenslotte aan de ap-
pelrechters dat zij niet nagegaan hebben of de wil van een partij aanwezig was 
om de vrije beschikking over gelden te laten aan de andere partij die aanvaardt.

7. Een aan de koper van een goed gegeven uitstel van de volledige betaling van 
de koopprijs is in de regel geen lening gegeven door de verkoper aan de koper. 
Het staat aan de feitenrechter om de contractuele verhouding te kwalificeren en 
te oordelen of er een verdoken geldlening is geweest onder de mom van de niet-
betaling van een schuld.

8. Te dezen stellen de appelrechters vast dat de koper de volledige koopprijs 
niet had betaald, dat dit een saldo was van een koopprijs en dat gelet op de uitge-
drukte wil van de partijen er geen sprake kon zijn van een lening.

De appelrechters die aan de overeenkomst gesloten tussen de partijen een kwa-
lificatie toekennen van koop-verkoop en oordelen dat de feitelijke gegevens ont-
breken om een lening te kunnen vaststellen, verantwoorden hun beslissing naar 
recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
9. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de bewoordingen van voormeld 

artikel 18, tweede lid, de toepassing van die wetsbepaling niet beperken tot leen-
overeenkomsten die door het gemeenrecht worden geregeld, faalt het naar recht.

10. Het bestreden arrest oordeelt in feite dat de onderliggende rechtshandeling 
een niet-gesimuleerde koop-verkoop was en dat er bijgevolg geen sprake was 
van een lening.

Het onderdeel voert aan dat het arrest in strijd hiermede "blijkbaar het voor-
noemd arrest van 16 november 2006 (beaamt) door te stellen dat deze casus moet 
worden opgelost door een onderzoek naar de concrete omstandigheden waarin de 
verweerster de rechtshandelingen heeft gesteld die tot het betalen van de interest 
aanleiding gaven".

11. De aangevoerde tegenstrijdigheid bestaat niet.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
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Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

20 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. L. Van 
Heeswijck, Brussel.

Nr. 361

1° KAMER - 21 mei 2010

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - RECHTSVORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING OP GROND VAN ARTIKEL 29BIS VAN DE W.A.M.-WET - VERJARING - TERMIJN

Uit  de  artikelen  29bis  van  de  W.A.M.-wet  en  34  en  86  van  de  Wet  Landverzeker-
ingsovereenkomst kan worden afgeleid dat de wetgever aan het slachtoffer van een ver-
keersongeval,  dat  in  aanmerking  komt  voor  vergoeding  op  grond  van  artikel  29bis,  
dezelfde waarborgen heeft willen toekennen als aan de benadeelde die bedoeld wordt in  
artikel  86  van  de  Wet  Landverzekeringsovereenkomst  zodat  de  rechtsvordering  die 
gegrond is op artikel 29bis verjaart door verloop van vijf jaar.  (Artt. 34, §2, en 86, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst; Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(V. T. AXA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0295.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 oktober 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 34, §1 en §2, en 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-

overeenkomst;
- artikel 2262bis,  tweede lid,van het Burgerlijk Wetboek (artikel 5, wet van 10 juni 

1998, van kracht sedert 27 juli 1998);
- artikel 29bis, §1, eerste en zevende lid, en §5, van de wet van 21 november 1989 be-

treffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissing
De beslissing verklaart de rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerster niet ont-

vankelijk wegens verjaring, daar zij is ingesteld bij dagvaarding van 31 juli 2004 (lees: 
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2002), meer dan drie jaar na de uitspraak van het vonnis van de politierechtbank te Dinant 
van 8 juli 1997 waarin mevrouw B., de verzekerde van de verweerster, werd vrijgespro-
ken en dat zich onbevoegd verklaard had om van de burgerlijke rechtsvorderingen kennis 
te nemen om de volgende redenen:

"Te dezen dient alleen de 'burgerlijke' verjaringstermijn in aanmerking te worden geno-
men;

De wet van 21 november 1989 (artikel 29bis, §1, laatste lid) luidt als volgt: 'Deze ver-
goedingsplicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de 
aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en de aansprakelijkheidsverzekering inza-
ke motorrijtuigen in het bijzonder, voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken';

Derhalve moet met betrekking tot de duur van die verjaring te dezen toepassing worden 
gemaakt van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst; het kan im-
mers niet worden betwist dat het recht op vergoeding van de consorten Verhoeven voort-
vloeit uit het bestaan van de verzekeringsovereenkomst tussen de (verweerster) en haar 
verzekerde, mevrouw C.B.;

Voormelde wet voorziet in twee afzonderlijke verjaringstermijnen:
1. artikel 34, §1, eerste lid, bepaalt: 'De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering 

voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar';
2. artikel 34, §2, eerste lid, bepaalt: 'Onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepa-

lingen, verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de 
verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door verloop van vijf jaar';

Artikel 86, eerste lid, van de wet luidt als volgt: 'De verzekering geeft de benadeelde 
een eigen recht tegen de verzekeraar'; het betreft hier de directe rechtsvordering;

Die directe rechtsvordering impliceert het bestaan van een juridische driehoeksverhou-
ding tussen de verzekerde, de verzekeringsmaatschappij en de benadeelde derde;

De verzekerde treedt evenwel niet op in het kader van artikel 29bis van de wet van 21 
november 1989, daar hij geen schadevergoeding verschuldigd is;

Men kan dus niet overwegen dat de slachtoffers in deze zaak de directe rechtsvordering 
zouden uitoefenen die bedoeld wordt in het bovenaangehaalde artikel 34, §2;

De driejarige verjaring, bedoeld in bovenvermeld artikel 34, §1, moet bijgevolg worden 
toegepast.

Voor de berekening van de verjaringstermijn dient op het volgende te worden gewezen:
- het ongeval is gebeurd op 22 juli 1995;
- de verzekeringsmaatschappij is vrijwillig in de zaak tussengekomen voor de strafka-

mer van de politierechtbank te Dinant; in elk geval op dat tijdstip hebben de verweerders 
kennis gekregen van de mogelijkheid om in rechte op te treden tegen (de verweerster) die 
aldus kennis genomen heeft van het schadegeval;

- artikel 35, §3, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt het volgende: 'Indien het schadege-
val tijdig is aangemeld, wordt de verjaring gestuit tot op het ogenblik dat de verzekeraar 
aan de wederpartij schriftelijk kennis heeft gegeven van zijn beslissing';

- de verzekeringsmaatschappij heeft bij de strafkamer van de politierechtbank te Dinant 
een conclusie neergelegd waarin zij haar tussenkomst weigerde: 'dat aldus moet worden 
aangenomen dat artikel 29bis te dezen niet kan worden toegepast en dat de burgerlijke 
rechtsvorderingen van de verschillende burgerlijke partijen tegen de (verweerster) moeten 
worden afgewezen';

- door de mededeling en de neerlegging van die conclusie heeft de verzekeraar aan de 
burgerlijke partijen schriftelijk kennis gegeven van zijn beslissing;
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-de enige datum die met zekerheid in aanmerking genomen kan worden voor de kennis-
geving van de weigering van de verzekeringsmaatschappij om tussen te komen is 8 juli 
1997, dag waarop waarop de politierechtbank te Dinant het eerste vonnis gewezen heeft: 
dat vonnis verwijst naar die conclusie;

- de verjaringstermijn van drie jaar is beginnen te lopen vanaf 8 juli 1997 en geëindigd 
op 8 juli 2000;

Deze rechtsvordering is ingesteld bij  een dagvaarding die werd betekend op 31 juli 
2002, dus buiten de termijn; de rechtsvordering was verjaard".

Grieven
Artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst be-

paalt dat "de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de ver-
zekeraar heeft krachtens artikel 86, verjaart door verloop van vijf jaar".

In strijd met wat het bestreden vonnis verklaart, verjaart de rechtsvordering die gegrond 
is op artikel 29bis, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, overeenkomstig artikel 34, §2, door 
verloop van vijf jaar, en te dezen is de verjaring niet beginnen te lopen op de dag van de 
uitspraak van het vonnis van de politierechtbank te Dinant, namelijk op 8 juli 1997, maar 
op 20 februari 2002, dag waarop het Hof het cassatieberoep heeft verworpen dat de eisers 
hadden ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling die mevrouw 
B., verzekerde van de verweerster, buiten vervolging gesteld had wegens onopzettelijk 
doden.

Vergeefs werpt het vonnis op dat het slachtoffer, door zijn rechtsvordering te gronden 
op dat artikel 29bis, niet het eigen recht uitoefent dat de benadeelde tegen de verzekeraar 
bezit krachtens artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeen-
komst, daar de verzekerde, als hij een rechtsvordering instelt op grond van artikel 29bis, 
niet in de zaak is en zijn aansprakelijkheid geen voorwaarde is voor de gegrondverklaring 
van de rechtsvordering.

Volgens het vonnis impliceert het "eigen recht" dat de benadeelde tegen de verzekeraar 
heeft op grond van de artikelen 34, §2, en 86 van de wet van 25 juni 1992 met andere 
woorden dat de benadeelde niet alleen beschikt over dat recht om tegen de verzekeraar in 
rechte op te treden, maar tevens over een recht tegen de verzekerde dat gegrond is op 
diens aansprakelijkheid.

Die zienswijze is onjuist en sluit hoe dan ook de mogelijkheid niet uit om de in artikel 
34, §2, van de wet van 25 juni 1992 bedoelde vijfjarige verjaring toe te passen. Artikel 29-
bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 bepaalt dat bij een verkeersongeval 
waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, alle schade moet worden vergoed door 
de verzekeraars "die de aansprakelijkheid dekken" van de eigenaar, de bestuurder (of de 
houder van het motorrijtuig). Het laatste lid (zevende lid) bepaalt dat "deze vergoedings-
plicht wordt uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de aanspra-
kelijkheidsverzekering in het algemeen en de aansprakelijkheidsverzekering inzake mo-
torrijtuigen in het bijzonder". Artikel 29bis, §5, preciseert dat "de regels betreffende de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing blijven op alles wat niet uitdrukkelijk 
bij dit artikel wordt geregeld".

Uit die bepalingen kan worden afgeleid dat, ook al veronderstelt de rechtsvordering te-
gen de verzekeraar die ingevoerd is bij artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, 
niet dat de verzekerde aansprakelijk is,

1° zij toch gelijkenis vertoont met de eigen of directe vordering die artikel 86 van de 
wet van 25 juni 1992 toekent aan de benadeelde tegen de verzekeraar,

en 2°) dat op zijn minst de regels van gemeen recht inzake burgerrechtelijke aansprake-
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lijkheid van toepassing zijn op de rechtsvordering die gegrond is op artikel 29bis.
Artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst vol-

gens hetwelk de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de 
verzekeraar heeft krachtens artikel 86 verjaart door verloop van vijf jaar, is één van die re-
gels van gemeen recht inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid (cf. ook artikel 2262bis, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).

Ten onrechte beslist het bestreden vonnis dat de verjaring van de rechtsvordering van 
de verweerders tegen de eiseres is beginnen te lopen op 8 juli 1997, dag van de uitspraak 
van het vonnis waarbij de politierechtbank te Dinant zich onbevoegd heeft verklaard.

Zowel artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 als artikel 2262bis, tweede lid, van 
het Burgerlijk Wetboek betreffende de verjaring van de rechtsvordering tot vergoeding 
van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid preciseren dat de vijfjarige 
verjaring pas begint te lopen vanaf de dag waarop de benadeelde kennis heeft gekregen 
van zijn recht tegen de verzekeraar (artikel 34, §2,) of vanaf de dag waarop hij kennis ge-
kregen heeft van zijn schade (artikel 2262bis, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).

Te dezen heeft de eiseres overeenkomstig artikel 29bis, §1, van de wet van 21 novem-
ber 1989 pas kennis gekregen van haar recht om tegen de verweerster in rechte op te tre-
den op de dag van het arrest van het Hof van Cassatie van 20 februari 2002 waarbij het 
cassatieberoep werd verworpen (...) tegen het door de kamer van inbeschuldigingstelling 
gewezen arrest van buitenvervolgingstelling.

Pas op die dag immers wist de eiseres dat haar burgerlijke rechtsvordering die gegrond 
was op de misdrijven ten laste van de verzekerde van de verweerster, definitief verworpen 
was en dat zij tegen de verweerster alleen nog de directe vordering kon instellen als be-
doeld in artikel 29bis.

De beslissing volgens welke de rechtsvordering die de eiseres tegen de verweerster 
heeft ingesteld op 31 juli 2002 verjaard is op grond dat de te dezen toepasselijke verjaring 
de driejarige verjaring is die bedoeld wordt in artikel 34, §1, van de wet van 25 juni 1992 
en dat zij is beginnen te lopen op 8 juli 1997, dag waarop de politierechtbank te Dinant 
zich bij vonnis onbevoegd verklaard had, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schen-
ding van alle in de aanhef van het middel aangegeven wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 29bis, §1, laatste lid, van de wet van 21 november 1989 

betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen 
wordt de in die bepaling bedoelde vergoedingsplicht uitgevoerd overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het al-
gemeen en de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het bijzon-
der, voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken.

2. Artikel 34 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeen-
komst waarvan het bestreden vonnis toepassing maakt, bepaalt, enerzijds, in pa-
ragraaf 1, dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit 
een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt, anderzijds, in paragraaf 2, dat, 
onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, de vordering die voort-
vloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens 
artikel 86 verjaart door verloop van vijf jaar.

3. Uit die bepalingen, inzonderheid uit de verwijzing in voornoemd artikel 29-
bis, §1, laatste lid, naar de regels van de verzekering betreffende de aansprake-
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lijkheid in het algemeen kan worden afgeleid dat de wetgever aan het slachtoffer 
van een verkeersongeval, dat in aanmerking komt voor vergoeding op grond van 
dat artikel 29bis, dezelfde waarborgen heeft willen toekennen als aan de bena-
deelde  die  bedoeld wordt  in  artikel  86 van bovengenoemde wet  van 25 juni 
1992.

Artikel  34,  §2,  van  laatstgenoemde  wet  is  bijgevolg  van  toepassing  op  de 
rechtsvordering die gegrond is op artikel 29bis.

Die rechtsvordering verjaart dus door verloop van vijf jaar.
4. Krachtens artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 begint de verjarings-

termijn van vijf jaar te lopen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er mis-
drijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd. Indien de benadeelde evenwel be-
wijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de 
verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf dat tijdstip, maar hij verstrijkt 
in elk geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit 
of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waaarop dit is gepleegd.

Artikel 35, §4, van dezelfde wet bepaalt dat de verjaring van de vordering be-
doeld in artikel 34, §2, wordt gestuit zodra de verzekeraar 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 weige-
ring.

5. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- het litigieuze ongeval is gebeurd op 22 juli 1995;
- de verweerster, W.A.M.-verzekeraar van het door C.B. bestuurde voertuig dat 

bij  het  ongeval  betrokken is,  vrijwillig  in  de zaak is  tussengekomen voor de 
strafkamer van de politierechtbank die kennisgenomen had van de tegen de ver-
zekerde van de verweerster ingestelde vervolgingen, en dat de eiseres in elk ge-
val op dat tijdstip kennis gekregen heeft van de mogelijkheid om tegen de ver-
weerster in rechte op te treden;

- de verweerster bij de politierechtbank een conclusie heeft neergelegd waarbij 
zij haar tussenkomst weigerde.

6. Het bestreden vonnis dat overweegt dat de verjaringstermijn is beginnen te 
lopen op 8 juli 1997, datum van de uitspraak van het eerste vonnis van de politie-
rechtbank waarin naar die conclusie van de verweerster verwezen wordt, beslist 
wettig  dat  de  op  artikel  29bis van  de  wet  van  21  november  1989 gegronde 
rechtsvordering die bij dagvaarding van 31 juli 2002 was ingesteld, verjaard is. 
Op de dag van die dagvaarding waren immers meer dan vijf jaar verstreken sinds 
de datum waarop de verweerster de eiseres schriftelijk kennis gegeven had van 
haar weigering om een vergoeding te betalen.

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

21 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal  met 
opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Oosterbosch.

Nr. 362

1° KAMER - 21 mei 2010

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN 
INBEGREPEN) - VERSCHIJNING - CONCLUSIE NEERGELEGD - RECHTSPLEGING - AARD - 
GEEN VERSCHIJNING - GEVOLG - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER

Wanneer  een  van  de  partijen  is  verschenen  op  de  gedinginleidende  zitting  of  een  
schriftelijke verklaring van verschijning heeft  afgelegd en nadien een conclusie op de  
griffie of ter zitting heeft neergelegd, wordt de rechtspleging op tegenspraak gevoerd, ook 
al verschijnt die partij niet op de latere zitting waarop de zaak werd vastgesteld of ver-
daagd, en is de rechter verplicht te antwoorden op de conclusie1. (Artt. 728, 729 en 804, 
tweede lid, Ger.W.)

(C. T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0340.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 januari 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 728, 729 (zowel in de versie ervan vóór de wet van 26 april 2007, als in 

de versie ten gevolge van die op 22 juni 2007 in werking getreden wet), 747, 804, inzon-
derheid tweede lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest  bevestigt  het beroepen vonnis dat de eiser veroordeeld had om het pand 

waarvan de verweerster eigenaar is binnen twee maanden na de betekening van dat vonnis 
te ontruimen, en om aan de verweerster het bedrag van 60.684,56 euro te betalen, ver-
meerderd vanaf 1 maart 2002, met compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet op 
het  bedrag  van  47.298,26  euro,  dit  bedrag  elke  1ste  van  de  maand vermeerderd  met 

1 Cass., 9 feb. 2007, AR D.06.0002.N, AC, 2007, nr. 79.
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446,21 euro vanaf 1 april 2002, om op 1 september 204 uit te komen op een totaalbedrag 
van 60.684,56 euro tot aan het vonnis, met nadien gerechtelijke interest tegen de wettelij-
ke rentevoet tot algehele betaling. Het hof van beroep baseert zijn beslissing op de rede-
nen van de eerste rechter die het overneemt, namelijk:

"Vordering tot ontruiming van de plaats en tot uitzetting:
Er werd beslist dat het litigieuze pand de eigendom is van de (verweerster), wat trou-

wens niet wordt betwist;
Het is bijgevolg verantwoord dat de (verweerster) haar goed kan terugkrijgen, daar de 

vordering tot vrijmaking van het goed door de (eiser) gegrond is;
De termijn voor de ontruiming zal, naar billijkheid, worden aangepast, zoals hieronder 

gezegd.
Vordering tot bezettingsvergoeding:
Er kan geen enkele vergoeding worden gevorderd tijdens de samenwoning waarmee is 

ingestemd in het gemeenschappelijk belang van de partijen die een gezin vormen en in het 
belang van het uit de relatie tussen de partijen geboren kind; dat punt van de vordering is 
niet gegrond;

De  vordering  is  daarentegen,  volgens  (verweersters)  laatste  conclusie,  wel  gegrond 
voor de periode na de scheiding, dus na 1 mei 1993 tot de ontruiming van het goed door 
de (eiser);

De (verweerster) heeft haar berekeningen gebaseerd op de huurwaarde die oorspronke-
lijk door (eisers) technisch raadgever was bepaald, namelijk een bedrag van 216.000 frank 
per jaar, thans 5.354,50 euro, en 446,21 euro per maand;

Die redelijke raming wordt niet betwist en moet dus worden aanvaard;
Aldus zijn er van mei 1993 tot en met augustus 2004 136 maanden verlopen, wat neer-

komt op een totale vergoeding van 446,21 euro x 136 = 60.684,56 euro, welk bedrag door 
de (verweerster) wordt gevorderd;

De vordering tot betaling van vergoedingen werd ingesteld bij de op 11 februari 2002 
neergelegde conclusie; bijgevolg bestaat er grond om, daarboven, met ingang van 1 maart 
2002, compensatoire interest toe te kennen tegen de wettelijke rentevoet op de verschul-
digde vergoedingen, dus op die datum op het bedrag van 47.298,26 euro (106 maanden, 
van mei 1993 tot en met februari 2002), welk bedrag elke maand wordt vermeerderd met 
446,21 euro om op 1 september 2004 uit te komen op een totaalbedrag van 60.684,56 
euro"

en op zijn eigen redenen, namelijk:
"Hoewel (de eiser) regelmatig was opgeroepen op grond van artikel 747 van het Ge-

rechtelijk Wetboek, is hij niet verschenen en heeft hij zich niet laten vertegenwoordigen 
op de zitting van het hof (van beroep) van 24 december 2008;

Hij heeft dus de middelen tot staving van zijn beroep niet gehandhaafd;
Het hof van beroep is dus niet verplicht te antwoorden op de middelen die zijn uiteen-

gezet in de ter griffie neergelegde conclusie, die (de eiser) op de zitting niet ter beoorde-
ling van dat hof heeft overgelegd (Cass. 30 mei 1991, AC, 1990-91, nr. 506);

Na de uitspraak van het arrest van het hof (van beroep) van 13 juni 2007, blijven nog de 
geschilpunten over betreffende de uitzetting (van de eiser) en de bewoningsvergoeding;

Uit het debat voor het hof (van beroep) en uit de overgelegde stukken blijkt dat de eer-
ste rechter, op goede gronden en om oordeelkundige redenen die het hof (van beroep) 
overneemt, (de eiser) bevolen heeft het goed dat hij bewoont binnen twee maanden te ver-
laten, met machtiging voor (de verweerster) om hem uit te zetten, en hem heeft veroor-
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deeld tot betaling van een bezettingsvergoeding vanaf mei 1993, dus vanaf het ogenblik 
dat hij het pand heeft bewoond dat vroeger als gemeenschappelijke verblijfplaats van de 
partijen diende, alleen heeft bewoond".

Grieven
Overeenkomstig artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de rechtsple-

ging op tegenspraak ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig artikel 
728 of 729 en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd.

In een dergelijk geval is de rechter verplicht te antwoorden op de verweermiddelen die 
worden aangevoerd in de conclusie die is neergelegd door de partij, ook al verschijnt zij 
later niet op de zittingen waarop de zaak is bepaald.

Uit het op 13 juni 2007 gewezen arrest blijkt dat het hof van beroep eerst uitspraak 
heeft gedaan over eisers vorderingen en ze niet-gegrond heeft verklaard, en vervolgens de 
heropening van het debat heeft bevolen op de vorderingen van de verweerster tegen de ei-
ser, (die) appellant was en persoonlijk op die zitting was verschenen. 

Blijkens dat zelfde arrest heeft de eiser een conclusie en een aanvullende conclusie 
neergelegd na de persoonlijke verschijning van de partijen. 

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser, hoewel hij regelmatig was opgeroepen, niet 
verschenen is en zich niet heeft laten vertegenwoordigen op de zitting van het hof (van 
beroep) van 24 december 2008, en dat hij dus de middelen tot staving van zijn beroep niet 
heeft gehandhaafd.

Blijkens het arrest, dat uitspraak doet na de heropening van het debat, heeft de eiser nog 
een conclusie ter griffie neergelegd.

Het hof van beroep oordeelt echter dat het niet verplicht is te antwoorden op de midde-
len die zijn uiteengezet in de ter griffie neergelegde conclusie, die (de eiser) op de zitting 
niet ter beoordeling van dat hof heeft overgelegd.

Welnu, aangezien de eiser is verschenen op de zitting van 13 juni 2007 en conclusies 
heeft  neergelegd,  zowel  vóór als  na die zitting,  moet  hij,  overeenkomstig  artikel 804, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden beschouwd als een verschijnende par-
tij.

Uit het onderling verband tussen artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
en artikel 149 van de Grondwet volgt dat de appelrechters verplicht waren te antwoorden 
op de verweermiddelen die de eiser in zijn conclusies had aangevoerd.

Het hof van beroep dat het beroep vonnis bevestigde dat de door de verweerster tegen 
de eiser ingestelde vordering tot uitzetting uit het goed en haar vordering tot betaling van 
een bezettingsvergoeding vanaf mei 1993 had toegewezen, na te hebben vermeld dat het 
niet verplicht was te antwoorden op de middelen die waren uiteengezet in de door de eiser 
ter griffie neergelegde conclusie, die (de eiser) op de zitting niet ter beoordeling van dat 
hof heeft overgelegd, en er evenmin op antwoordt, schendt bijgevolg de wetsbepalingen 
zoals ze in het middel zijn aangewezen (de artikelen 728, 729, 747, 804, inzonderheid 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, alsook 1042 van dat wetboek dat de regels van 
het geding toepasselijk maakt op de rechtsmiddelen), miskent tevens het algemeen begin-
sel van het recht van verdediging en schendt artikel 149 van de Grondwet.

III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de tegen het  middel  aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid: het 

middel heeft geen belang
De verweerster houdt voor dat het middel geen belang heeft omdat het hof van 
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beroep, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, geantwoord heeft 
op alle conclusies van de eiser over de geschilpunten die nog hangende waren, 
namelijk de uitzetting van de eiser uit het litigieuze pand en de bezettingsvergoe-
ding.

De eiser voerde in zijn samenvattende appelconclusie van 13 april 2005 in ver-
band met zijn uitzetting met name aan dat de verweerster daarvan had afgezien 
door aan haar recht van natrekking te verzaken, en, in verband met de bewo-
ningsvergoeding, dat de vordering verjaard was krachtens artikel 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek voor de periode vóór de vijf jaar die de instelling van de 
vordering voorafgaat.

Het bestreden arrest antwoordt, noch met overneming van de redenen van het 
beroepen vonnis, noch met zijn eigen redenen, op dat verweer. 

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Krachtens artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de rechts-

pleging op tegenspraak ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkom-
stig artikel 728 of 729 en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd. In 
een dergelijk geval is de rechter verplicht te antwoorden op de middelen die wor-
den aangevoerd in de conclusie die is neergelegd door die partij,  ook al ver-
schijnt zij niet op de pleitzitting. 

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de eiser op 13 april 2005 een samenvattende appelconclusie heeft neergelegd 

waarin hij de vorderingen van de verweerster betwistte die ertoe strekten hem uit 
het litigieuze pand te doen zetten en hem te veroordelen tot een bezettingsver-
goeding en tot een vergoeding voor kosten van verdediging;

- de eiser, na de persoonlijke verschijning van de partijen, op 16 oktober 2006 
een conclusie heeft neergelegd waarin hij verklaarde de "redenen en de beschik-
kende gedeelten van zijn vorige conclusies" integraal te handhaven;

- het hof van beroep in een arrest van 13 juni 2007 de eigen vorderingen van de 
eiser heeft afgewezen en de uitspraak over de gegrondheid van de vorderingen 
van de verweerster en over de kosten heeft aangehouden;

- de eiser niet verschenen is op de pleitzitting van 24 december 2008. 
Het bestreden arrest dat, uitspraak doende op tegenspraak, beslist dat "het hof 

(van beroep) niet verplicht is te antwoorden op de middelen die zijn uiteengezet 
in de ter griffie neergelegde conclusie, die (de eiser) op de zitting niet ter beoor-
deling van dat hof heeft overgelegd", schendt artikel 804, tweede lid, van het Ge-
rechtelijk Wetboek en miskent het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging.

Het middel 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-
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nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de het hof van beroep te Luik.

21 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Heenen.

Nr. 363

1° KAMER - 21 mei 2010

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
DUBBELZINNIGHEID - REGELMATIGHEID - FOUT - BEGRIP

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- VONNISSEN EN ARRESTEN - MOTIVERINGSGEBREK - DUBBELZINNIGHEID

1º  en  2°  Het  arrest  dat  de  redenen  van  het  beroepen  vonnis  overneemt  en  in  het  
ongewisse laat of het elke fout uitsluit door zich te baseren op het begrip fout, zijnde het 
enig wettelijke, dat door het beroepen vonnis in aanmerking is genomen, dan wel op dat 
waarnaar het in zijn eigen redenen verwijst, is dubbelzinnig en niet regelmatig met rede-
nen omkleed. (Art. 149, Gw. 1994)

(J. T. P&V VERZEKERINGEN, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0427.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De in het bestreden arrest genaamde persoon N. S. is dezelfde als de hierboven 

nader genoemde eiseres J.S.
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift, waarvan het uittreksel als eensluidend verklaard 

afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.
III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Tweede onderdeel
Het arrest neemt de middelen over van het beroepen vonnis, dat zegt dat "de 

aquiliaanse fout moet worden beoordeeld volgens het criterium van een normaal 
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zorgvuldig en bedachtzaam persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert", 
maar verklaart de vordering van de eiseres niet-gegrond omdat "zij niet het be-
wijs levert van het feit dat de jonge leerlinge die haar verwond heeft zich niet 
zou hebben gedragen als een normaal bedachtzaam en aandachtig kind dat zou 
hebben gedaan als het in dezelfde omstandigheden had verkeerd".

Het arrest laat aldus in het ongewisse of het aan de zijde van de leerlinge die de 
eiseres heeft verwond, elke fout uitsluit door zich te baseren op het begrip fout, 
zijnde het enig wettelijke, dat door het beroepen vonnis in aanmerking is geno-
men, dan wel op dat waarnaar het in zijn eigen redenen verwijst.

Het arrest is dubbelzinnig zodat het niet regelmatig met redenen omkleed is.
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 hof van beroep te Bergen.

21 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster,  advocaat-generaal met opdracht – Ad-
vocaten: mrs. Oosterbosch en Geinger.

Nr. 364

2° KAMER - 25 mei 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - 
BEKLAAGDE VEROORDEELD TOT DWANGSOM - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING IN OPHEFFING VAN DE 
DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING VAN DWANGSOM ONGEGROND VERKLAARD - 
CASSATIEBEROEP VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND AAN 
DE RECHTSTREEKS GEDAAGDE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

2º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - BEKLAAGDE 
VEROORDEELD TOT DWANGSOM - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING IN OPHEFFING VAN DE DWANGSOM 
- VORDERING TOT OPHEFFING VAN DWANGSOM ONGEGROND VERKLAARD - CASSATIEBEROEP VAN DE 
RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND AAN DE RECHTSTREEKS 
GEDAAGDE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEKLAAGDE VEROORDEELD TOT DWANGSOM - 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING IN OPHEFFING VAN DE DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING 
VAN DWANGSOM ONGEGROND VERKLAARD - CASSATIEBEROEP VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE 
PARTIJ - BETEKENING VAN CASSATIEBEROEP – GEVOLG
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1º, 2° en 3°  Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij tot  
opheffing van een dwangsom inzake stedenbouw die dit cassatieberoep niet heeft doen  
betekenen aan de rechtstreeks gedaagde partij1. (Art. 418, Sv.)

(V. e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.09.1761.N)

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

Brussel, correctionele kamer, van 3 november 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen 

aan. 
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de cassa-

tieberoepen van de eisers, dagende partijen tot opheffing van een hen bij arrest 
opgelegde dwangsom, werd betekend aan verweerder.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 
Middelen
2. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cas-

satieberoep, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

25 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Timmermans, Leuven.

Nr. 365

2° KAMER - 25 mei 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 
INFORMANTENWERKING - INFORMANT - BEGRIP

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 

1 Cass., 30 maart 2010, AR P.09.1698.N, AC, 2010, nr.230.
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INFORMANTENWERKING - OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ONDERSCHEID

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 
INFORMANTENWERKING - OBSERVATIE EN INFILTRATIE - TOEPASSINGSVOORWAARDEN - 
ONDERSCHEID

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 
INFORMANTENWERKING - OBSERVATIE EN INFILTRATIE - VERTROUWELIJK DOSSIER - INHOUD - 
ONDERSCHEID

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 
INFORMANTENWERKING - INLICHTINGEN BEKOMEN DOOR UITLOKKING OF HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN 
- GEVOLG

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - INFORMANTENWERKING - VERTROUWELIJK DOSSIER - 
INLICHTINGEN BEKOMEN DOOR UITLOKKING OF HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN - GEBREK AAN 
CONTROLE DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - GEVOLG

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 
INFORMANTENWERKING - VERTROUWELIJK DOSSIER - GEBREK AAN CONTROLE DOOR EEN 
ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 
EN 11 GRONDWET IN SAMENHANG MET ARTIKEL 6 E.V.R.M. - VOORWAARDE

8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - 
INFORMANTENWERKING - VERTROUWELIJK DOSSIER - GEBREK AAN CONTROLE DOOR EEN 
ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - INFORMANTENWERKING VAN VÓÓR DE 
WET VAN 6 JANUARI 2003 - GEEN MACHTIGING TOT HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN - GEVOLG

1º en 2° De informant is een persoon van wie wordt verondersteld dat hij nauwe relaties on-
derhoudt met één of meer personen van wie er ernstige aanwijzingen zijn dat ze misdri-
jven plegen of zouden plegen en waarbij zijn tussenkomst zich ertoe beperkt, al dan niet  
gevraagd, inlichtingen en gegevens te verstrekken aan een politieambtenaar, zonder dat  
hijzelf bij het opsporingsonderzoek wordt betrokken; dit valt niet te vergelijken met de ob-
servatie en de infiltratie, die bijzondere opsporingsmethoden zijn die het inzamelen en 
genereren van bewijzen beogen en daarom worden toevertrouwd aan daartoe opgeleide  
politieambtenaren1. (Artt. 47sexies, 47octies en 47decies, Sv.)

3º  De informantenwerking  behoeft  niet  zoals  de observatie en de infiltratie  een vooraf-
gaande machtiging, een proportionaliteits-en subsidiariteitstoets, en laat evenmin het ple-
gen van misdrijven toe2. 

4º, 5° en 6° Het vertrouwelijke dossier in verband met de informanten heeft niet dezelfde  
draagwijdte, noch dezelfde inhoud als het vertrouwelijke dossier in verband met de aan-
wending van de observatie of de infiltratie en het bevat in principe geen bewijsstukken  
die  zullen  worden  aangewend  in  een  later  proces;  inlichtingen  waarvan  uit  het  
vertrouwelijk verslag van de informantenbeheerder blijkt dat zij verkregen werden door 
uitlokking of het plegen van een misdrijf kunnen niet het voorwerp uitmaken van een bij  
het strafdossier te voegen proces-verbaal en kunnen geen grond vormen tot strafvervol-
ging, zodat het gebrek aan controle van het vertrouwelijke informantendossier het recht  
van verdediging niet kan miskennen3. 

7º en 8° Het ontbreken van controle van het vertrouwelijke dossier van de informanten-
werking door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, in vergelijking met de observatie 

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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en infiltratie,  zou slechts dan een schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet,  in  
samenhang  gelezen  met  artikel  6  E.V.R.M.  opleveren,  in  zoverre  dit  vertrouwelijke  
dossier elementen zou bevatten die een draagwijdte hebben die analoog is met die in  
verband met de infiltratie, bepaaldelijk door het machtigen van de informant tot het ple-
gen van misdrijven om zijn informantenpositie te behouden; dit is niet het geval voor de  
informantenwerking van vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 20034. 

(D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Patrick DUINSLAEGER : 
1.  Het cassatieberoep van de drie eisers is  gericht tegen het arrest  van het hof van 

beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling van 5 januari 2010, dat, met toepassing 
van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering, de regelmatigheid onder-
zocht van de aangewende bijzondere opsporingsmethoden van observatie en infiltratie. 

Bij het gerechtelijk onderzoek werd ook beroep gedaan op een informant.
Al deze bijzondere opsporingsmethoden dateren van vóór de inwerkingtreding van de 

zogenaamde “BOM”-wet van 6 januari 2003.
2. De derde eiser voert geen middel aan5. De eerste en de tweede eiser voeren elk, in 

een afzonderlijke memorie, een inhoudelijk gelijkluidend middel aan.
3. In hun enig middel voeren de eerste en de tweede eiser de schending aan van de ar-

tikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering, van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, van de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR, alsmede een miskenning van het recht 
van verdediging.

Volgens de eisers bestaat er geen enkele wettelijke verantwoording waarom de kamer 
van inbeschuldigingstelling, - die voor wat betreft het onderzoek van de regelmatigheid 
van de bijzondere opsporingsmethoden van observatie en infiltratie, kennis had genomen 
van het vertrouwelijk dossier met betrekking tot deze bijzondere opsporingsmethoden -, 
het vertrouwelijk dossier met betrekking tot de informantenwerking, waarvan het bestaan 
door het openbaar ministerie werd erkend, niet controleerde. 

De eisers wijzen erop dat de informantenwerking in dit onderzoek dateert van vóór de 
inwerkingtreding  van  de  BOM-wet  van  6  januari  2003,  toen  er  nog  geen  wettelijke 
regeling bestond over welke gegevens al dan niet in het vertrouwelijk dossier “informan-
tenwerking”, waarvan de omvang niet was afgelijnd, dienden te worden opgenomen. 

Volgens de eisers kan bijgevolg niet worden uitgesloten dat het vertrouwelijk dossier 
“informantenwerking” stukken bevat, die nodig zijn om de wettigheid van de informan-
tenwerking  te  toetsen  en  meer  bepaald,  om  na  te  gaan  of  de  informant  geen  (niet-
gemachtigde) strafbare feiten heeft gepleegd of zich heeft schuldig gemaakt aan of bijge-
dragen tot een provocatie. Aangezien deze eventuele onwettigheden, begaan bij de aan-
wending van informanten vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003, die 
uitsluitend zouden blijken uit het vertrouwelijk dossier, niet het voorwerp uitmaken van 
een controle door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, kunnen ze, volgens de eis-
ers, dan ook niet worden afgekeurd.

De eisers wijzen er voorts op dat het vertrouwelijk dossier “informantenwerking”, dat 
dateert van vóór de wet van 6 januari 2003, elementen kan bevatten die een draagwijdte 
hebben analoog aan de elementen met betrekking tot de infiltratie.

Het feit dat het vertrouwelijk dossier “informantenwerking” niet wordt gecontroleerd 
door  een  onafhankelijk  en  onpartijdig  rechter  schendt  volgens  de  eisers  de  door  hen 

4 Ibid.
5 Dit was de toestand op het ogenblik van het neerleggen door het O.M. van zijn schriftelijke con-
clusie. De derde eiser legde later wel een laattijdige en bijgevolg niet ontvankelijke memorie neer.
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aangehaalde artikelen en levert een miskenning van het recht van verdediging op.
Ten slotte  vragen  de  eisers  dat  het  Hof  een prejudiciële  vraag  zou  stellen  aan het 

Grondwettelijk Hof betreffende de discriminatie die zou bestaan tussen, enerzijds, person-
en die het voorwerp zijn geweest van een informantenwerking vóór de inwerkingtreding 
van de wet van 6 januari 2003, die geen recht hebben op een controle van het vertrouweli-
jk dossier door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie en, anderzijds, de 
personen die het voorwerp zijn geweest van een observatie of infiltratie vóór de inwerk-
ingtreding van de wet van 6 januari 2003, die wel recht hebben op een controle van het 
vertrouwelijk dossier door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.

4. Artikel 235ter, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalt: 
“De kamer van inbeschuldigingstelling is belast met de controle over de toepassing van 

de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie. 
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt, op vordering van het openbaar min-

isterie, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 
bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek waarin deze methoden werden toegepast en 
alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat. 

De  kamer  van  inbeschuldigingstelling  onderzoekt  op  het  ogenblik  dat  de 
onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings overzendt krachtens artikel 
127, §1, eerste lid, op vordering van het openbaar ministerie, de regelmatigheid van de 
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie die werden toegepast in het kader 
van het gerechtelijk onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek.”

Uit  deze  bepaling  blijkt  reeds  dat  de  controle  door  de  kamer van  inbeschuldiging-
stelling van het vertrouwelijk dossier inzake de bijzondere opsporingsmethoden beperkt is 
tot de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie en dat de wetgever bewust 
het vertrouwelijk dossier “informantenwerking” van deze controle heeft uitgesloten.

5. Krachtens artikel 47decies,Wetboek van Strafvordering bestaat de informantenwerk-
ing in het onderhouden van regelmatige contacten door een politieambtenaar met een per-
soon, informant genoemd, waarvan vermoed wordt dat hij nauwe banden heeft met één of 
meerdere personen, waarvan er ernstige aanwijzingen zijn dat ze strafbare feiten plegen of 
zouden plegen, en die de politieambtenaar hierover, al dan niet gevraagd, inlichtingen en 
gegevens verstrekt. Deze politieambtenaar wordt contactambtenaar genoemd.

Binnen de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie wordt 
een officier belast met het nationaal beheer van de informantenwerking. Deze officier, na-
tionale informantenbeheerder genoemd, ziet toe op de naleving van de regelgeving inzake 
de informantenwerking en handelt onder het gezag van de federale procureur.

Binnen elke gedeconcentreerde gerechtelijke directie wordt een officier, lokale infor-
mantenbeheerder genoemd, belast met het arrondissementeel beheer van de informanten-
werking. Hij oefent daartoe onder meer een permanente controle uit over de betrouw-
baarheid van de informanten en ziet toe op de naleving van de regelgeving en de goede 
werking van de contactambtenaren.  De lokale informantenbeheerder handelt  onder het 
gezag van de procureur des Konings. In elk lokaal politiekorps, waarbinnen aan informan-
tenwerking wordt gedaan, wordt een officier aangewezen, die de lokale informantenbe-
heerder in zijn opdracht bijstaat.

De lokale informantenbeheerder brengt de procureur des Konings op diens verzoek en 
minstens driemaandelijks algemeen verslag uit  over  de informantenwerking binnen de 
gedeconcentreerde gerechtelijke directie en de lokale politiekorpsen van het arrondisse-
ment.

De nationale informantenbeheerder brengt de federale procureur op diens verzoek en 
minstens driemaandelijks algemeen verslag uit  over  de informantenwerking binnen de 



1516 HOF VAN CASSATIE 25.5.10 - Nr. 365 

geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus.
Indien de informantenwerking ernstige aanwijzingen over gepleegde of nog te plegen 

strafbare feiten aan het licht brengt, brengt de lokale informantenbeheerder hierover on-
verwijld en schriftelijk aan de procureur des Konings nauwgezet, volledig en waarheids-
getrouw verslag uit.

De procureur des Konings kan tevens, indien daartoe grond bestaat, de lokale informan-
tenbeheerder bij  schriftelijke beslissing verbieden verder te werken op bepaalde infor-
matie geboden door een informant.

De procureur des Konings bewaart deze vertrouwelijke verslagen in een afzonderlijk 
dossier. Hij heeft als enige toegang tot dit dossier, onverminderd het inzagerecht van de 
onderzoeksrechter bedoeld in artikel 56bis Wetboek van Strafvordering. De inhoud van 
dit dossier valt onder het beroepsgeheim.

De procureur des Konings beslist of, in functie van het belang van de aangebrachte in-
formatie en met inachtneming van de veiligheid van de informant, hiervan proces-verbaal 
wordt opgesteld. Indien dit proces-verbaal betrekking heeft op een lopend opsporingson-
derzoek of gerechtelijk onderzoek, staat de procureur des Konings in voor de voeging er-
van bij dit strafdossier.

6. Het koninklijk besluit van 26 maart 20036 bepaalt de nadere werkingsregels van de 
nationale  en  lokale  informantenbeheerders  en  van  de  contactambtenaren,  met 
inachtneming van een permanente controle over de betrouwbaarheid van de informanten, 
van de afscherming van de identiteit van de informanten en van de vrijwaring van de 
fysieke, psychische en morele integriteit van de contactambtenaren.

Zo bepaalt artikel 4, §1 van dit koninklijk besluit dat de lokale informantenbeheerder 
een permanente controle uitoefent over de betrouwbaarheid van de via hem in het centraal 
controlesysteem geregistreerde informanten. Hij evalueert daartoe minstens eenmaal per 
jaar de betrouwbaarheid van deze informanten. 

De lokale informantenbeheerder waakt ook over de afscherming van de identiteit van 
de informanten, die slechts bekend is aan de lokale informantenbeheerder en aan de be-
trokken contactambtenaren, hoewel de magistraat “bijzondere opsporingsmethoden” eve-
neens kan verzoeken dat hem de identiteit van de informant wordt meegedeeld.

De lokale informantenbeheerder houdt voor iedere informant een vertrouwelijk en per-
soonlijk  dossier,  genaamd  informantendossier,  bij.  Behoudens  uitdrukkelijke  en 
schriftelijke toestemming van de magistraat bijzondere opsporingsmethoden hebben enkel 
de lokale informantenbeheerder en de betrokken contactambtenaren inzage in dit dossier.

De lokale informantenbeheerder ziet ten slotte toe op de goede werking van de contac-
tambtenaren en waakt over de vrijwaring van de fysieke, psychische en morele integriteit 
van de contactambtenaren. Hij zorgt ervoor dat elke contactambtenaar een opleiding volgt 
en het voorwerp uitmaakt van een bijzondere jaarlijkse evaluatie.

7.  Bovendien  werd  een  deontologische  code  inzake  informantenwerking  opgesteld, 
waarbij onder meer wordt bepaald7:

- de contactambtenaar stuurt de informant en niet omgekeerd.
- elk contact maakt het voorwerp uit van een geschreven registratie.
- er worden aan de informant geen beloftes inzake voordelen gedaan.
- onbetrouwbare informanten mogen niet op eigen initiatief van de politiediensten be-

naderd worden en wanneer een onbetrouwbaar informant zelf contact opneemt moet in 

6 BS 12 mei 2003.
7 BERKMOES,  H.  en  DELMULLE,  J.,  De  bijzondere  opsporingsmethoden  en  enige  andere  onder-
zoeksmethoden, Politeia, 2008, p. 487.
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elke verslaggeving, andere dan het proces-verbaal, expliciet melding worden gemaakt van 
het feit dat de bron een onbetrouwbare informant betreft en dit los van de juistheid en de 
betrouwbaarheid van de informatie.

- in de samenwerkingsregels die met de informant worden vastgelegd moet duidelijk 
worden gemaakt dat de samenwerking geen gratie verleent voor in het verleden gepleegde 
feiten, noch de deur opent van het plegen van mogelijke misdrijven en dat de informant 
steeds verantwoordelijk blijft voor de eigen daden.

- de contactambtenaar zal op geen enkel ogenblik een informant ertoe aanzetten een in-
breuk te begaan.

- de informant mag geen daden van mededaderschap of medeplichtigheid stellen en 
elke vastgestelde inbreuk wordt onmiddellijk gemeld aan de lokale informantenbeheerder.

8. Uit deze beschrijving van de informantenwerking volgt niet alleen dat voor deze bij-
zondere opsporingsmethode een specifiek en performant controlesysteem via de infor-
mantenbeheerder  en  via  de  procureur  des  Konings  of  de  magistraat  “bijzondere  op-
sporingsmethoden”  werd  ingesteld,  maar  ook  en  vooral  dat  deze  bijzondere  op-
sporingsmethode fundamenteel verschilt  van de bijzondere  opsporingsmethoden obser-
vatie en infiltratie. 

De informantenwerking, die hetzij passief, hetzij actief, - dit wil zeggen op vraag van 
de contactambtenaar -, kan verlopen, is in ieder geval een opsporingsmethode die veel 
minder agressief en veel minder invasief of ingrijpend is in de privésfeer dan de twee an-
dere bijzondere opsporingsmethoden.

Anders dan de observatie en de infiltratie beperkt de informantenwerking zich tot het 
onderhouden van regelmatige contacten met de informant, waarbij de contactambtenaar 
akte neemt van de inlichtingen die de informant verstrekt betreffende het crimineel milieu 
of  waarbij  hij  de  informant  polst  of  bevraagt  betreffende  zijn  kennis  van  bepaalde 
gegevens met betrekking tot dit milieu. 

De wet laat dus toe dat de politiediensten een informant kunnen verzoeken over een 
bepaald crimineel milieu of een dadergroep waarmee hij nauwe banden heeft, informatie 
in te winnen en deze aan hen te bezorgen. De informant kan dus, bij het inwinnen van 
deze informatie, wel een actieve rol vervullen en gericht pogen deze informatie te verza-
melen, maar hij mag daarbij niet afglijden naar de figuur van de zogenaamde “burger-in-
filtrant”.

In tegenstelling tot de bijzondere opsporingsmethode van infiltratie kan de informant 
geen actieve daden stellen die een politieambtenaar-infiltrant wel kan stellen, zoals een 
pseudokoop, beschikt hij al evenmin over een fictieve identiteit en mag hij geen strafbare 
feiten plegen8. 

De finaliteit van de handelingen die de informant stelt, is dus het verzamelen van in-
lichtingen en gegevens, zonder directe en actieve bijstand aan de opsporing van de daders, 
zonder dat hij politionele onderzoekstechnieken toepast en zonder dat hij misdrijven mag 
plegen, zelfs niet met het oog op het behoud van zijn informatiepositie.

9. De inlichtingen van de informant worden in principe niet als bewijs gebruikt, tenzij 
de informant zou evolueren naar een anonieme getuige, maar dan nog kunnen deze in-
lichtingen nooit  de  status  verwerven van bewijs  waarop de rechter  steunt  om tot  een 
schuldigverklaring te komen.

Zo oordeelde het Hof in een arrest van 23 maart 2005 dat de anonieme getuigenissen 
die buiten het toepassingsgebied van de artikelen 75bis, 75ter en 86bis tot 86quinquies 
Wetboek van Strafvordering betreffende de anonimiteit van getuigen zijn verkregen, geen 

8 BERKMOES,  H.  en  DELMULLE,  J.,  De  bijzondere  opsporingsmethoden  en  enige  andere  onder-
zoeksmethoden, Politeia, 2008, p. 468.
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bewijskracht hebben, maar in overweging kunnen worden genomen om een onderzoek te 
openen  of  te  oriënteren  en  om  op  een  autonome  wijze  bewijzen  te  vergaren  of  de 
samenhang ervan te beoordelen9.

10. Dit verschil tussen, enerzijds, de informantenwerking en, anderzijds, de observatie 
en de infiltratie werkt ook door, niet alleen in de voorwaarden waaraan moet voldaan zijn, 
maar ook in de samenstelling en de inhoud van het voor elk van deze bijzondere op-
sporingsmethoden wettelijk voorziene vertrouwelijk dossier.

Zo is het gebruik van informanten niet gekoppeld aan enige vereiste van subsidiariteit 
of proportionaliteit10.

Er is evenmin een machtiging vereist, zoals dit wel het geval is voor de observatie en 
de infiltratie. Een dergelijk stuk maakt dus geen deel uit van het vertrouwelijk dossier “in-
formantenwerking”.

De vertrouwelijke verslagen die de lokale informantenbeheerder aan de procureur des 
Konings overmaakt, wanneer de informantenwerking ernstige aanwijzing over gepleegde 
of nog te plegen strafbare feiten aan het licht brengt, worden door deze laatste bewaard in 
een vertrouwelijk afzonderlijk dossier. 

Dit dossier dat betrekking heeft op alle informatie die afkomstig is van de informant, 
zal normalerwijze inlichtingen bevatten over verschillende strafbare feiten, aangezien de 
samenwerking  van  de  contactambtenaar  en  de  informant  zich  doorgaans  niet  tot  één 
enkele zaak zal beperken, maar een hele waaier aan uiteenlopende feiten kan betreffen.

Hier  ligt  opnieuw  een  essentieel  verschil  met  de  bijzondere  opsporingstechnieken 
observatie en infiltratie die per definitie steeds aan één welbepaalde zaak is gebonden11.

11. Ook het Grondwettelijk Hof aanvaardt in zijn arrest van 21 december 200412 het 
verschil tussen het vertrouwelijk dossier in verband met de informantenwerking en het 
vertrouwelijk dossier voor de observatie en de infiltratie. 

Het  Grondwettelijk  Hof  oordeelt  immers  dat  het  vertrouwelijk  verslag 
“informantenwerking”  niet  dezelfde  draagwijdte,  noch  dezelfde  inhoud  heeft  als  het 
vertrouwelijk dossier observatie en infiltratie, omdat het in principe geen bewijsstukken 
bevat die relevant zijn in het latere proces -  als die er zijn moet ervan proces-verbaal 
worden opgesteld13 - en dus niet gebruikt wordt in het kader van de strafvervolging. Die 
bewijsstukken moeten immers het voorwerp uitmaken van het proces-verbaal bedoeld in 
artikel 47decis, §6, vierde lid, Wetboek van Strafvordering. 

Daarentegen acht het Grondwettelijk Hof het vertrouwelijk dossier van essentieel be-
lang om de anonimiteit en dus de veiligheid van de informanten te vrijwaren. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het aangevoerde middel, dat in het gebrek aan con-
trole door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie op het vertrouwelijk 
dossier inzake informantenwerking een schending zag van het recht op een eerlijk proces 
en van de rechten van verdediging, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, in samenhang 
gelezen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet gegrond is.

9 Cass. 23 maart 2005, AR P.04.1528.F, AC, 2005, nr. 180 met conc. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
10 BERKMOES,  H.  en  DELMULLE,  J.,  De  bijzondere  opsporingsmethoden  en  enige  andere  onder-
zoeksmethoden, Politeia, 2008, p. 475.
11 BERKMOES,  H.  en  DELMULLE,  J.,  De  bijzondere  opsporingsmethoden  en  enige  andere  onder-
zoeksmethoden, Politeia, 2008, p. 491.
12 Grondw. H., nr. 202/2004, 21 dec. 2004, BS, 6 jan. 2005, B.27.2.
13 VERSTRAETEN,  R.,  Handboek  Strafvordering,  4de ed.  2005,  p.  321,  nr.  633;  BERKMOES,  H.  en 
DELMULLE,  J.,  De bijzondere  opsporingsmethoden en  enige  andere  onderzoeksmethoden,  Politeia, 
2008, p. 492.
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12. Bij arrest van 19 juli 200714 vernietigde het Grondwettelijk Hof het door de wet van 
27 december 2005 ingevoegde artikel 47decies, §7 Wetboek van Strafvordering, dat aan 
de  procureur  des  Konings  de  mogelijkheid  gaf  om,  onder  welbepaalde  voorwaarden, 
toelating te geven aan de informant om strafbare feiten te plegen ter behoud van zijn 
informatiepositie.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde daarbij dat in zoverre de toetsing van de aanwending 
van artikel 47decies, §7 Wetboek van Strafvordering niet bij wet was toevertrouwd aan 
een onafhankelijke en onpartijdige rechter, dit een schending opleverde van de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikel 6 EVRM, omdat het 
vertrouwelijk dossier “informantenwerking”, sinds de invoeging van artikel 47decies, §7 
Wetboek van Strafvordering, elementen bevat “die een draagwijdte hebben die analoog is 
met die in verband met de infiltratie”, wat voordien niet het geval was. Een dergelijk 
vertrouwelijk dossier dat betrekking heeft op de informantenwerking waarbij aan de infor-
mant de toelating kan worden gegeven om strafbare feiten te plegen, moet bijgevolg, vol-
gens  het  Grondwettelijk  Hof,  het  voorwerp  uitmaken  van  een  toetsing  door  een  on-
afhankelijke en onpartijdige rechter.

13. In zijn arrest van 26 juli 200715 oordeelde het Grondwettelijk Hof: “Vanwege de 
vernietiging,  bij  arrest  nr.  105/2007  van  19  juli  2007  en  op  grond  van  de  motieven 
uiteengezet in het arrest 202/2004 van 21 december 2004, is artikel 235ter Wetboek van 
Strafvordering, door in geen controle te voorzien ten aanzien van de toepassing van de 
informantenwerking, niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet”.

14. Uit bovenstaande elementen kan worden besloten dat, sinds de vernietiging van ar-
tikel 47decies, §7 Wetboek van Strafvordering, waarbij de mogelijkheid voor de infor-
mant om strafbare feiten te plegen werd afgeschaft, de afwezigheid van enige controle van 
het vertrouwelijk dossier “informantenwerking “ door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie, in de ogen van het Grondwettelijk Hof, geen schending oplevert van 
het recht van verdediging, zoals gewaarborgd door artikel 6 EVRM.

Zoals  eerder  aangegeven  dateert  de  informantenwerking,  in  het  dossier  dat  thans 
voorligt, van vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003. Tot vóór de in-
werkingtreding van de wet van 27 december 2005 bestond er geen mogelijkheid om de in-
formant toelating te geven misdrijven te plegen. Dat was evenmin het geval onder de 
gelding van de ministeriële omzendbrief van 24 april 1990. 

Voor een dergelijke informantenwerking wordt de afwezigheid van enige controle van 
het vertrouwelijk dossier door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie dus 
aanvaard door het Grondwettelijk Hof en kan het hiervoor beschreven controlesysteem 
dus volstaan.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde immers dat de wetgever enkel moest tussenkomen 
door  een  controle  door  een  onafhankelijke  en  onpartijdige  rechterlijke  instantie  te 
voorzien voor vertrouwelijke dossiers “informantenwerking” die elementen bevatten “die 
een draagwijdte hebben die analoog is met die in verband met de infiltratie”. Steeds vol-
gens het Grondwettelijk Hof kan de wetgever dit probleem oplossen “door ervoor te zor-
gen dat de elementen die in verband met de aan de informant verleende toestemming (tot 
het plegen van strafbare feiten) bij het afzonderlijke (lees: vertrouwelijke) dossier zijn 
gevoegd (…) het voorwerp uitmaken van een toetsing door een onafhankelijke en onparti-
jdige rechter”. 

De situatie in verband met  de informantenwerking in het dossier dat thans aan het 
oordeel van het Hof is onderworpen, was dus totaal verschillend van de situatie waarin het 
Grondwettelijk Hof uit de afwezigheid van enige controle van het vertrouwelijke dossier 

14 Grondw. H., nr. 105/2007, 19 juli 2007, B.8.20. 
15 Grondw. H., nr. 107/2007, 26 juli 2007, B.13.4 en B.13.5.
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een schending van het recht van verdediging afleidde. 
15. Artikel 47decies Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de procureur des Konings 

beslist of, in functie van het belang van de aangebrachte informatie en met inachtneming 
van de veiligheid van de informant, hiervan proces-verbaal wordt opgesteld. 

Bij de beoordeling van het “belang” van de aangebrachte informatie behoort zonder 
twijfel ook de appreciatie van de regelmatigheid van de informantenwerking, onder meer 
wat  betreft  de  eventuele  strafbare  feiten die  onterecht  door  de  informant  zouden  zijn 
gepleegd en wat betreft elementen die op een mogelijke provocatie zouden wijzen. 

De procureur des Konings beslist immers niet alleen autonoom over de opportuniteit 
om de aangebrachte informatie te “officialiseren” in een proces-verbaal dat gevoegd zal 
worden aan het strafdossier, hij kan zelfs, in toepassing van artikel 47decies, §6, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering, indien daartoe grond bestaat, de lokale informantenbe-
heerder bij schriftelijke beslissing verbieden verder te werken op bepaalde informatie ge-
boden door een informant.

Artikel 28bis, §3, laatste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de procureur des 
Konings, die krachtens artikel 28ter van dat wetboek een algemene opsporingsplicht en 
een algemeen opsporingsrecht heeft, waakt voor de wettigheid van de bewijsmiddelen en 
de loyaliteit waarmee ze worden verzameld.

Uw  Hof  oordeelde  daaromtrent  dat  het  openbaar  ministerie,  tot  bewijs  van  het 
tegendeel, vermoed wordt loyaal op te treden16. Het Hof oordeelde tevens in zijn arrest 
van 28 oktober 200817 dat, in strafzaken, het openbaar ministerie onder meer als opdracht 
heeft  de  strafvordering  in  te  stellen  waar  het  behoort  en  erover  te  waken  dat  de 
rechtspleging wettelijk en regelmatig verloopt.

Dat betekent dat inlichtingen waarvan uit het vertrouwelijk dossier, dat door de infor-
mantenbeheerder wordt overgemaakt aan de procureur des Konings, zou blijken dat zij 
bekomen werden door provocatie of door het plegen van een misdrijf niet het voorwerp 
kunnen uitmaken van een bij  het  strafdossier te voegen proces-verbaal.  Dergelijke in-
lichtingen kunnen dus niet gebruikt worden in het kader van een strafvervolging, wat het 
nazicht van het vertrouwelijk dossier door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke 
instantie zonder voorwerp maakt.

16. Provocatie of het gebruik van gegevens die het resultaat zijn van provocatie, is in 
strijd met dit loyaliteitsbeginsel en zelfs met de finaliteit van de strafvervolging: de politie 
en  openbaar  ministerie  mogen  geen  strafbare  feiten  uitlokken  of  daaraan,  weze  het 
achteraf, hun medewerking verlenen om deze feiten vervolgens zelf te bestrijden18. De 
politie en het openbaar ministerie werden immers ingesteld om de misdadigheid tegen te 
gaan en niet om ze zelf te scheppen, zelfs indien de enige intentie is om achteraf de daders 
te vatten19.

Maar provocatie wordt niet vermoed: de beklaagde moet de provocatie weliswaar niet 
zelf te bewijzen, maar hij heeft toch een aanvoeringslast, die inhoudt dat, wanneer hij zich 
beroept op provocatie, hij dit dient te doen op een wijze dat zijn verweer niet van elke 
geloofwaardigheid is ontbloot. Indien hieraan is voldaan, dan rust de bewijslast van de be-
hoorlijkheid van de opsporing op de vervolgende partij.

Dat betekent dat provocatie door de politie niet moet worden verondersteld, zolang de 

16 Cass. 30 okt. 2001, AR P.01.1239.N, AC, 2001, nr. 583.
17 Cass. 28 okt. 2008, AR P.08.0706.N, AC, 2008, nr. 587 met concl. O.M.
18 Parl. St.  Senaat, 1998-99, nr. 1-326/9. Eindverslag van de Parlementaire Commissie van onder-
zoek naar de georgansieerde criminaliteit in België, 408; Parl. St. Kamer , 2001-02, nr. 1688/001, 16.
19 BOSLY, H.D. en VANDERMEERSCH, D,  Droit de la procédure pénale, 921; KUTY, F., “Regard sur la 
provocation policière et ses conséquences", J.T., 1999, 11.
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beklaagden niet zelf enige geloofwaardigheid hebben gegeven aan hun bewering20.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt evenwel niet dat de eerste en 

tweede eiser het bestaan van provocatie aanvoeren. Zij voeren enkel aan dat, wegens het 
gebrek  aan  controle  door  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  op  het  vertrouwelijk 
dossier in verband met de informantenwerking, “het (niet) mogelijk is om na te gaan of de 
informant geen (niet gemachtigde) strafbare feiten heeft gepleegd en of de informant niet 
heeft bijgedragen tot een provocatie” en “dat de vrees voor provocatie door een informant 
ook niet denkbeeldig is”.

Er dient overigens te worden vastgesteld dat de kamer van inbeschuldigingstelling in 
het bestreden arrest vaststelt dat (p. 15) “blijkt uit het verloop van de verschillende in-
gezette BOM-technieken (…), dat de procureur des Konings krachtens de wettelijke op-
dracht vervat in artikel 28 (lees: 28bis) (Wetboek van Strafvordering) voortdurend heeft 
gewaakt over de wettigheid van de bewijsmiddelen alsook over de loyaliteit waarmee ze 
werden verzameld”. 

Ten  slotte  kan  nog  erop  worden  gewezen  dat  de  vertrouwelijke  ministeriële 
omzendbrief van 24 april 1990, waaruit in de memories wordt geciteerd, onder punt 2.2.1 
bepaalt:  “De  bijzondere  opsporingstechnieken  die  het  voorwerp  uitmaken  van  deze 
richtlijnen  mogen  in  geen  enkel  geval  21   ertoe  leiden  dat  de  vastgestelde  misdaden  of 
wanbedrijven uitgelokt worden”.

Zoals hiervoor vermeld, voorziet deze omzendbrief evenmin in de mogelijkheid om de 
informant  toe  te  laten misdrijven te  plegen,  ook niet  om zijn  informatiepositie  te  be-
houden.

17. Op grond van de hiervoor aangehaalde elementen moet blijken, dat het enig middel 
van de eerste en de tweede eiser, anders dan het Grondwettelijk Hof in zijn arresten van 
21  december  2004,  19  juli  2007  en  26  juli  2007,  onterecht  ervan  uitgaat  dat  het 
vertrouwelijk dossier “informantenwerking” enerzijds, en het vertrouwelijk dossier “ob-
servatie” of  “infiltratie”  anderzijds,  dezelfde  inhoud en draagwijdte  hebben en dat  de 
eerbiediging van het recht op verdediging dan ook een controle door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie op het vertrouwelijk dossier “informantenwerking” 
vereist.

Het middel kan derhalve niet worden aangenomen.
18. De prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof, die door de eerste en de tweede 

eiser wordt voorgesteld, dient niet te worden gesteld.
Zoals  hoger  aangehaald,  heeft  het  vertrouwelijk  verslag  “informantenwerking”  niet 

dezelfde draagwijdte en inhoud als de vertrouwelijke verslagen die betrekking hebben op 
de bijzondere opsporingsmethoden observatie  en infiltratie,  zodat  de  vraag rijst  of  de 
aangeklaagde  mogelijke  discriminatie  wel  een  onderscheid  betreft  tussen  personen  in 
dezelfde hoedanigheid van verdachte,  die  zich in  een zelfde situatie bevinden en niet 
eerder een onderscheid tussen personen, weliswaar met dezelfde hoedanigheid, die zich in 
een verschillende situatie bevinden.

Maar er dient ook opnieuw verwezen te worden naar de eerder aangehaalde arresten 
van 21 december 2004 en 19 juli 2007 van het Grondwettelijk Hof, dat oordeelt dat er 
enkel sprake kan zijn van een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 
samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, wanneer de afwezigheid van enige controle door 
een onafhankelijke en onpartijdige rechter, betrekking zou hebben op een vertrouwelijk 
dossier inzake informantenwerking dat elementen zou kunnen bevatten “die een draagwi-
jdte hebben die analoog is met die in verband met infiltratie”, met name door de mogeli-

20 Brussel, 3 maart 1987, R.W., 1987-88, 640.
21 Onderlijning in de originele tekst.
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jkheid van het toelaten aan de informant om misdrijven te plegen om zijn informatieposi-
tie te behouden. 

Dat was, zoals uiteengezet, evenwel niet het geval voor de informantenwerking die da-
teert van vóór de inmiddels op dat punt vernietigde wet van 27 december 2005. 

De informantenwerking waarop de thans aan het oordeel van Hof onderworpen zaak 
betrekking heeft dateert van vóór de inwerkingtreding van de eerste BOM-wet van 6 jan-
uari 2003, zodat de hypothese van het vertrouwelijk dossier dat elementen zou kunnen be-
vatten “die een draagwijdte hebben die analoog is met die in verband met infiltratie”, zich 
hier niet kan voordoen.

19. Het ambtshalve onderzoek levert geen onregelmatigheden op.

CONCLUSIE: verwerping van de cassatieberoepen.

ARREST

(AR P.10.0200.N)

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

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 januari 2010.
De eisers I en II voeren in afzonderlijke memories die aan dit arrest zijn ge-

hecht, eenzelfde middel aan.
De eiser III voert in een memorie grieven aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd. 
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie van de eiser III
1. De memorie die is neergelegd buiten de termijnen van artikel 420bis Wet-

boek van Strafvordering, is niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR, de 

artikelen 10 en 11 Grondwet en de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Straf-
vordering, alsook miskenning van het recht van verdediging: de kamer van inbe-
schuldigingstelling weigert het vertrouwelijke dossier van de informantenwer-
king te controleren; de inhoud van dit dossier kan nochtans wijzen op uitlokking 
of het plegen van misdrijven door de informant.

3. De informant is een persoon van wie wordt verondersteld dat hij nauwe rela-
ties onderhoudt met één of meer personen van wie er ernstige aanwijzingen zijn 
dat ze misdrijven plegen of zouden plegen. Zijn tussenkomst beperkt zich ertoe, 
al dan niet gevraagd, inlichtingen en gegevens te verstrekken aan een politieamb-
tenaar, zonder dat hijzelf bij het opsporingsonderzoek wordt betrokken. Dit valt 
niet te vergelijken met de observatie en de infiltratie, dit zijn bijzondere opspo-
ringsmethoden die het inzamelen en genereren van bewijzen beogen en daarom 
worden toevertrouwd aan daartoe opgeleide politieambtenaren.
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4. De informantenwerking behoeft niet zoals de observatie en de infiltratie een 
voorafgaande machtiging, een proportionaliteits- en subsidiariteitstoets, en laat 
evenmin het plegen van misdrijven toe. Het vertrouwelijke dossier in verband 
met de informanten heeft niet dezelfde draagwijdte, noch dezelfde inhoud als het 
vertrouwelijke dossier in verband met de aanwending van de observatie of de in-
filtratie. Het bevat in principe geen bewijsstukken die zullen worden aangewend 
in een later proces. Inlichtingen waarvan uit het vertrouwelijke verslag van de in-
formantenbeheerder blijkt dat zij verkregen werden door uitlokking of het plegen 
van een misdrijf kunnen niet het voorwerp uitmaken van een bij het strafdossier 
te voegen proces-verbaal. Aldus kunnen zij geen grond vormen tot strafvervol-
ging noch kan het gebrek aan controle van het vertrouwelijke informantendossier 
het recht van verdediging miskennen.

Het middel faalt naar recht.
5. De eiser verzoekt dat de hiernavolgende vraag zou worden gesteld aan het 

Grondwettelijk Hof:
"Schendt artikel 189ter en artikel 235ter Wetboek van Strafvordering 

de artikelen 10 en 11 Grondwet in samenhang gelezen met het artikel 6 
EVRM en artikel 14 IVBPR voor zover dat personen die het voorwerp 
zijn geweest van informantenwerking vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 6 januari 2003 (op basis van de ministeriële omzendbrieven) en 
in wier zaak daaromtrent een vertrouwelijke dossier werd opgesteld met 
daarin elementen die essentieel zijn voor de beoordeling van de provo-
catie (ontvankelijkheid van de strafvordering) en de wettigheid van de 
toegepaste opsporingsmethode, geen recht hebben op de controle van dit 
dossier  door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, 
terwijl personen die het voorwerp zijn geweest van observatie en infil-
tratie vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 (op basis 
van de ministeriële omzendbrieven) en in wier zaak daaromtrent een 
vertrouwelijk dossier werd opgesteld met daarin elementen die essenti-
eel zijn voor de beoordeling van de provocatie (ontvankelijkheid van de 
strafvordering) en de wettigheid van de toegepaste opsporingsmethode 
wèl recht hebben op de controle van dit dossier door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie?"

6.  Uit  de  arresten  nr.  202/2004  van  21  december  2004  (B.27.2,)  en  nr. 
105/2007 van 19 juli 2007 (B.8.20) van het Grondwettelijk Hof blijkt dat het ont-
breken van controle van het vertrouwelijke dossier van de informantenwerking 
door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, in vergelijking met de observa-
tie en infiltratie, slechts dan een schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet, 
in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM zou opleveren, in zoverre dit vertrou-
welijke dossier elementen zou bevatten die een draagwijdte hebben die analoog 
is met die in verband met de infiltratie, bepaaldelijk door het machtigen van de 
informant tot het plegen van misdrijven om zijn informantenpositie te behouden.

Dit is niet het geval voor de informantenwerking van vóór de inwerkingtreding 
van de wet van 6 januari 2003.

De prejudiciële vraag wordt bijgevolg niet gesteld.
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Ambtshalve onderzoek van 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

25 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, ad-
vocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 366

2° KAMER - 26 mei 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - AANWEZIGHEID VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - AANWEZIGHEID VAN 
EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - EERSTE VERHOREN VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - AANWEZIGHEID VAN 
EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - EERSTE 
ONDERVRAGING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - AANWEZIGHEID 
VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

5º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE 
TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - AANWEZIGHEID VAN EEN ADVOCAAT - RECHT OP EEN 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS 
DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN ADVOCAAT - GEVOLG - WAARBORGEN VOOR DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - EERSTE VERHOREN VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN ADVOCAAT - 
GEVOLG - WAARBORGEN VOOR DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK 
ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK
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8º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS DE 
TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN ADVOCAAT - GEVOLG - WAARBORGEN VOOR DE 
INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - EERSTE VERHOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
TIJDENS DE TERMIJN VAN VOORLOPIGE AANHOUDING - GEEN ADVOCAAT - GEVOLG - WAARBORGEN 
VOOR DE INVERDENKINGGESTELDE TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK EN IN HET KADER VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

10º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - 
STRAFZAKEN - WETTIGHEIDSBEGINSEL - VORMVEREISTEN DIE DOOR DE WET AAN DE 
STRAFVERVOLGING ZIJN OPGELEGD - NIET CONFORM HET E.V.R.M. VERKLAARDE REGEL VAN 
INTERN RECHT - DOOR DE RECHTER GEWEERDE REGEL - VOORWAARDEN

11º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
WETTIGHEIDSBEGINSEL - VORMVEREISTEN DIE DOOR DE WET AAN DE STRAFVERVOLGING ZIJN 
OPGELEGD - NIET CONFORM HET E.V.R.M. VERKLAARDE REGEL VAN INTERN RECHT - DOOR DE 
RECHTER GEWEERDE REGEL - VOORWAARDEN

12º STRAFVORDERING - WETTIGHEIDSBEGINSEL - VORMVEREISTEN DIE DOOR DE WET AAN 
DE STRAFVERVOLGING ZIJN OPGELEGD - NIET CONFORM HET E.V.R.M. VERKLAARDE REGEL VAN 
INTERN RECHT - DOOR DE RECHTER GEWEERDE REGEL - VOORWAARDEN

13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - STRAFZAKEN - WETTIGHEIDSBEGINSEL - VORMVEREISTEN DIE DOOR DE WET AAN 
DE STRAFVERVOLGING ZIJN OPGELEGD - NIET CONFORM HET E.V.R.M. VERKLAARDE REGEL VAN 
INTERN RECHT - DOOR DE RECHTER GEWEERDE REGEL - VOORWAARDEN

14º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
BEGRIP

1º, 2°, 3°, 4° en 5° De artikelen 1, 2, 16, §2 en 4, en 20, §1, Wet Voorlopige Hechtenis,  
vereisen geen bijstand van een advocaat aan de persoon die gedurende de bij artikel 12, 
derde lid, van de Grondwet bepaalde termijn van vierentwintig uur wordt vastgehouden,  
en miskennen op zich het recht op een eerlijke behandeling van de zaak niet1. 

6º, 7°, 8° en 9° De vormvereisten die artikel 47bis Sv. voor het verhoor van de verdachte 
oplegt, de korte duur van de vrijheidsberoving, het feit dat de inverdenkinggestelde, bij de 
betekening van het aanhoudingsbevel, onmiddellijk inzage krijgt van alle, in de artikelen  
16, §7, en 18, §2, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde stukken, het recht van de inver-
denkinggestelde om, overeenkomstig artikel 20, §1 en 5 van de voormelde wet, onmid-
dellijk verkeer te hebben met zijn advocaat, de inzage van het dossier zoals dat door ar-
tikel 21, §3, van de wet is geregeld, de aanwezigheid van de advocaat bij de samenvat-
tende ondervraging als  bedoeld in  artikel  22,  eerste,  tweede en derde lid,  alsook de 
rechten die door de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 en 235bis Sv. zijn ingevo-
erd, wettigen niet zonder meer de conclusie dat het definitief onmogelijk is om de zaak  
van iemand die zonder advocaat door de politie en de onderzoeksrechter is gehoord,  
eerlijk te behandelen2. 

10º, 11°, 12° en 13° Krachtens het wettigheidsbeginsel vinden het gerechtelijk onderzoek,  
de vervolging en de uitspraak alleen plaats volgens al bestaande en toegankelijke wet-
tekssten; de rechter kan de vormvoorschriften niet wijzigen die de wet voor de strafver-

1 Zie Cass., 5 mei 2010, AR P.10.0257.F en AR P.10.0744.F, AC, 2010, nr.314 en nr.316, beide met 
concl. adv-gen. VANDERMEERSCH in PAS., 2010, nr.314 en nr.316. 
2 Ibid.
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volging oplegt; dat geldt alleen niet wanneer de niet conform het E.V.R.M. verklaarde 
regel van intern recht, door de rechter ongewijzigd kan worden geweerd uit de rechtsorde 
waarvan die regel deel uitmaakt3. 

14º Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak veronderstelt met name dat geen 
enkele partij in een gunstiger of minder gunstige toestand wordt geplaatst ten opzichte  
van de tegenpartij. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0503.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest alvorens recht te doen van 1 fe-

bruari 2010 en tegen twee arresten van 9 en 10 februari 2010, met de nummers 6 
en 18 van het repertorium, van het hof van assisen van de provincie Henegou-
wen.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest van 31 augustus 2009 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van 

het hof van beroep te Bergen de eiser naar het hof van assisen verwezen wegens, 
met name, moord, moordpoging, diefstal met geweld of bedreiging met verzwa-
rende omstandigheden, informaticabedrog en bedreiging onder een bevel of on-
der een voorwaarde.

Bij de opening van de rechtszitting, op 1 februari 2010, heeft de eiser een con-
clusie neergelegd waarin hij verzoekt dat de vervolgingen niet ontvankelijk zou-
den worden verklaard omdat hij niet vanaf zijn eerste verhoor door een advocaat 
werd bijgestaan.

Het hof van assisen heeft dat verweer bij een arrest van diezelfde dag verwor-
pen.

Na die beslissing heeft het hof van assisen vervolgens, op 9 februari 2010, een 
arrest gewezen dat de voornaamste redenen vermeldt waarom de gezworenen al-
dus hebben beslist en heeft het, op 10 februari 2010, een arrest gewezen dat de 
eiser tot levenslange opsluiting veroordeelt wegens de hierboven vermelde be-
schuldigingen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest alvorens recht te 

doen van 1 februari 2010
Eerste middel
1. De eiser voert aan dat het arrest het recht op een eerlijke behandeling van de 

3 Zie Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, AC, 2008, nr. 547, met concl. adv.-gen. TIMPERMAN. 
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zaak miskent door de vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren. De grief voert 
aan dat de eiser op het ogenblik van zijn vrijheidsberoving niet werd bijgestaan 
door een advocaat tijdens de politieverhoren en in het  kabinet van de onder-
zoeksrechter.

Volgens het middel is een dergelijke beperking op zich reeds voldoende om tot 
de schending van de artikelen 6.1 en 6.3.c EVRM te besluiten.

2. Artikel 6.3.c EVRM, dat iedere beschuldigde het recht waarborgt om daad-
werkelijk  te  worden bijgestaan door een advocaat,  preciseert  de voorwaarden 
niet voor de uitoefening van dat recht en laat de verdragsluitende Staten de keuze 
van de middelen die in hun eigen rechtsstelsel geschikt zijn om dat recht te waar-
borgen.

3. De artikelen 1, 2, 16, §2 en 4, en 20, §1, Voorlopige Hechteniswet, vereisen 
geen bijstand van een advocaat voor de persoon die gedurende de bij artikel 12, 
derde lid, Grondwet bepaalde termijn van vierentwintig uur wordt vastgehouden.

De geheimhouding die door de artikelen 28quinquies, §1, eerste lid, en 57, §1, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering is voorgeschreven, verbiedt in de regel 
dat de advocaat zijn bijstand verleent met het oog op de daden van vooronder-
zoek of voorbereidend onderzoek.

4. Die bepalingen kunnen niet worden geacht op zich het recht op een eerlijke 
behandeling van de zaak te miskennen, zulks om twee redenen. Enerzijds moet 
de bekritiseerde beperkende voorwaarde worden beoordeeld in het licht van alle 
waarborgen die aan de inverdenkinggestelde worden verleend om daadwerkelijk 
de eerbiediging van het recht van verdediging te waarborgen zodra de strafvorde-
ring is ingesteld. Anderzijds moet de door de eiser aan artikel 6 EVRM gegeven 
interpretatie onderzocht worden in het licht van het grondwettelijk beginsel van 
de wettigheid van de strafrechtspleging.

5. De vormvereisten die artikel 47bis Wetboek van Strafvordering voor het ver-
hoor van de verdachte oplegt, de korte duur van de vrijheidsberoving, het feit dat 
de inverdenkinggestelde, bij de betekening van het aanhoudingsbevel, onmiddel-
lijk inzage krijgt van alle, in de artikelen 16, §7, en 18, §2, Voorlopige Hechte-
niswet bedoelde stukken, het recht  van de inverdenkinggestelde om, overeen-
komstig artikel 20, §1 en 5 van de voormelde wet, onmiddellijk verkeer te heb-
ben met zijn advocaat, de inzage van het dossier zoals dat door artikel 21, §3, 
van de wet is geregeld, de aanwezigheid van de advocaat bij de samenvattende 
ondervraging als bedoeld in artikel 22, eerste, tweede en derde lid, alsook de 
rechten die met name door de artikelen 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 en 235-
bis Wetboek van Strafvordering zijn ingevoerd, wettigen niet zonder meer de 
conclusie dat het definitief onmogelijk is om de zaak van iemand die zonder ad-
vocaat door de politie en de onderzoeksrechter is gehoord, eerlijk te behandelen.

6.  In de regel staat artikel 12,  tweede lid, Grondwet,  de rechter niet toe de 
vormvoorschriften te wijzigen die de wet van een democratische Staat voor de 
strafvervolging oplegt. Dat geldt niet wanneer de niet conform verklaarde regel 
van intern recht door de rechter ongewijzigd kan worden geweerd uit de rechts-
orde waarvan die regel deel uitmaakt.

De draagwijdte die de eiser aan de eerlijke behandeling van de zaak toekent 
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strookt wegens de onduidelijkheid ervan niet met het voormelde wettigheidbe-
ginsel, krachtens hetwelk het gerechtelijk onderzoek, de vervolging en de uit-
spraak alleen plaatsvinden volgens al bestaande en toegankelijke wetteksten. Het 
middel zegt niet hoe ver de rechter mag gaan als hij de nationale wet buiten toe-
passing laat opdat de zaak eerlijk zou worden behandeld, in het licht van de evo-
lutieve lezing die hier van artikel 6 EVRM wordt voorgesteld.

Zo geven noch de eiser noch de door hem aangevoerde rechtspraak duidelijk 
aan of de zaak eerlijk zou zijn behandeld louter en alleen door de aanwezigheid 
van de advocaat tijdens de vrijheidsberoving dan wel of de advocaat ook zijn bij-
stand had moeten verlenen tijdens alle daden van het onderzoek.

Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak veronderstelt ook dat geen 
enkele partij in een gunstiger of minder gunstige toestand wordt geplaatst ten op-
zichte  van  de  tegenpartij.  Het  kan  bijgevolg  niet  als  vaststaand  worden  be-
schouwd dat de aan het toezicht van het Hof voorgelegde zaak eerlijker zou zijn 
behandeld, in de zin die de eiser daaraan geeft, louter en alleen omdat een advo-
caat al diens verhoren zou hebben bijgewoond, zonder dat de overige partijen 
hetzelfde voordeel is gewaarborgd.

7. Er is bijgevolg grond om de stelling af te wijzen volgens welke het recht dat 
voor de beschuldigde wordt opgeëist altijd moet worden toegekend, en om in 
concreto, in het licht van de rechtspleging in haar geheel, te onderzoeken of de 
door de eiser opgeworpen grief de rechtspleging ongeldig gemaakt heeft.

Dat blijkt hier niet het geval te zijn. Uit de vaststellingen van het bestreden ar-
rest blijkt immers met name dat

- de eiser, tijdens zijn vrijheidsberoving, geen zelfbeschuldigende verklaringen 
heeft afgelegd;

- hij vóór zijn eerste verhoor door de Franse gendarmerie, uitdrukkelijk heeft 
afgezien van de bijstand van een advocaat, zoals dat door artikel 63-4 van het 
Franse Wetboek van Strafvordering is bepaald;

- betrokkene door een advocaat werd bijgestaan vanaf zijn verschijning voor de 
"chambre de l'instruction" van het hof van beroep te Douai en tijdens zijn twee 
jaren voorlopige hechtenis;

- de eiser nooit gedwongen werd zichzelf te beschuldigen maar zich altijd vrij 
heeft geuit.

Het hof van assisen heeft bijgevolg naar recht geweigerd om de vervolgingen 
niet ontvankelijk te verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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 arresten van motivering en 

van strafrechtelijke veroordeling van respectievelijk 9 februari 2010 en 10 febru-
ari 2010

Tweede middel 
De eiser verwijt de pers dat zij hem als schuldige heeft opgevoerd, nog vóór de 
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aanvang van de zittingen. Volgens hem bestaat de mogelijkheid dat sommige ju-
ryleden die artikels hebben gelezen en erdoor waren beïnvloed.

Het Hof oordeelt niet over de excessen van de media. Het toezicht van het Hof 
reikt niet verder dan de in het cassatieberoep bedoelde beslissing. In zoverre het 
middel geen verband houdt met de bestreden arresten, is het niet ontvankelijk.

Voor het overige verwijst de motivering van de beslissing en van de straf niet 
naar de beweringen van de journalisten maar naar de gegevens waarover op de 
zitting tegenspraak is gevoerd.

Het middel dat niet gestaafd wordt door de stukken van de rechtspleging, mist 
wat dat betreft feitelijke grondslag.

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.

26 mei 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr.  E. 
Ruchat, Brussel.

Nr. 367

1° KAMER - 27 mei 2010

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - EINDE - AFWIJZING VAN DE 
EIS - BEGRIP - OPDRACHT VAN DE RECHTER

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - VERJARING - 
BURGERLIJKE ZAKEN - STUITING - EINDE - AFWIJZING VAN DE EIS - BEGRIP - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - INGESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - AARD

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- INGESTELD VOOR DE STRAFRECHTER - AARD

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AFWIJZING DOOR DE STRAFRECHTER - BEGRIP 
- DRAAGWIJDTE - FEITEN NIET BEWEZEN - FEITEN BEWEZEN - GEEN OORZAKELIJK VERBAND 
TUSSEN FEITEN EN SCHADE

6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- AFWIJZING DOOR DE STRAFRECHTER - BEGRIP - DRAAGWIJDTE - FEITEN NIET BEWEZEN - FEITEN 
BEWEZEN - GEEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FEITEN EN SCHADE

7º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - 
BENADEELDE - EIGEN RECHT TEGEN DE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR - VORDERING - 
VERJARING - STUITING - EINDE - VERZEKERAAR - WEIGERING TOT VERGOEDING - KENNISGEVING 
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- BEGRIP - SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE VOOR DE STRAFRECHTER

1º en 2° Hoewel de wettelijke bepaling die voorziet dat de stuiting van de verjaring voor niet  
bestaande wordt  gehouden indien de  eis  wordt  afgewezen,  geen onderscheid  maakt  
naar gelang de gronden waarop de afwijzing gebeurt, dient de rechter de draagwijdte na 
te gaan van de beslissing die de eis heeft afgewezen door de werkelijke gedachte te  
bepalen van de rechter die ze heeft uitgesproken; hij dient aldus na te gaan of de rechter  
de  eis  definitief  heeft  willen  afwijzen,  dan  wel  te  kennen  heeft  gegeven  dat  het  de 
afgewezen  eiser  vrijstond  in  een  later  stadium  en  onder  bepaalde  omstandigheden  
dezelfde eis opnieuw voor te brengen1. (Artt. 2244 en 2247, B.W.)

3º en 4° De voor de strafrechter ingestelde burgerlijke vordering is een accessorium van de  
strafvordering 2. (Art. 4, V.T.Sv.)

5º en 6° Wanneer de strafrechter  de burgerlijke vordering afwijst  op grond dat aan de  
beklaagde ten laste gelegde feiten niet bewezen zijn of nog bij gebrek aan oorzakelijk  
verband tussen de bewezen bevonden feiten en de door de burgerlijke partij  geleden  
schade, dan wijst hij de op het bestaan van een misdrijf  gesteunde vordering van de  
burgerlijke partij definitief af; de omstandigheid dat de afgewezen burgerlijke partij alsdan  
de mogelijkheid behoudt voor de burgerlijke rechter vergoeding te vorderen voor de door  
haar  geleden  schade  op  grond  van  een  eventuele  andere  door  de  vrijgesproken  
beklaagde begane fout die geen misdrijf uitmaakt, doet hieraan geen afbreuk3. 

7º De door de verzekeraar aan de strafrechter overgelegde schriftelijke conclusie, waarvan  
niet wordt betwist dat die aan de benadeelde, die de verzekeraar in het geding betrok,  
werd medegedeeld en waaruit blijkt dat de verzekeraar weigert tot de vergoeding van de  
benadeelde over te gaan, kan gelden als kennisgeving van die weigering, die de stuiting 
van de verjaring van de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde  
heeft tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar, beëindigt. (Artt. 34, §2, 35, §4, en 86, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(L. e.a. T. AXA BELGIUM nv e.a.)

ARREST

(AR C.09.0103.N)

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 34, §2 en 35, §4, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst;
- de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van het strafrechtelijk gewijsde;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

1 Zie Cass., 23 mei 1969, AC, 1969, 936.
2 Zie Cass, 4 juni 1996, AR P.95.0066.N, AC, 1996, nr. 206
3 Zie noot E.K. onder Cass., 25 mei 1973, AC, 1973, 937. 
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Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat de vorderingen van de eisers ontvankelijk maar onge-

grond zijn, op de volgende gronden:
"De vorderingen van (de eisers) betreffen rechtstreekse vorderingen in de zin van arti-

kel 86, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, ingesteld tegen, enerzijds, nv 
Wintherthur Verzekeringen, thans (de eerste verweerster), verzekeraar B.A. uitbating van 
de nv Maro en anderzijds de (de tweede verweerster) en (de derde verweerster), verzeke-
raars brand van de nv Maro.

Overeenkomstig artikel 34, §2, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst ver-
jaart de rechtstreekse vordering van de benadeelde door verloop van vijf jaar te rekenen 
vanaf het schadeverwekkende feit of indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit werd 
gepleegd. De brand dateert van 29 juni 1994. (De eisers) zijn in de huidige zaak tot dag-
vaarding van de verzekeraars overgegaan op 30 januari 2003, hetzij na het verstrijken van 
de termijn van vijf jaar.

Op grond van artikel 34, §2, tweede lid, van de wet op de landverzekeringsovereen-
komst loopt de verjaring van de rechtstreekse vordering pas vanaf het ogenblik dat de be-
nadeelde kennis heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar wanneer deze kennis-
name zich pas op een later tijdstip heeft voorgedaan. (De eerste eiseres) heeft de verzeke-
raars aangetekend aangeschreven met de brieven van 24 augustus 1994 (stukken V.1 ei-
sers). In elk geval hadden (de eisers) op dat ogenblik dan ook reeds kennis van hun recht 
tegen de verzekeraars en liep de verjaring van hun rechtstreekse vordering vanaf dan. Ook 
in dit geval was de looptijd van vijf jaar bijgevolg verstreken vóór 30 juni (lees: januari) 
2003. Dat door het hof (van beroep) in de strafprocedure een college van deskundigen 
werd aangesteld heeft geen uitstaans met de verjaring, nu (de eisers) reeds kennis hadden 
van hun recht tegen de verzekeraars, en de mogelijkheid om de verzekeraars in rechte aan 
te spreken geenszins afhankelijk was van de bevindingen van dit college.

(De eisers) beroepen zich op diverse gronden van stuiting van de verjaring. Zij verwij-
zen vooreerst naar de dagvaarding van 14 april 1995 waarmee de verzekeraars in de pro-
cedure voor de strafrechter werden betrokken. Deze dagvaarding uitgestuurd door de (de 
eisers) behoudens (de vierde eiser), had op grond van 2244 van het Burgerlijk Wetboek 
stuitende werking. Evenwel werden bij het arrest van 7 juni 2002 van dit hof (van beroep) 
de vorderingen afgewezen, waarna de voorziening tegen dit arrest werd verworpen door 
het arrest van 7 januari 2003 van het hof van cassatie. Op grond van artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek dient de stuiting voor niet bestaande gehouden te worden indien de 
eis wordt afgewezen, wat ten deze het geval is. De vorderingen van (de eisers) hebben in 
de huidige zaak dezelfde draagwijdte als hun vorderingen ingesteld voor de strafrechter, 
nu de vorderingen in beide procedures ertoe strekken dezelfde schade vergoed te zien in-
gevolge fouten die tot de brand van 29 juni 1994 hebben geleid. Hierbij weze aangestipt 
dat artikel 519 van het Strafwetboek waarvoor B. vervolgd werd, alle feiten bestraft van 
verspreiding van vuur door onvoorzichtigheid.

(De vierde eiser) die niet tot dagvaarding van de verzekeraars is overgegaan op 14 april 
1995, heeft zich burgerlijke partij gesteld op de zitting van 29 november 1996. Waar (de 
vierde eiser) met deze burgerlijke partijstelling zijn vordering in rechte heeft ingesteld, 
geldt ten aanzien van hem hetzelfde als wat betreft de overige (de eisers). Ook de stuiting 
door de burgerlijke partijstelling dient voor niet bestaande gehouden te worden gelet op 
de afwijzing van zijn vordering door de strafrechter.

Ook de dagvaarding in kortgeding kan hierin geen verandering brengen, evenmin als 
het bewarend derdenbeslag van (de eisers) in handen van de verzekeraars. Een dagvaar-
ding in kortgeding tot aanstelling van een deskundige kan niet gelijkgesteld worden met 
het instellen van een vordering ten gronde. Het bewarend beslag werd gelegd op 28 en 29 
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september 1994, waarna een nieuwe termijn van vijf jaar is beginnen te lopen. Deze ter-
mijn verstreek voor het instellen van de vordering met de dagvaarding van 30 januari 
2003. De geldigheidsduur van het bewarend beslag is ter zake niet relevant.

(De eisers) beroepen zich eveneens op de stuiting voorzien in artikel 35, §4, van de wet 
op de landverzekeringsovereenkomst volgens welke de vordering van de benadeelde ge-
stuit is zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoe-
ding te bekomen van 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 ver-
goeden of van zijn weigering. Door de dagvaarding van 14 april 1995 hebben (de eisers) 
ongetwijfeld  aan de verzekeraars  kennis  gegeven  dat  zij  wensten vergoed te  worden. 
Evenwel hebben de verzekeraars van meet af aan elke tussenkomst geweigerd en bleek dit 
onder meer uit hun besluiten genomen in de procedure voor de strafrechter, hetgeen kan 
beschouwd worden als een schriftelijke kennisgeving van hun weigering gericht aan (de 
eisers). De verzekeraars waren niet gehouden om, naast deze duidelijke stellingname in de 
procedure, (de eisers) in een afzonderlijke brief hun weigering mede te delen. (De eisers) 
kunnen niet gevolgd worden waar zij voorhouden dat zij door hun besluiten voor de straf-
rechter telkens opnieuw hun wil hebben geuit om vergoeding te bekomen en de verzeke-
raars hierdoor telkens opnieuw hun weigering dienden mede te delen. De stuiting van arti-
kel 35, §4, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst geldt bijgevolg niet geduren-
de de loop van de strafprocedure, zoals (de eisers) onterecht voorhouden.

Hierbij kan er nog worden op gewezen dat (de tweede verweerster) reeds voor de dag-
vaarding van 14 april 1995 bij niet-vertrouwelijke brief van haar raadsman had laten we-
ten dat er geen dekking was.

Aldus dient besloten te worden tot de verjaring van de vorderingen van (de eisers). Het 
bestreden vonnis waarbij de vorderingen van (de eisers) onontvankelijk werden verklaard, 
dient bevestigd te worden, zij het op andere gronden".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 34, §2, eerste lid, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst 

verjaart de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverze-
keraar door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit, of indien 
er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit werd gepleegd. Artikel 34, §2, tweede lid, van de 
wet op de landverzekeringsovereenkomst voegt er aan toe dat als de benadeelde bewijst 
dat hij pas op een later tijdstip kennis krijgt van zijn recht tegen de verzekeraar, de termijn 
pas begint te lopen vanaf dat tijdstip. De termijn verstrijkt in elk geval na verloop van tien 
jaar te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit, of indien er misdrijf is, vanaf de dag 
waarop dit is gepleegd.

Terzake stellen de appelrechters vast dat deze termijnen in het voorliggende geval wa-
ren verstreken, nu er meer dat vijf jaar is verstreken tussen de kennisname van de bena-
deelden van hun eigen recht en de dagvaarding.

Evenwel hebben de eisers aangevoerd dat de verjaring gestuit was.
Krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek vormen een dagvaarding voor het 

gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten ver-
jaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting. De verweerders werden op 14 april 1995 recht-
streeks gedagvaard op verzoek van de eisers, waardoor de verweerders werden betrokken 
in de strafprocedure. Deze dagvaarding had stuitende werking, zoals de appelrechters be-
vestigen.

Artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek preciseert dat de stuiting voor niet-bestaande 
wordt gehouden wanneer de dagvaarding nietig is uit hoofde van een gebrek in de vorm, 
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indien de eiser afstand doet van zijn eis of indien zijn eis wordt afgewezen.
De  tweede en  de derde  verweerder  hebben opgeworpen dat  overeenkomstig  artikel 

2247 van het Burgerlijk Wetboek de stuiting van de verjaring als niet-bestaande moet 
worden beschouwd, omdat de tiende kamer van het hof van beroep te Gent in het arrest 
van 7 juni 2002 de eis van de eisers heeft afgewezen.

De afwijzing van de eis in de zin van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek vereist 
dat de eis definitief werd afgewezen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de 
draagwijdte van het gezag van rechterlijk gewijsde in de zin van de artikelen 23-28 van 
het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van strafrechtelijk gezag van 
gewijsde. Het gezag van gewijsde van een rechterlijke uitspraak strekt zich niet verder uit 
dan tot datgene dat daadwerkelijk werd beslist.

In zijn arrest van 23 mei 1969 besliste het Hof van Cassatie in dit verband dat, hoewel 
artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek geen onderscheid maakt naargelang de gronden 
waarop de afwijzing gebeurt, de rechter nochtans verplicht is om de draagwijdte van het 
arrest na te gaan door de werkelijke gedachte te bepalen van de rechter die ze heeft uitge-
sproken. Het Hof voegde er aan toe dat als de feitenrechter de mogelijkheid laat om de eis 
opnieuw voor te brengen, de verjaring geldig werd gestuit) (Cass. 23 mei 1969, Arr.Cass. 
1969, 936).

De tiende kamer van het hof van beroep te Gent oordeelde in het arrest van 7 juni 2002 
als volgt:

"Over de vraag of sprake is van fouten in hoofde van de beklaagde of de nv Maro die 
niet te kwalificeren zijn als oorzaken van de brand in de zin van artikel 519 van het Straf-
wetboek en eventuele gevolgen ervan op burgerrechtelijk gebied, dient het hof (van be-
roep) zich als strafrechter niet uit te spreken". (...)

De appelrechters oordelen op pagina 4 van het bestreden arrest als volgt:
"Op grond van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek dient de stuiting voor niet-be-

staande te worden gehouden indien de eis wordt afgewezen, wat ten deze het geval is. De 
vorderingen van de (eisers) hebben in de huidige zaak dezelfde draagwijdte als hun vorde-
ringen ingesteld voor de strafrechter, nu de vorderingen in beide procedures ertoe strek-
ken dezelfde schade vergoed te zien ingevolge fouten die tot de brand van 29 juni 1994 
hebben geleid".

Door aan het arrest van de tiende kamer van het hof van beroep te Gent van 7 juni 2002 
een interpretatie te geven die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, schenden de 
appelrechters de bewijskracht van dit arrest. De appelrechters schenden bijgevolg de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322, van het Burgerlijk Wetboek.

Door te beslissen dat de eis in dit geval werd afgewezen door de strafrechter, schenden 
de appelrechters voorts artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek. Krachtens dat artikel 
kan de stuiting enkel voor niet-bestaande worden gehouden wanneer de eis werd afgewe-
zen, terwijl de tiende kamer van het hof van beroep te Gent van 7 juni 2002 de eis van de 
eisers niet definitief heeft afgewezen.

De strafrechter heeft geen uitspraak gedaan over de vraag of er door de beklaagde of de 
nv Maro fouten werden begaan die niet te kwalificeren zijn als oorzaken van de brand in 
de zin van artikel 519 van het Strafwetboek en de eventuele gevolgen ervan op burger-
rechtelijk gebied. De strafrechter heeft zich hierover niet uitgesproken, wat niet kan wor-
den gelijkgesteld met de afwijzing ervan. Het arrest van de tiende kamer van het hof van 
beroep te Gent van 7 juni 2002 heeft geen gezag van gewijsde met betrekking tot de ge-
grondheid van die vordering. Door er anders over te oordelen schenden de appelrechters 
het algemeen rechtsbeginsel en het gezag van het strafrechtelijk gewijsde en voor zoveel 
als nodig de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Tweede onderdeel
Artikel 35, §4, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verjaring 

zoals bedoeld in artikel 35, §2, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst wordt ge-
stuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een vergoeding 
te bekomen voor de geleden schade. De stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzeke-
raar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van 
zijn weigering.

De wilsuiting van de benadeelden is aan geen vormvereisten verbonden, zoals het Hof 
in zijn arrest van 6 april 2006 heeft beslist. (Cass. 6 april 2006, C.05.00400.N, www.cass.-
be) De appelrechters beslissen dat de verjaring werd gestuit op 14 april 1995, omdat de ei-
sers op die dag een dagvaarding hebben laten betekenen aan de verweerder.

De beëindiging van de stuiting vereist een schriftelijke kennisgeving van de verzeke-
raar aan de benadeelden. Door te beslissen dat de stuiting van de verjaring werd beëindigd 
door de enkele neerlegging van besluiten voor de strafrechter door de verweerders, schen-
den de appelrechters artikel 35, §4, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, vormen een dagvaarding 

voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men 
wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.

Krachtens artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de stuiting voor niet 
bestaande gehouden indien de eis wordt afgewezen.

2. Hoewel voormeld artikel 2247 geen onderscheid maakt naar gelang de gron-
den waarop de afwijzing gebeurt, dient de rechter de draagwijdte na te gaan van 
de beslissing die de eis heeft afgewezen door de werkelijke gedachte te bepalen 
van de rechter die ze heeft uitgesproken. Hij dient aldus na te gaan of de rechter 
de eis definitief heeft willen afwijzen, dan wel te kennen heeft gegeven dat het 
de afgewezen eiser vrijstond in een later stadium en onder bepaalde omstandig-
heden dezelfde eis opnieuw voor te brengen. 

3. De voor de strafrechter ingestelde burgerlijke vordering is een accessorium 
van de strafvordering. 

Wanneer de strafrechter de burgerlijke vordering afwijst op grond dat de aan de 
beklaagde ten laste gelegde feiten niet bewezen zijn of nog bij gebrek aan oorza-
kelijk verband tussen de bewezen bevonden feiten en de door de burgerlijke par-
tij geleden schade, dan wijst hij de op het bestaan van een misdrijf gesteunde 
vordering van de burgerlijke partij definitief af.

De omstandigheid dat de afgewezen burgerlijke partij alsdan de mogelijkheid 
behoudt voor de burgerlijke rechter vergoeding te vorderen voor de door haar ge-
leden schade op grond van een eventuele andere door de vrijgesproken beklaag-
de begane fout die geen misdrijf uitmaakt, doet hieraan geen afbreuk.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het hof van 
beroep te Gent bij arrest van 7 juni 2002 geoordeeld heeft dat:

- de tenlasteleggingen A, te weten de feiten van brandstichting in de zin van het 
artikel 519 van het Strafwetboek, en B niet bewezen voorkomen;
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- de tenlasteleggingen C en D wel bewezen voorkomen;
- gelet op de vrijspraak voor de tenlasteleggingen A en B, de vorderingen van 

de eisers tegen de beklaagde niet gegrond voorkomen in zoverre gesteund op 
deze tenlasteleggingen;

- de vorderingen van de eisers tegen de beklaagde eveneens ongegrond voorko-
men in zoverre gesteund op de bewezen bevonden tenlasteleggingen C en D, bij 
gebrek aan oorzakelijk verband tussen de bewezen verklaarde feiten en de scha-
de;

- gezien de eisers over geen schuldvordering gesteund op de aan de beklaagde 
ten laste gelegde misdrijven beschikken, hun vorderingen tegen de verweerders, 
die noodzakelijkerwijze eveneens gesteund zijn op de aan de beklaagde ten laste 
gelegde misdrijven, niet gegrond zijn;

- het hof van beroep zich als strafrechter niet heeft uit te spreken over de vraag 
of sprake is van fouten in hoofde van de beklaagde, die niet te kwalificeren zijn 
als oorzaken van de brand in de zin van het artikel 519 van het Strafwetboek, 
noch over de eventuele gevolgen ervan op burgerrechtelijk gebied.

Door aldus te oordelen heeft het hof van beroep de vordering van de eisers als 
burgerlijke partijen, gesteund op de aan de beklaagde strafrechtelijk ten laste ge-
legde feiten, afgewezen in de zin van het artikel 2247 van het Burgerlijk Wet-
boek, zodat de stuiting van de verjaring voor niet-bestaande dient te worden ge-
houden, ook al sluit het hof van beroep niet uit dat op grond van een andere fout, 
die geen misdrijf oplevert, voor de burgerlijke rechter een vordering zou kunnen 
worden ingesteld tegen dezelfde partijen en uit hoofde van zelfde schade.

5. Het onderdeel dat er geheel van uitgaat dat het hof van beroep te Gent bij ar-
rest van 7 juni 2002 de vordering van de eisers niet definitief heeft afgewezen in 
de zin van het artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, kan niet worden aange-
nomen.
Tweede onderdeel

6. Krachtens artikel 35, §4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst, wordt de verjaring van de vordering bedoeld in artikel 34, 
§2, gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om 
een vergoeding te bekomen voor de door hem geleden schade.

Krachtens hetzelfde artikel, eindigt de stuiting op het ogenblik dat de verzeke-
raar aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoe-
den of van zijn weigering.

De door de verzekeraar aan de strafrechter overgelegde schriftelijke conclusie, 
waarvan niet wordt betwist dat die aan de benadeelde, die de verzekeraar in het 
strafgeding betrok, werd medegedeeld en waaruit blijkt dat de verzekeraar wei-
gert tot de vergoeding van de benadeelde over te gaan, kan gelden als kennisge-
ving van die weigering.

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

27 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 368

1° KAMER - 27 mei 2010

1º MAKELAAR - MAKELAARSLOON - OORSPRONG - DOOR BEMIDDELING VAN DE MAKELAAR 
GESLOTEN OVEREENKOMST - NIET-UITVOERING - ONTBINDING - GEVOLG

2º OVEREENKOMST — ALLERLEI - NIET-UITVOERING - ONTBINDING - GEVOLG - 
MAKELAAR - BEMIDDELING - MAKELAARSLOON

1º en 2° Het recht op het makelaarsloon vindt zijn oorsprong in de makelaarsovereenkomst  
en niet  in  de door bemiddeling van de makelaar gesloten overeenkomst  (1);  de om-
standigheid dat aan de door bemiddeling van de makelaar gesloten overeenkomst geen 
verdere uitvoering wordt gegeven of dat deze overeenkomst wordt ontbonden ten nadele  
van een van de partijen bij die overeenkomst, ontneemt dan ook in de regel de makelaar  
het recht op het overeengekomen makelaarsloon niet1. (Art. 1134, B.W.)

(V. T. IMMO MARC bvba)

ARREST

(AR C.09.0157.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 oktober 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns 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.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1134 Burgerlijk Wetboek vindt het recht op het makelaars-

loon zijn oorsprong in de makelaarsovereenkomst en niet in de door bemiddeling 
van de makelaar gesloten overeenkomst. 

2. De omstandigheid dat aan de door bemiddeling van de makelaar gesloten 

1 Zie Cass., 26 nov. 1976, AC, 1977, 343. (2) Zie B. VEECKMANS, "Over de verschuldigdheid van het 
loon van de makelaar indien een door zijn bemiddeling tot stand gekomen verkoopovereenkomst een 
opschortende voorwaarde bevat", noot onder Gent, 25 juni 2003, R.A.B.G., 2004, 430.
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overeenkomst geen verdere uitvoering wordt gegeven of dat deze overeenkomst 
wordt ontbonden ten nadele van een van de partijen bij die overeenkomst, ont-
neemt dan ook in de regel de makelaar het recht op het overeengekomen make-
laarsloon niet.

3. Het middel dat van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat en de aard 
van de makelaarsovereenkomst negeert, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

27 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Lefèbvre.

Nr. 369

1° KAMER - 27 mei 2010

1º STEDENBOUW — SANCTIES - STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - BEVOEGDHEID - 
STAKINGSBEVEL

2º STEDENBOUW — SANCTIES - STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - STAKINGSBEVEL - 
NIET VAN HEMZELF UITGAAND - VAN HEMZELF UITGAAND - BEKRACHTIGING - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - ADMINISTRATIEF TOEZICHT - ONPARTIJDIGHEID

3º STEDENBOUW — SANCTIES - STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - STAKINGSBEVEL - 
BEKRACHTIGING - MOTIVERING

1º De stedenbouwkundige inspecteurs hebben de bevoegdheid om ter plaatse de onmid-
dellijke staking van het werk te bevelen indien zij vaststellen dat het werk een inbreuk  
vormt zoals bedoeld in artikel 146 van het Stedenbouwdecreet  1999 of wanneer niet  
voldaan is aan de verplichting van artikel  114, §2, van dit decreet.  (Artt.  148, eerste, 
tweede en vierde lid, en 154, eerste lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

2º De stedenbouwkundig inspecteur die een bevel tot staking bekrachtigt bezit ter zake een 
eigen beoordelingsbevoegdheid en oefent derhalve een vorm van administratief toezicht  
uit,  in  zoverre  het  bevel  tot  staking  niet  van  hemzelf  uitgaat;  wanneer  de  steden-
bouwkundig inspecteur een door hemzelf gegeven stakingsbevel bekrachtigt is er geen  
sprake van administratief toezicht, noch derhalve van een schending van het algemeen 
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid. (Art. 154, vijfde lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

3º  De  omstandigheid  dat  de  stedenbouwkundig  inspecteur  die  een  bevel  tot  staking  
bekrachtigt hierbij een eigen beoordelingsbevoegdheid bezit en in bepaalde gevallen een 
vorm  van  administratief  toezicht  uitoefent,  houdt  niet  in  dat  de  motivering  van  die 
bekrachtiging noodzakelijkerwijze verschillend moet zijn van die opgenomen in het pro-
ces-verbaal dat naar aanleiding van het bevel tot staking werd opgesteld.  (Artt. 2 en 3, 
Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling; Art. 
154, vijfde lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
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(WALLYN AUTO bvba e.a. T. VLAAMS GEWEST, VLAAMS MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING)

ARREST

(AR C.09.0293.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 148, eerste lid en 154, eerste lid, vierde lid en vijfde lid, van het Decreet 

van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke orde-
ning (hierna: decreet van 18 mei 1999);

- het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van het bestuur.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst het hoger beroep van de eisers af en, met de bevestiging van 

de beroepen beschikking a quo, verklaart de vordering van de eisers tegen de verweerder 
ongegrond. Deze vordering strekte ertoe de opheffing te horen bevelen van het litigieuze 
stakingsbevel van 27 maart 2007 en van het litigieuze bekrachtigingsbesluit van 29 maart 
2007.

De bestreden beslissing steunt op de volgende redengeving:
"De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur is een ambtenaar.
Artikel 148, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 

ruimtelijke ordening vermeldt de stedenbouwkundige inspecteurs uitdrukkelijk naast de 
andere door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren alsmede de door de gouver-
neur aangewezen ambtenaren van de provincie, als zijnde bevoegd om de stedenbouwmis-
drijven op te sporen en vast te stellen, onverminderd de bevoegdheden van de agenten en 
officieren van gerechtelijke politie.

De stedenbouwkundige inspecteurs krijgen luidens artikel 148, laatste lid, van het de-
creet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening daartoe bo-
vendien de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procu-
reur des Konings.

Wanneer vervolgens artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening aan de in artikel 148 bedoelde ambtenaren, agenten of 
officieren van gerechtelijke politie de bevoegdheid geeft om de onmiddellijke staking van 
het werk, van de handelingen of van het gebruik te bevelen, dan betreft dit ongetwijfeld 
ook de stedenbouwkundige inspecteurs. Zij zijn immers zowel ambtenaar als officier van 
gerechtelijke politie in de zin van artikel 148, van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening.

Het gegeven dat artikel 154, vierde en vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 hou-
dende de organisatie van de ruimtelijke ordening tevens voorziet  dat bij aangetekende 
brief een afschrift van het proces-verbaal van de vaststelling wordt verstuurd naar de bur-
gemeester van de gemeente op wier grondgebied deze werken of handelingen werden uit-
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gevoerd en naar de stedenbouwkundige inspecteur en dat deze laatste binnen de 8 dagen 
na de kennisgeving het (desgevallend eigen) bevel moet bekrachtigen doet aan het voor-
gaande geen afbreuk en maakt dit geenszins zinloos, laat staan onwettig.

Immers, de kwestieuze 'bekrachtiging' volgt enkel doch noodzakelijk uit het feit dat het 
stakingsbevel in principe mondeling wordt gegeven.

De latere schriftelijke bevestiging door middel van een proces-verbaal is slechts een 
modaliteit en is niet te aanzien als het stakingsbevel en evenmin als de bekrachtiging.

Het betreft hier dus uitsluitend het officieel bekrachtigen van een mondeling bevel en 
niet een vorm van administratief toezicht of goedkeuring door de gewestelijke steden-
bouwkundige inspecteur als een soort administratief 'voogdijbestuur'.

Dit laatste wordt in de kwestieuze decretale bepalingen trouwens nergens voorzien, in-
tegendeel wordt er door artikel 154, laatste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening een specifiek verhaal bij de kortgedingrechter 
voorzien, wat ten volle de rechten van de rechtsonderhorigen garandeert.

Hier is dus in de gegeven omstandigheden in hoofde van de gewestelijke stedenbouw-
kundige inspecteur geen sprake van 'het rechter en partij zijn in administratieve zaken' 
noch van een 'cumulatie van bevoegdheid' die het 'onpartijdigheidsbeginsel' zou schenden.

(De eisers) beroepen zich dan ook tevergeefs daarop voor de vermeende onwettigheid 
van het stakingsbevel en de bekrachtiging.

De dienaangaande geformuleerde grieven en in hoger beroep herhaalde middelen falen 
naar recht.

De bestreden beschikking is ook op dit punt en in die zin te bevestigen (...)."
Grieven
Schending van de artikelen 148, eerste lid en 154, eerste, vierde en vijfde lid, van het 

decreet van 18 mei 1999 en van het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van het 
bestuur.

1.1. Te dezen zijn de volgende bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 toepasse-
lijk.

Artikel 148, eerste lid, bepaalt dat onverminderd de bevoegdheden van de agenten en 
de officieren van gerechtelijke politie, de stedenbouwkundige inspecteurs, de andere door 
de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren, alsmede de door de gouverneur aangewe-
zen ambtenaren van de provincie en van de gemeenten in zijn provincie, bevoegd zijn om 
de in deze titel omschreven misdrijven op te sporen en vast te stellen door een proces-ver-
baal.

Naar luid van artikel 154, eerste lid, kunnen de in artikel 148 bedoelde ambtenaren, 
agenten of officieren van gerechtelijke politie mondeling ter plaatse de onmiddellijke sta-
king van het werk, van de handelingen of van het gebruik bevelen indien zij vaststellen 
dat het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in arti-
kel 146 of wanneer niet voldaan is aan de verplichting van artikel 114, §2.

Op grond van artikel 154, vierde en vijfde lid, wordt een afschrift van het navolgende 
proces-verbaal  verzonden naar  de  bevoegde stedenbouwkundig inspecteur  en moet  op 
straffe van verval het bevel tot staking door hem worden bekrachtigd.

1.2. Het beginsel van onpartijdigheid van het bestuur als beginsel van behoorlijk be-
stuur is een algemeen rechtsbeginsel dat te dezen van toepassing is vermits de steden-
bouwkundige inspecteur P.V. als actief bestuursorgaan het litigieuze stakingsbevel en het 
litigieuze bekrachtigingsbesluit heeft getroffen.

De miskenning van het beginsel van onpartijdigheid van het bestuur vereist niet dat het 
bewijs van partijdigheid geleverd wordt, maar dat een schijn van partijdigheid volstaat.
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2.1. Het hierboven geciteerde artikel 148, eerste lid, maakt een duidelijk onderscheid 
tussen, enerzijds, "de stedenbouwkundige inspecteurs" en, anderzijds, "de andere door de 
Vlaamse regering aangewezen ambtenaren".

Het hierboven weergegeven artikel 154, eerste lid, doelt met de bewoordingen "de in 
artikel 148 bedoelde ambtenaren" op "de andere door de Vlaamse Regering aangewezen 
ambtenaren alsmede de door de gouverneur aangewezen ambtenaren" van artikel 148, eer-
ste lid, en niet op "de stedenbouwkundige inspecteurs". Anders uitgedrukt de stedenbouw-
kundige inspecteurs behoren niet tot de personen die op grond van artikel 154, eerste lid, 
van het decreet van 18 mei 1999 de staking kunnen bevelen, in tegenstelling tot wat het 
bestreden arrest met schending van deze bepalingen beslist.

(...)
Dit blijkt bovendien uit de context van gezegd artikel 154 dat onder andere bepaalt, in 

het vierde lid, dat een afschrift van het proces-verbaal dat volgt op het bevel tot staking 
naar de stedenbouwkundige inspecteur moet worden verzonden en, in het vijfde lid, dat de 
stedenbouwkundige inspecteur op straffe van verval het bevel tot staking moet bekrachti-
gen.

De stedenbouwkundige inspecteur is met andere woorden niet bevoegd om de staking 
te bevelen doch hij is wel bevoegd om het stakingsbevel al dan niet te bekrachtigen.

Het appelgerecht dat oordeelt dat de stedenbouwkundige inspecteur niettemin bevoegd 
is om de staking te bevelen schendt bijgevolg artikel 151 (lees: 154), eerste, vierde en 
vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 (...).

2.2. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de decreetgever aan de stedenbouwkundig in-
specteur met betrekking tot de bekrachtiging een eigen beoordelingsbevoegdheid heeft 
verleend met het oog op het verwezenlijken van eenvormigheid in het handhavingsbeleid 
(A. Desmet en S. Desmet, Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening, Parlementaire voor-
bereiding, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 717, "Commissie, 110-111").

De bekrachtigingsbeslissing is dus een van het stakingsbevel te onderscheiden admini-
stratieve rechtshandeling. De stedenbouwkundige inspecteur beschikt over een eigen be-
oordelingsbevoegdheid in verband met het al dan niet bekrachtigen van het bevel tot sta-
king.

Het bestreden arrest dat anders oordeelt,  meer bepaald dat de "bekrachtiging" enkel 
doch noodzakelijk volgt uit het feit dat het stakingsbevel in principe mondeling wordt ge-
geven, dat de schriftelijke bevestiging door middel van een proces-verbaal slechts een 
modaliteit is en dat het hier dus uitsluitend het officieel bekrachtigen betreft van een mon-
deling bevel en niet een vorm van administratief toezicht of goedkeuring door de geweste-
lijke stedenbouwkundig inspecteur als een soort administratief "voogdijbestuur", wat in de 
decretale bepalingen nergens wordt voorzien,  is  bijgevolg niet  naar recht verantwoord 
(bestreden arrest, p. 5, al. 3-6; schending van artikel 154, eerste, vierde en vijfde lid, van 
het decreet van 18 mei 1999 jo artikel 148, eerste lid, van hetzelfde decreet).

2.3. De bestreden beslissing die de vordering van de eisers niet gegrond verklaart steunt 
op de hierboven (supra, nr. 2.1.-2.2.) bestreden overwegingen en schendt bijgevolg artikel 
154, eerste, vierde en vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 jo artikel 148, eerste lid, 
van hetzelfde decreet.

3.1. Uit het voorgaande, meer bepaald de eigen beoordelingsbevoegdheid van de ste-
denbouwkundige inspecteur voor het al dan niet nemen van de bekrachtigingsbeslissing, 
die een van het bevel tot staking te onderscheiden administratieve rechtshandeling is en 
die gevolgen voor in casu de eisers teweegbrengt, volgt dat bij het nemen van de bekrach-
tigingsbeslissing het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van het bestuur dient 
geëerbiedigd te worden. Dit brengt met zich mee dat de bekrachtigingsbeslissing door een 
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andere persoon, handelend als actief bestuursorgaan, dient genomen te worden dan deze 
die de staking heeft bevolen. In voorliggende zaak kon de stedenbouwkundige inspecteur 
P.V. , die de staking heeft bevolen, dus niet zonder schending van het algemeen rechtsbe-
ginsel van onpartijdigheid van het bestuur, dit bevel eveneens bekrachtigen, zoals te dezen 
gebeurde.

Het appelgerecht overweegt echter niet wettig dat in de gegeven omstandigheden in 
hoofde van de stedenbouwkundig inspecteur geen sprake is van "het rechter en partij zijn 
in administratieve zaken" noch van een "cumulatie van bevoegdheid" die het "onpartijdig-
heidsbeginsel" zou schenden en dat de eisers zich dan ook tevergeefs daarop beroepen 
voor de vermeende onwettigheid van het stakingsbevel en bekrachtiging.

(...)
3.2.  De bestreden beslissing,  die de vordering van de eisers niet  gegrond verklaart, 

steunt op de hierboven bestreden overweging dat het onpartijdigheidsbeginsel te dezen 
niet geschonden is en schendt bijgevolg het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid 
van het bestuur.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 3, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motive-

ring van de bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991);
- artikel 154, vijfde lid, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 

houdende organisatie van de ruimtelijke ordening (hierna: decreet van 18 mei 1999).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst het hoger beroep van de eisers af en, met de bevestiging van 

de beroepen beschikking a quo, verklaart de vordering van de eisers tegen de verweerder 
ongegrond. Deze vordering strekte ertoe de opheffing te horen bevelen van het litigieuze 
stakingsbevel van 27 maart 2007 en van het litigieuze bekrachtigingsbesluit van 29 maart 
2007.

De bestreden beslissing steunt op de volgende redengeving:
"De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshande-

lingen  is  op  het  kwestieuze  besluit  toepasselijk  nu  het  onmiskenbaar  een  eenzijdige 
rechtshandeling met individuele strekking betreft die uitgaat van een bestuur en die be-
oogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurders of voor een ander bestuur.

Aangezien de bekrachtigingsbeslissing luidens artikel 154, vijfde lid, van het decreet 
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, schriftelijk moet 
worden genomen valt dit onmiskenbaar onder de motiveringsverplichting.

In de bestreden bekrachtigingsbeslissing van 29 maart 2007 werd uitdrukkelijk verwe-
zen naar de motivering van het proces-verbaal van stillegging van 27 maart 2007, waar-
van aan (de eisers W. ) eveneens op 29 maart 2007 een kopie werd overgemaakt.

(...).
Het voormelde proces-verbaal stelt omstandig en nauwkeurig alle overtredingen vast op 

het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en ver-
meldt de identiteit van de eigenaar van de grond, van de uitbater en van de betrokkene, 
(de derde eiseres), die bij afwezigheid van de anderen de verbalisanten heeft te woord ge-
staan.

Aan de overtreder werd uitdrukkelijk kennis gegeven van wat het stakingsbevel inhoudt 
en de mogelijke gevolgen op administratief vlak, m.i.v. de bekrachtiging door de inspec-
tie, wat op zich niet wordt betwist.
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(De eisers) W. kunnen geenszins ontkennen dat aldus door hen zeer goed en concreet 
geweten was dat zonder de vereiste stedenbouwkundige vergunning het terrein werd ver-
hard, volledig werd omheind en met een metalen schuifpoort van ongeveer 12 meter werd 
afgesloten, alsook als autostalplaats/autokerkhof werd aangewend.

Door naar deze stukken te verwijzen en erop te steunen alsook door te melden dat de te 
staken activiteiten bij ontstentenis van vergunning een misdrijf uitmaken, heeft de ver-
weerder een motivering gegeven die uitdrukkelijk en afdoende is, zodat de beslissing for-
meel gemotiveerd is.

Immers, de feitelijke en juridische overwegingen die aan de beslissing ten grondslag la-
gen bleken aldus op afdoende draagkrachtige wijze.

De betrokken bestuurden waren volledig dienaangaande geïnformeerd en konden zich 
daarop ten volle verdedigen.

Het volstond derhalve voor de bevoegde stedenbouwkundige inspecteur om deze aldus 
omschreven gegevens te bekrachtigen, zonder daaraan nog verdere of andere beoordelin-
gen of overwegingen te moeten toevoegen.

Ook de in die zin geformuleerde grief faalt derhalve: de bekrachtiging is volkomen 
rechtsgeldig.

De bestreden beschikking is dus ook wat dit onderdeel betreft en in die zin te bevesti-
gen",

(...),
en:
"Immers, de kwestieuze 'bekrachtiging' volgt enkel doch noodzakelijk uit het feit dat 

het stakingsbevel in principe mondeling wordt gegeven.
De latere schriftelijke bevestiging door middel van een proces-verbaal is slechts een 

modaliteit en is niet te aanzien als het stakingsbevel en evenmin als de bekrachtiging.
Het betreft hier dus uitsluitend het officieel bekrachtigen van een mondeling bevel en 

niet een vorm van administratief toezicht of goedkeuring door de gewestelijke steden-
bouwkundige inspecteur als een soort administratief 'voogdijbestuur':

Dit laatste wordt in de kwestieuze decretale bepalingen trouwens nergens voorzien, in-
tegendeel wordt er door artikel 154, laatste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening een specifiek verhaal bij de kort gedingrechter 
voorzien, wat ten volle de rechten van de rechtsonderhorigen garandeert".

(...).
Grieven
Schending van de artikelen 2 en 3, van de wet van 29 juli 1991 en artikel 154, vijfde 

lid, van het decreet van 18 mei 1999.
1. De volgende rechtsnormen zijn te dezen toepasselijk.
Op grond van artikel 2, van de wet van 29 juli 1991 moeten de bestuurshandelingen van 

de besturen bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk worden gemotiveerd.
Artikel 3, van de wet van 29 juli 1991 bepaalt:
"De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen ver-

melden die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn".
Artikel 154, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 luidt als volgt:
"Op straffe van verval moet het bevel tot staking binnen 8 dagen na de kennisgeving 

van het proces-verbaal aan de bevoegde stedenbouwkundig inspecteur, door hem worden 
bekrachtigd. Die bekrachtiging wordt binnen twee werkdagen per aangetekende brief ver-
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zonden naar de personen, vermeld in het derde lid".
2. Uit de wetsgeschiedenis van voornoemd artikel 154, vijfde lid, blijkt dat de decreet-

gever aan de stedenbouwkundige inspecteur met betrekking tot de bekrachtiging van het 
stakingsbevel een eigen beoordelingsbevoegdheid heeft verleend met het oog op het ver-
wezenlijken van eenvormigheid in het handhavingsbeleid (A. Desmet en S. Desmet, Het 
nieuwe decreet ruimtelijke ordening, Parlementaire voorbereiding, Antwerpen, Kluwer, 
2000, p. 717, "Commissie, 110-111").

De stedenbouwkundige inspecteur heeft de bevoegdheid om op grond van zijn eigen 
appreciatie het bevel tot staking al dan niet te bekrachtigen.

De bekrachtigingsbeslissing is dus geen loutere gevolgakte maar een van het stakings-
bevel en het navolgende proces-verbaal te onderscheiden administratieve rechtshandeling.

Het bestreden arrest  dat anders overweegt is  bijgevolg niet  naar recht verantwoord, 
meer bepaald: "Het betreft hier dus uitsluitend het officieel bekrachtigen van een monde-
ling bevel en niet een vorm van administratief toezicht of goedkeuring door de gewestelij-
ke stedenbouwkundige inspecteur als een soort administratief 'voogdijbestuur' (bestreden 
arrest,  p. 5, al.  3-6; schending van artikel 154, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 
1999)".

3. Uit het voorgaande volgt dat de stedenbouwkundig inspecteur op grond van het pro-
ces-verbaal dat naar aanleiding van het bevel tot staking werd opgesteld, een nieuwe en 
andersoortige beoordeling van de erin opgenomen feiten doorvoert. Met andere woorden: 
de appreciatie bij de bekrachtigingsbeslissing is anders dan die waarop het stakingsbevel 
zelf gestoeld is.

Op grond van de voornoemde artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 dient de spe-
cifieke motivering waarop de bekrachtigingsbeslissing steunt dus uit deze akte te blijken.

Indien de bij voornoemde bepalingen opgelegde motivering kan blijken uit andere stuk-
ken waarnaar in de akte wordt verwezen en waarvan de betrokkene voorafgaandelijk in 
kennis werd gesteld, volstaat het te dezen bijgevolg niet dat de bekrachtigingsbeslissing 
enkel verwijst naar het bevel tot  staking en het navolgende proces-verbaal vermits uit 
deze stukken niet de specifieke beoordeling blijkt die aan de grondslag van de bekrachti-
gingsbeslissing dient te liggen.

De andersluidende overwegingen van het hof van beroep zijn bijgevolg niet naar recht 
verantwoord, meer bepaald: "Door naar (het proces-verbaal van stillegging van 27 maart 
2007) te verwijzen en erop te steunen alsook door te melden dat de te staken activiteiten 
bij ontstentenis van vergunning een misdrijf uitmaken, heeft de verweerder een motive-
ring gegeven die uitdrukkelijk en afdoende is, zodat de beslissing formeel gemotiveerd is" 
en "Het volstond derhalve voor de bevoegde stedenbouwkundige inspecteur om deze al-
dus omschreven gegevens te bekrachtigen zonder daaraan nog verdere of andere beoorde-
lingen of overwegingen te moeten toevoegen".

Aldus schendt het appelgerecht:
- het hierboven weergegeven artikel 154, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 

nu, zoals gezegd, uit deze bepaling volgt dat de bekrachtigingsbeslissing dient te steunen 
op een eigen specifieke beoordeling, die te onderscheiden is van deze van het stakingsbe-
vel en van het navolgende proces-verbaal;

- de hierboven weergegeven artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 op grond 
waarvan, zoals gesteld, die eigen andersoortige appreciatie uit de bekrachtigingsbeslissing 
dient te blijken en het te dezen niet volstaat te verwijzen naar de motivering van het sta-
kingsbevel en het navolgende proces-verbaal.

4. De bestreden beslissing die de vordering van de eisers niet gegrond verklaart steunt 
op de hierboven (supra, nr. 2 en 3) bestreden overwegingen en is bijgevolg niet naar recht 
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verantwoord (schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en artikel 
154, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 148, eerste lid, van het decreet van het Vlaams Parlement 

van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zijn, on-
verminderd de bevoegdheden van de agenten en de officieren van gerechtelijke 
politie, de stedenbouwkundige inspecteurs, de andere door de Vlaamse Regering 
aangewezen ambtenaren, alsmede de door de gouverneur aangewezen ambtena-
ren van de provincie en van de gemeenten in zijn provincie, bevoegd om de in ti-
tel V van het decreet omschreven misdrijven op te sporen en vast te stellen door 
een proces-verbaal.

Krachtens artikel 148, tweede lid, van voormeld decreet, hebben de in het eer-
ste lid bedoelde agenten, officieren van de gerechtelijke politie en ambtenaren 
toegang tot de bouwplaats en de gebouwen om alle nodige opsporingen en vast-
stellingen te verrichten.

Krachtens  artikel  148,  vierde  lid,  van voormeld  decreet,  krijgen  de  steden-
bouwkundige inspecteurs om de in titel V omschreven misdrijven op te sporen 
en vast te stellen in een proces-verbaal de hoedanigheid van officier van gerech-
telijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings.

Krachtens artikel 154, eerste lid, van voormeld decreet, kunnen de in artikel 
148 bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie monde-
ling ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van 
het gebruik bevelen indien zij vaststellen dat het werk, de handelingen of de wij-
zigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146 of wanneer niet vol-
daan is aan de verplichting van artikel 114, §2.

2.  Uit  deze  bepalingen  volgt  dat  de  stedenbouwkundige  inspecteurs  de  be-
voegdheid hebben om overeenkomstig het artikel 154 van het voormeld decreet 
ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk te bevelen.

In zoverre het middel van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt 
het naar recht.

3. Krachtens artikel 154, vijfde lid, van het voormeld decreet van 18 mei 1999, 
moet het bevel tot staking op straffe van verval binnen acht dagen na de kennis-
geving van het proces-verbaal aan de bevoegde stedenbouwkundig inspecteur, 
door hem worden bekrachtigd.

4. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze bepaling ertoe strekt eenvormigheid 
in het handhavingsbeleid te verwezenlijken.

Dit houdt in dat de stedenbouwkundig inspecteur die het bevel tot staking be-
krachtigt  ter  zake  een  eigen  beoordelingsbevoegdheid  bezit  en  derhalve  een 
vorm van administratief toezicht uitoefent, in zoverre het bevel tot staking niet 
van hemzelf uitgaat. 

Zijn tussenkomst als stedenbouwkundig inspecteur bij het geven van het bevel 
tot staking staat reeds borg voor de eenvormigheid in het handhavingsbeleid.
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Wanneer de stedenbouwkundig inspecteur een hemzelf gegeven stakingsbevel 
bekrachtigt is er geen sprake van enig administratief toezicht, noch derhalve van 
een schending van het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid.

In zoverre het middel van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt 
het naar recht.

Tweede middel
5. Krachtens artikel 2 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 

motivering van de bestuurshandelingen, moeten de bestuurshandelingen van de 
besturen bedoeld in artikel 1 uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Krachtens artikel 3 van voormelde wet moet de opgelegde motivering in de 
akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten 
grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.

6. De schriftelijke bekrachtiging van het bevel tot staking overeenkomstig arti-
kel 154, vijfde lid, van voormeld decreet van 18 mei 1999 moet worden gemoti-
veerd zoals voorgeschreven door de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991.

7. De omstandigheid dat de stedenbouwkundig inspecteur, zoals vermeld in r.o. 
4, hierbij een eigen beoordelingsbevoegdheid bezit en in bepaalde gevallen een 
vorm van administratief toezicht uitoefent, houdt niet in dat de motivering om te 
voldoen aan het bepaalde in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, 
noodzakelijkerwijze verschillend moet zijn van die opgenomen in het proces-
verbaal dat naar aanleiding van het bevel tot staking werd opgesteld.

Het  middel  dat  van de  tegenovergestelde  rechtsopvatting  uitgaat,  faalt  naar 
recht.

Vordering tot bindendverklaring
8. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering 

tot bindendverklaring die de eisers hebben ingesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

27 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 370

1° KAMER - 28 mei 2010

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
ERKENNING EN WEDERZIJDSE TENUITVOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - 
BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - BILATERALE OVEREENKOMSTEN - VERDRAG BETREFFENDE DE 
RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN 
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HANDELSZAKEN - DRAAGWIJDTE

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - ERKENNING 
EN WEDERZIJDSE TENUITVOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - BURGERLIJKE EN 
HANDELSZAKEN - BILATERALE OVEREENKOMSTEN - VERDRAG BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE 
BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - 
DRAAGWIJDTE

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
ERKENNING EN WEDERZIJDSE TENUITVOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - 
BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - BILATERALE OVEREENKOMSTEN - VERDRAG BETREFFENDE DE 
RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN 
HANDELSZAKEN - BESLISSING UITGESLOTEN UIT HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DAT VERDRAG - 
UITWERKING

4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - ERKENNING 
EN WEDERZIJDSE TENUITVOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - BURGERLIJKE EN 
HANDELSZAKEN - BILATERALE OVEREENKOMSTEN - VERDRAG BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE 
BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - 
BESLISSING UITGESLOTEN UIT HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DAT VERDRAG - UITWERKING

5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
ERKENNING EN WEDERZIJDSE TENUITVOERLEGGING VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN - 
BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - OVEREENKOMST VAN 2 MEI 1934 TUSSEN BELGIË EN HET 
VERENIGD KONINKRIJK BETREFFENDE DE WEDERZIJDSE TENUITVOERLEGGING VAN VONNISSEN - 
DRAAGWIJDTE

1º en 2° Het begrip "in burgerlijke en handelszaken" heeft, in de bilaterale overeenkomsten  
die ernaar verwijzen, niet noodzakelijk dezelfde draagwijdte als in artikel 1, eerste lid, van 
het Verdrag tussen de Lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 
en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968, aangezien die bepaling 
uitdrukkelijk  zegt  dat  "het  inzonderheid  geen  betrekking  (heeft)  op  fiscale  zaken,  
douanezaken of administratiefrechtelijke zaken" zodat de geschillen tussen een particuli-
er  en  een  overheidsinstantie  die  krachtens  overheidsbevoegdheid  heeft  gehandeld,  
buiten de draagwijdte van dat verdrag vallen. (Art. 1, eerste lid, Executieverdrag van 27 
sept. 1968)

3º en 4° Artikel 56, eerste lid, van het Verdrag van Brussel verhindert niet dat een bilaterale 
overeenkomst van kracht blijft ten aanzien van beslissingen die, zonder te vallen onder 
artikel 1, tweede alinea, van het verdrag, uitgesloten zijn van het toepassingsgebied er-
van1. 

5º Gelet op de draagwijdte van het begrip "burgerlijke en handelszaken" zowel in Engels  
recht als in Belgisch recht, zijn de Engelse beslissingen die de door een particulier tegen  
een overheidsinstantie ingestelde vordering tot  aansprakelijkheid buiten overeenkomst  
hebben verworpen, beslissingen die gewezen zijn in burgerlijke en handelszaken in de 
zin van de overeenkomst van 2 mei 1934. (Artt. 3.1 en 3.3, Overeenkomst 2 mei 1934)

(ING BANK , vennootschap naar Nederlands recht T. EUROCONTROL)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0278.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 HvJ, 14 juli 1977, C 9/77 en C 10/77, Jur. HvJ., 1977, I, 1517. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 januari 2008 gewezen door 
het hof van beroep te Brussel.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3.1 en 3.3 van de op 2 mei 1934 gesloten overeenkomst tussen België en 

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de wederzijd-
se tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de 
wet van 4 mei 1936;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 1, 55 en 56 van het Verdrag van Brussel van 1968 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in bur-
gerlijke en handelszaken, zoals het van kracht was vóór de inwerkingtreding van de Ver-
ordening EG nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de op 2 mei 1934 gesloten overeenkomst tussen België en het Ver-

enigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de wederzijdse ten-
uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 
4 mei 1936 toepasselijk is op het geschil waarvan het hof van beroep heeft kennisgeno-
men en antwoordt niet op de conclusie van de eiseres waarin wordt aangevoerd dat voor-
noemde overeenkomst niet toepasselijk is.

Het verantwoordt die beslissing om al zijn redenen die geacht worden hieronder inte-
graal te zijn weergegeven en inzonderheid om de onderstaande redenen:

"Op de pleitzitting van 3 mei 2007 heeft het hof (van beroep) zich gebogen over het 
voorwerp van het hoger beroep, aangezien de eerste rechter enkel uitspraak had gedaan 
over de merites van de overeenkomst van Brussel en de zaak voor het overige had verwe-
zen voor heropening van het debat, en aangezien (de verweerster) afstand deed van de 
middelen betreffende die overeenkomst, die in deze zaak niet van toepassing is, daar (de 
verweerster)  een  overheidsinstantie  is  die  partij  is  een  geschil  met  particulieren 
(H.v.J.E.G.., zaak 29/76, 14 oktober 1976, Lufttransportunternehmen / Eurocontrol, Rec., 
1976, 1541).

Er werd overeengekomen dat de partijen conclusie zouden nemen over het voorwerp 
van het hoger beroep en hun conclusies bevatten slechts een middel betreffende de om-
standigheid dat het hof (van beroep) de zaak aan zich heeft getrokken om thans uitspraak 
te doen over de vraag of de overeenkomst van 1934 van toepassing is.

De vordering om het gehele geschil aan zich te trekken wordt niet bekritiseerd. 
Ontvankelijkheid van de zaak 
De bilaterale overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en België betreffende de 

wederzijdse tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken, met een bij-
gaand protocol, ondertekend te Brussel op 2 mei 1934, geldt zonder de door het Verdrag 
van Brussel opgelegde beperkingen. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen heeft immers in zijn arrest van 14 juli 1977 (nr. 61977J0009) beslist dat artikel 56, 
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eerste lid, van het verdrag van Brussel niet verhindert dat een bilaterale overeenkomst van 
kracht blijft ten aanzien van beslissingen die, zonder te vallen onder artikel 1, tweede ali-
nea, van het verdrag (staat van personen, nalatenschappen, huwelijksgoederenrecht, fail-
lissementen en akkoorden, sociale zekerheid, arbitrage), uitgesloten zijn van het toepas-
singsgebied van het verdrag.

(De verweerster) voert het gezag van gewijsde aan van de in Engeland uitgesproken 
vonnissen.

Artikel 3.3 van de overeenkomst van 1934 luidt als volgt: 'De erkenning van een vonnis 
krachtens paragraaf 1 van onderhavig artikel brengt mede, dat dit vonnis zal behandeld 
worden als hebbende het gezag van het gewijsde tussen de partijen (winnende partij en 
veroordeelde partij) wat betreft het voorwerp van het vonnis in elke verdere rechtsvorde-
ring, en wat dit voorwerp betreft, door hen zal kunnen tegengeworpen worden als een ex-
ceptie in elke nieuwe rechtsvordering ingesteld om dezelfde reden'.

De overeenkomst van 1934 heeft dus dezelfde draagwijdte als artikel 23 van het Ge-
rechtelijk Wetboek. Het vereist de gelijkheid van partijen, de gelijkheid van voorwerp en 
de gelijkheid van zaak, die de vergelijking impliceert tussen hetgeen eerder gevonnist is 
en hetgeen thans wordt gevorderd op grond van dezelfde rechtsnorm: de zaak waarvan het 
gezag wordt aangevoerd kon enkel gewezen worden op grond van de feiten die door de 
rechter juridisch omschreven en beoordeeld werden krachtens de toepasselijke rechtsre-
gels (de Leval, Eléments de procédure civile, 2e uitg., Larcier, 2005, p. 248 en 249, nr. 
171 C.).

De vorderingen hebben, in dit geval, betrekking op dezelfde partijen, strekken tot ver-
goeding van dezelfde schade en zijn gebaseerd op dezelfde aquiliaanse basis.

Immers:
- (de eiseres) heeft in haar writ of summons en in haar statement of claim van 9 novem-

ber 1993 aangevoerd dat de beslaglegging op het luchtvaarttuig sinds 12 november (lees: 
22 oktober) 1993 een misbruik opleverde van de door de regulation 11 toegekende macht, 
of een ongegronde of ongeoorloofde en ongeldige uitoefening van die macht;

- rechter Diamond heeft geoordeeld dat er discrepanties waren tussen de regulations en 
de multilaterale Overeenkomst; dat vonnis staaft de afwijzing van de vordering;

- in de Belgische zaak, die op 1 augustus 1995 werd ingesteld, verwijt (de eiseres) (de 
verweerster) dat zij de bevoegdheden die haar zijn toegekend door de multilaterale Over-
eenkomst betreffende "en route"-heffingen, gedaan te Brussel op 12 februari 1981 te bui-
ten is getreden, en dat zij gebruikt heeft gemaakt van de Engelse rechtspleging om een on-
geoorloofd beslag te leggen, terwijl (de verweerster), volgens artikel 13 van de multilate-
rale  Overeenkomst haar vordering tot  betaling van de "en route"-heffingen in  Turkije 
moest instellen, maar zij voor de Engelse rechtbanken nooit heeft aangevoerd dat deze on-
bevoegd waren.

Over dezelfde argumenten betreffende het opsporen van de exploitant en de wettigheid 
van het beslag - dat van een andere orde is dan een vordering tot betaling - zou voor het 
hof (van beroep) debat moeten worden gevoerd.

Bijgevolg mag dat debat in België niet gevoerd worden, aangezien het al in Londen 
werd gevoerd, zonder dat daartegen hoger beroep werd ingesteld. De exceptie van gezag 
van gewijsde is gegrond".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 3.1. van de Overeenkomst van 2 mei 1934 tussen België en het Verenigd Ko-
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ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de wederzijdse tenuitvoerleg-
ging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 4 mei 
1936, luidt als volgt:

"Vonnissen uitgesproken in burgerlijke of handelszaken door een hogere rechtbank, op 
het grondgebied van een der Hoge Verdragsluitende Partijen, en uitvoerbaar in het land 
der oorspronkelijke rechtbank, alhoewel er nog rechtsmiddelen van voorziening openstaan 
zoals verzet, hoger beroep of verbreking, zullen door de rechtbanken van het grondgebied 
der andere Partij erkend worden in alle gevallen waarin geen tegenwerping tegen het von-
nis kan gemaakt worden om een der hieronder opgesomde redenen: (...)".

Een beslissing gewezen in een geschil tussen een overheidsinstantie en een particulier 
waarin die overheidsinstantie krachtens overheidsbevoegdheid heeft gehandeld, is geen 
vonnis uitgesproken in burgerlijke of handelszaken in de zin van de overeenkomst van 2 
mei 1934.

Artikel 3.3. van die overeenkomst luidt als volgt:
"De erkenning van een vonnis  krachtens paragraaf  1  van onderhavig artikel  brengt 

mede, dat dit vonnis zal behandeld worden als hebbende het gezag van het gewijsde tus-
sen de partijen (winnende partij en veroordeelde partij) wat betreft het voorwerp van het 
vonnis in elke verdere rechtsvordering, en wat dit voorwerp betreft, door hen zal kunnen 
tegengeworpen worden als een exceptie in elke nieuwe rechtsvordering ingesteld om de-
zelfde reden".

Artikel 1 van het verdrag van Brussel van 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid 
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals het van 
kracht was voor de inwerkingtreding van de Verordening EG nr. 44/2001 van de Raad 
van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit-
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, luidde als volgt:

"Dit Verdrag wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het 
gerecht waarvoor deze zaken zich afspelen. Het heeft inzonderheid geen betrekking op 
fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken.

Het is niet van toepassing op:
1° de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksgoederenrecht, 

testamenten en erfenissen;
2° het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures;
3° de sociale zekerheid;
4° de arbitrage."
Artikel 55 van dat verdrag luidde als volgt:
"Onverminderd de bepalingen van de artikelen 54, tweede lid, en 56 vervangt dit ver-

drag tussen de Staten die daarbij partij zijn, de tussen twee of meer van deze Staten geslo-
ten verdragen en overeenkomsten, te weten: (...) het Verdrag tussen het Verenigd Konink-
rijk en België betreffende de wederzijdse tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke 
en handelszaken, met protocol, ondertekend te Brussel op 2 mei 1934".

Artikel 56 van dat verdrag luidde als volgt:
"De in artikel 55 vermelde verdragen en overeenkomsten blijven van kracht ten aanzien 

van onderwerpen waarop dit Verdrag niet van toepassing is.
Zij blijven voorts van kracht met betrekking tot voor de inwerkingtreding van dit Ver-

drag gegeven beslissingen en verleden akten".
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in een arrest van 14 okto-

ber  1976 (H.v.J.E.G.,  Lufttransportunternehmen GmbH & Co.  KG tegen Eurocontrol, 
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zaak nr. 29-76, Jur., 1976, p. 1541), beslist dat bij de toepassing van het verdrag van Brus-
sel,  het  begrip "burgerlijke en handelszaken" niet  moet worden uitgelegd "volgens het 
recht van de ene of de andere betrokken staat, maar aan de hand van , enerzijds , de doe-
len en het stelsel van het verdrag en , anderzijds , de algemene beginselen die in alle nati-
onale rechtsstelsels tezamen worden gevonden", en "dat ingevolge deze criteria het ver-
drag niet van toepassing is op een beslissing in een geschil tussen een overheidsinstantie 
en een particulier,  wanneer  de overheidsinstantie  in  de uitoefening van haar  publieke 
macht heeft gehandeld". Het Hof (van Justitie) doelde aldus op "de invordering van bij-
dragen die een particulier is verschuldigd aan een publiekrechtelijk nationaal dan wel in-
ternationaal orgaan uit hoofde van het gebruik van diens installaties en diensten", wat uit-
gerekend de wijze is waarop de verweerster te werk gaat.

Uit de bovenstaande wettelijke bepalingen volgt dat de overeenkomst van 2 mei 1934 
tussen België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betref-
fende de wederzijdse tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke en handelszaken van 
meet af aan enkel betrekking heeft gehad op burgerlijke en handelszaken en niet op het 
geschil  tussen een overheidsinstantie,  die handelt  in de uitoefening van haar  publieke 
macht en een particulier, en dat zij enkel met betrekking tot de burgerlijke en handelsza-
ken is blijven gelden, welke aangelegenheden trouwens buiten de toepassing van het ver-
drag van Brussel vallen dat tot dezelfde aangelegenheden beperkt is.

Het arrest stelt niet uitdrukkelijk vast dat de beslissingen van de Engelse rechtbanken 
uitgesproken zijn in burgerlijke of handelszaken in de zin van de overeenkomst van 2 mei 
1934, wat de eiseres in haar conclusie uitdrukkelijk betwistte.

Toch volgt uit het arrest, en meer bepaald uit de reden volgens welke de verweerster af-
stand deed van de middelen betreffende die overeenkomst van Brussel, "die in deze zaak 
niet van toepassing is, daar (de verweerster) een overheidsinstantie is die partij is in een 
geschil met particulieren" dat, volgens dat arrest, de litigieuze vonnissen die door de En-
gelse rechtbanken zijn uitgesproken zijn, beslissingen zijn gewezen in geschillen tussen 
een overheidsinstantie, de verweerster, en een particulier, waarbij de overheidsinstantie in 
de uitoefening van haar publieke macht heeft gehandeld. 

Het arrest preciseert uitdrukkelijk:
- dat de verweerster door de "Civil Aviation Authority" beslag heeft laten leggen op een 

luchtvaartuig dat behoorde aan de vennootschap E.A.L. en door de eiseres werd gefinan-
cierd;

- dat de eiseres tegen de verweerster een vordering tot opheffing van het beslag heeft 
ingesteld voor het High Court of Justice;

- dat de "Civil Aviation Authority" tegen de eiseres voor het High Court of Justice een 
vordering heeft ingesteld teneinde te bepalen of de vennootschap Sultan Air de exploitant 
van het luchtvaartuig was en of zij nog schulden had jegens (de verweerster).

Wanneer het arrest, in de uitlegging ervan dat de beslissingen van de Engelse rechtban-
ken uitgesproken zijn in burgerlijke of handelszaken in de zin van de overeenkomst, oor-
deelt dat de litigieuze beslissingen, met toepassing van die overeenkomst, kracht van ge-
wijsde hebben in België, terwijl die beslissingen die betrekking hebben op een geschil tus-
sen een overheidsinstantie, die in de uitoefening van haar publieke macht handelt, en een 
particulier, niet zijn opgenomen bij de burgerlijke en handelszaken in de zin van die over-
eenkomst, miskent het dat wettelijk begrip, schendt het de artikelen 3.1 en 3.3 van die 
overeenkomst waarin dat begrip is vastgelegd, en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1, 
55 en 56 van het verdrag van Brussel van 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals het van kracht 
was vóór de inwerkingtreding van de Verordening EG nr. 44/2001 van de Raad van 22 
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoer-
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legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
Subsidiair, wanneer het arrest, in de uitlegging ervan dat de beslissingen van de Engel-

se rechtbanken niet gewezen zijn in burgerlijke of handelszaken in de zin van de overeen-
komst, niettemin oordeelt dat de litigieuze beslissingen, met toepassing van die overeen-
komst, gezag van gewijsde hebben in België, schendt het de artikelen 3.1 en 3.3 van die 
overeenkomst en, voor zoveel als nodig de artikelen 1, 55 en 56 van het verdrag van Brus-
sel van 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken, zoals het van kracht was vóór de inwerkingtreding 
van de Verordening EG nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in bur-
gerlijke en handelszaken.

Subsidiair, in zoverre de beslissingen van de Engelse rechtbanken in het ongewisse la-
ten of ze uitgesproken zijn in burgerlijke of handelszaken in de zin van de overeenkomst 
van 2 mei 1934, is het arrest dubbelzinnig aangezien het wettig is in zoverre het in die zin 
wordt uitgelegd dat de beslissingen van de Engelse rechtbanken niet uitgesproken zijn in 
een geschil tussen een overheidsinstantie die handelt in de uitoefening van haar publieke 
macht, en een particulier en bijgevolg, gewezen zijn in burgerlijke of handelszaken in de 
zin van de overeenkomst van mei 1934, en onwettig, in zoverre het in die zin wordt uitge-
legd dat de beslissingen van de Engelse rechtbanken wel in een dergelijk geschil zijn uit-
gesproken en dus niet in burgerlijke of handelszaken in de zin van de overeenkomst van 2 
mei 1934. In die onderstelling schendt het arrest artikel 149 van de Grondwet.

Nog meer subsidiair, indien het arrest in die zin moet worden uitgelegd dat het niet de 
vaststellingen bevat op grond waarvan het Hof kan nagaan of de beslissingen van de En-
gelse rechtbanken uitgesproken zijn in "burgerlijke of handelszaken", in de zin van de 
overeenkomst van 2 mei 1934, dan schendt het artikel 149 van de Grondwet.

(...)
III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
De artikelen 3.1 en 3.3 van de overeenkomst van 2 mei 1934 tussen België en 

Groot-Brittannië betreffende de wederzijdse tenuitvoerlegging van vonnissen re-
gelen de erkenning van de vonnissen die uitgesproken zijn "in burgelijke en han-
delszaken".

Krachtens artikel 31.1 van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 inzake het 
verdragenrecht moet een verdrag te goeder trouw worden uitgelegd overeenkom-
stig de gewone betekenis van de termen in hun context en in het licht van het 
voorwerp en het doel van het verdrag.

Daaruit volgt dat het begrip "in burgerlijke en handelszaken" niet noodzakelijk, 
in de bilaterale overeenkomsten die ernaar verwijzen, dezelfde draagwijdte heeft 
als in artikel 1, eerste lid, van het Verdrag tussen de Lidstaten van de Europese 
Economische Gemeenschap betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de ten-
uitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te 
Brussel op 27 september 1968. Die bepaling zegt uitdrukkelijk dat "het (...) in-
zonderheid geen betrekking (heeft) op fiscale zaken, douanezaken of administra-
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tiefrechtelijke zaken " zodat de geschillen tussen een particulier en een over-
heidsinstantie die in de uitoefening van haar publieke macht heeft gehandeld, 
buiten de draagwijdte van laatstgenoemd verdrag valt. 

Artikel 56, eerste lid, van voornoemd verdrag van 27 september 1968 bepaalt, 
voor het overige, dat de in artikel 55 vermelde verdragen en overeenkomsten, 
waartoe het voornoemde verdrag van 2 mei 1934 behoort, van kracht blijven ten 
aanzien van onderwerpen waarop dat Verdrag niet van toepassing is.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 
14 juli 1977, gewezen in de gevoegde zaken C 9/77 en C 10/77, beslist dat arti-
kel 56, eerste lid, niet verhindert dat een bilaterale overeenkomst van kracht blijft 
ten aanzien van beslissingen die, zonder te vallen onder artikel 1, tweede alinea, 
van het verdrag, uitgesloten zijn van het toepassingsgebied ervan.

Gelet op de draagwijdte van het begrip "burgerlijke en handelszaken" zowel in 
het Engels recht als in het Belgisch recht, is het arrest, dat zonder de in het on-
derdeel aangevoerde dubbelzinnigheid, beslist dat de Engelse beslissingen die af-
wijzend beschikken op de vordering van de eiseres die een buitencontractuele 
aansprakelijkheid van de verweerster wil doen erkennen, beslissingen zijn in bur-
gerlijke en handelszaken in de zin van de overeenkomst van 2 mei 1934, regel-
matig met redenen omkleed en naar recht verantwoord.

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

28 mei 2010 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:  mevr. 
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Mahieu en Foriers.

Nr. 371

1° KAMER - 28 mei 2010

1º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - BEWAARDER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN VAN 
HET GEBOUW - BEPALING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
GEBOUWEN - MEDE-EIGENDOM - BEWAARDER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN VAN 
HET GEBOUW - BEPALING

1º en 2° De artikelen 577-5, §3, en 577-7, §1, 1°, b), van het Burgerlijk Wetboek verlenen  
de vereniging van mede-eigenaars een bevoegdheid van toezicht, leiding en controle op  
de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw of van de groep van gebouwen, die 
zij  bewaart  en die zij  bijgevolg voor eigen rekening beheert;  zij  heeft  bijgevolg, in de 
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regel, de bewaring van de gemeenschappelijke gedeelten1.  (Artt. 577-5, §3, 577-7, §1, 
1°, b), en 1384, eerste lid, B.W.)

(ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "JEAN VIVES III" T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0233.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 februari 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 577-3 tot 577-14, inzonderheid 577-8 en 577-9, 1382, 1383 en 1384, eer-

ste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres tot betaling van verschillende bedragen als 

vergoeding voor de schade aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw waarin 
de verweerster eigenaar was van een appartement en baseert die veroordeling op het feit 
dat de eiseres, in haar hoedanigheid van vereniging van mede-eigenaars van dat gebouw, 
bewaarder was, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van de 
gemeenschappelijke delen van dat gebouw, en op die grond, aansprakelijk was voor de 
schade aan die gemeenschappelijke delen. Het baseert die beslissing op de onderstaande 
redenen:

"(De eiseres) is belast met de bewaring van de litigieuze goederen met de bevoegdheid 
van toezicht en leiding die de wet haar verleent op een wijze die niet anders beperkt is dan 
door het begrip gemeenschappelijke delen (die hier in het geding zijn) - het feit dat die be-
slissingen bij meerderheid en volgens strikte procedureregels worden genomen beperkt 
geenszins de toezichts- en leidingsbevoegdheid van de vereniging zelf, maar heeft betrek-
king op haar interne besluitvorming (waarbij het erop aankomt, niet de bevoegdheden van 
de vereniging te beperken, maar, integendeel, de noodzakelijke beperking van de rechten 
van een mede-eigenaar door die van een andere te beheren); voor het overige zijn de rech-
ten van een individuele mede-eigenaar beperkt 'tot zijn kavel' en met name onderworpen 
is aan de informatieplicht aan de syndicus, terwijl, hoe dan ook, eventuele mede-bewaar-
ders elk, in de regel, gehouden zijn tot herstel van de volledige schade te wijten aan het 
gebrek van de zaak (...).

Het vereiste dat de vereniging van mede-eigenaars voor eigen rekening moet handelen 
(...) lijkt niet overeen te stemmen met de exacte syntaxis van de omschrijving van het be-
grip 'bewaring' dat verwijst naar toestanden (voor eigen rekening gebruiken, het genot 
hebben of bewaren) die verbonden zijn met het voegwoord 'of', terwijl de voorwaarde 
'voor eigen gebruik' slechts slaat op de toestand van het gebruik, en niet op die van de be-
waring.

Ten overvloede,  aangezien het  gaat  om een rechtspersoon die  is  opgericht  door  de 
mede-eigenaars, maar wiens bevoegdheden en opdracht door de wet zijn vastgelegd, is het 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.371. 
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feit dat een vereniging van mede-eigenaars de gemeenschappelijke gedeelten beheert, van 
een andere orde dan het nastreven van zijn statutair doel door een of andere rechtsper-
soon, en het is wel degelijk voor eigen rekening dat (de eiseres), in de uitoefening van 
haar wettelijke opdrachten, die gemeenschappelijke gedeelten beheert".

Grieven
Eerste onderdeel
Het wordt niet betwist dat de bewaarder van de zaak in de zin van artikel 1384, eerste 

lid, van het Burgerlijk Wetboek niet noodzakelijk de eigenaar ervan hoeft te zijn. De des-
betreffende overwegingen van het vonnis zijn bijgevolg doelloos.

De bewaarder van de zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek is degene die ze voor eigen rekening gebruikt, of het genot ervan heeft of ze be-
waart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle op uit te oefenen. De bewaarder 
is bijgevolg degene die voor eigen rekening, en niet voor die van iemand anders, handelt.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de eiseres, ook al handelde zij niet voor eigen re-
kening door de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw te beheren, de bewaarder, 
in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, was van die gemeen-
schappelijke gedeelten, en uit dien hoofde aansprakelijk was voor de schade aan die ge-
meenschappelijke  delen,  schendt  bijgevolg artikel  1384,  eerste  lid,  van het  Burgerlijk 
Wetboek en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van dat wetboek.

Tweede onderdeel
Een vereniging van mede-eigenaars, in de zin van artikel 577 van het Burgerlijk Wet-

boek, beheert de gemeenschappelijke gedeelten voor rekening van de mede-eigenaars van 
het gebouw, en handelt bijgevolg niet voor eigen rekening. Op die grond kan zij niet wor-
den aangemerkt als de bewaarder, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, van die gemeenschappelijke gedeelten.

Het bestreden vonnis dat "ten overvloede" beslist dat de eiseres hoe dan ook aansprake-
lijk was voor de schade aan de gemeenschappelijke gedeelten daar zij, als beheerder van 
die gemeenschappelijke gedeelten, voor eigen rekening handelde, schendt alle in het mid-
del aangewezen wetsbepalingen.

III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
De bewaarder van een zaak, in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Bur-

gerlijk Wetboek, is degene die deze zaak voor eigen rekening gebruikt, of het ge-
not ervan heeft of ze bewaart met de mogelijkheid er toezicht, leiding en controle 
op uit te oefenen.

Krachtens artikel 577-5, §3, van het Burgerlijk Wetboek bestaat het doel van 
de vereniging van mede-eigenaars in het behoud en het beheer van het gebouw 
of van de groep van gebouwen en, volgens artikel 577-7, §1, 1°, b), van dat wet-
boek, beslist de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in het re-
glement van mede-eigendom, bij meerderheid van drie vierden van de stemmen 
over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering 
van die waarover de syndicus kan beslissen. 

Die  laatste  bepalingen  verlenen  de  vereniging  van  mede-eigenaars  een  be-
voegdheid van toezicht, leiding en controle op de gemeenschappelijke gedeelten 
van het gebouw of van de groep van gebouwen, die zij bewaart en die zij bijge-
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volg voor eigen rekening beheert.
Zij heeft bijgevolg, in de regel, de bewaring van de gemeenschappelijke ge-

deelten, in de zin artikel 1384, eerste lid.
Het onderdeel faalt naar recht. 
Eerste onderdeel
De overwegingen van het bestreden vonnis volgens welke de eiseres "belast is 

met de bewaring van de litigieuze goederen met een bevoegdheid van toezicht en 
leiding die de wet haar verleent op een wijze die niet anders beperkt is dan door 
het begrip gemeenschappelijke delen" en "het (...) wel degelijk voor eigen reke-
ning (is) dat (de eiseres), in de uitoefening van haar wettelijke opdrachten, die 
gemeenschappelijke gedeelten beheert" zijn voldoende om de beslissing dat zij 
de bewaring ervan heeft, naar recht te verantwoorden.

Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, vertoont geen belang en is dus 
niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de stukken die op 30 juli 2009 door de verweerster zon-

der bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie ter griffie zijn neergelegd,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

28 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:  mevr. 
Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. 
Heenen.

Nr. 372

1° KAMER - 28 mei 2010

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. 
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING MET HET OOG OP PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - 
GELDIGVERKLARING - BEOORDELING VAN DE TOESTAND VAN DE PACHTER - HOOFDBEROEP IN DE 
LANDBOUW - TIJDSTIP

Wanneer de rechter kennisneemt van een verzoek tot geldigverklaring van een opzegging 
door de verpachter met het oog op persoonlijke exploitatie, moet hij nagaan of de pachter 
zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, en de toestand van laatstgenoemde in aanmerk-
ing nemen op het tijdstip waarop van de opzegging wordt kennis gegeven1.  (Art. 12.6, 
eerste lid, Pachtwet)

(B. e.a. T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0431.F)

1 Zie Cass., 24 okt. 2008, AR C.08.0022.N, AC, 2008, nr. 581
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 10 juni 2008 en 24 maart 

2009 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 12.6, tweede lid, van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pacht-

wetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huur-
ders van landeigendommen.

Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden vonnis van 10 juni 2008 oordeelt eerst, enerzijds, "dat de exploita-

tie waarin de eigendommen, waarop de opzegging betrekking heeft, zullen worden geëx-
ploiteerd, geen overwegend deel uitmaakt van de beroepsactiviteit van degene ten voorde-
le van wie de opzegging wordt gedaan" en, anderzijds, "dat die voorwaarde niettemin aan 
degene ten voordele van wie de opzegging wordt gedaan slechts kan worden opgelegd in-
dien de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft", en beslist vervolgens dat laatst-
genoemde voorwaarde "ten aanzien van degene ten voordele van wie de opzegging wordt 
gedaan en van de geschiktheidsvoorwaarden waarin artikel 9, vierde lid, van de pachtwet 
voorziet, beoordeeld moet worden op het tijdstip van de opzegging".

Grieven
Artikel 12.6, eerste lid, van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwet-

geving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders 
van landeigendommen luidt als volgt: "Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzeg-
ging, gaat de rechter na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en met name of 
uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen be-
kend gemaakte voornemens ten uitvoer zal brengen".

Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt: "daarenboven, wanneer de pachter zijn 
hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de opzegging voor persoonlijke exploitatie door 
de rechter slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren van het landbouwbedrijf, 
waarin  de  betrokken landeigendommen zullen  worden  geëxploiteerd,  een  overwegend 
deel van de beroepsactiviteit van de toekomstige exploitant uitmaakt".

Daaruit volgt dat de rechter die kennisneemt van een verzoek tot geldigverklaring van 
de opzegging, in het licht van de concrete omstandigheden van de zaak, en meer bepaald 
van de omstandigheden na de kennisgeving van die opzegging, op het ogenblik waarop hij 
uitspraak doet, moet nagaan of de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw uitoefent.

Het eerste bestreden vonnis van 10 juni 2008, dat oordeelt dat de voorwaarde dat de 
pachter zijn hoofdberoep in de landbouw moet hebben, alleen maar mag worden beoor-
deeld op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging door de verpachter, voegt 
aan het in het middel aangewezen artikel 12.6, tweede lid, van de wet van 4 november 
1969 een voorwaarde toe die het niet bevat en schendt bijgevolg die bepaling.

III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Artikel 12.6, eerste lid, van de Pachtwet bepaalt dat de rechter, bij het verzoek 
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tot geldigverklaring van de opzegging, nagaat of de opzeggingsredenen ernstig 
en gegrond zijn en met name of uit alle omstandigheden van de zaak blijkt dat de 
verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten uitvoer 
zal brengen.

Wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan daarenboven, 
overeenkomstig het tweede lid van dat artikel, de opzegging voor persoonlijke 
exploitatie door de rechter slechts geldig worden verklaard indien het exploiteren 
van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen worden 
geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit van de toekomstige 
exploitant uitmaakt.

Uit die bepaling volgt dat, wanneer de rechter kennisneemt van een verzoek tot 
geldigverklaring van een opzegging door de verpachter met het oog op een per-
soonlijke exploitatie, hij om vast te stellen of de pachter zijn hoofdberoep in de 
landbouw heeft, de toestand van laatstgenoemde in aanmerking moet nemen op 
het tijdstip waarop de opzegging ter kennis is gebracht.

Het middel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

28 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:  mevr. 
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Oosterbosch en Van Ommeslaghe.

Nr. 373

1° KAMER - 28 mei 2010

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING - 
WET - VERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDSE EN FRANSE TEKST

2º VORDERING IN RECHTE - ONTVANKELIJKHEID - HANDELS- OF AMBACHTSONDERNEMING - 
INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK - ACTIVITEIT WAARVOOR ZIJ NIET INGESCHREVEN WAS BIJ HET 
INSTELLEN VAN DE VORDERING - ACTIVITEIT DIE NIET VALT ONDER HET MAATSCHAPPELIJK DOEL 
WAARVOOR ZIJ INGESCHREVEN IS - OP DIE ACTIVITEITEN GEGRONDE VORDERING - UITWERKING

1º Eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst van de wetten, die, in  
het Nederlands en in het Frans worden gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en bekendge-
maakt,  worden opgelost naar de wil  van de wetgever,  die bepaald wordt volgens de 
gewone interpretatie en zonder dat aan de ene tekst de voorkeur wordt gegeven boven  
de andere1. (Artt. 1, eerste lid, en 7, Afkondigingswet)

2º Blijkens de parlementaire voorbereiding wilde de wetgever dat de grond van niet-ont-
vankelijkheid, die hieruit is afgeleid dat de vordering van een de handels- of ambachtson-
derneming die in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Onderne-

1 Cass., 25 mei 1982, AR 7121, AC, 1981-82, nr. 569.
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mingen, die gebaseerd is op een activiteit waarvoor zij op de datum van de inleiding van 
de vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waar-
voor zij op deze datum is ingeschreven, slechts vóór elke andere exceptie of elk ander  
verweer mag worden aangevoerd. (Art. 14, vierde lid, Wet 16 jan. 2003)

(S. T. PIRONT ROLF bvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0528.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 26 februari 2009 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14, eerste en vierde lid, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een 

Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprich-
ting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;

- de artikelen 4 en 30 van de Grondwet;
- artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de 

Duitstalige Gemeenschap;
- de artikelen 1 en 7 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in 

wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verorde-
ningen.

Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  de  vordering  van  de  verweerster  ontvankelijk  en  gegrond  en 

veroordeelt de eiseres tot betaling van 19.504 euro aan de verweerster. Het verwerpt het 
middel waarin de eiseres aanvoerde dat verweersters vordering niet-ontvankelijk is, dit 
om de onderstaande redenen:

"De (eiseres) voert aan dat de oorspronkelijke vordering niet ontvankelijk is omdat de 
(verweerster), volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen, ingeschreven is voor de ac-
tiviteiten van 'Exploitatie van bossen', 'Zagen en schaven van hout'. Zij houdt staande dat 
zij dat middel terecht heeft aangevoerd vóór elke discussie over de zaak zelf in limine li-
tis;

De (eiseres) verliest echter uit het oog dat de voorwaarde, waarin het oud artikel 42 van 
de wet van 18 augustus (lees: 20 juli) 1964 betreffende het handelsregister voorzag pour 
la couverture de l'irrecevabilité, namelijk dat de niet-ontvankelijkheid vóór elke discussie 
over de zaak zelf ('in limine litis') aangevoerd moet worden, welke voorwaarde zij in haar 
samenvattende conclusie vermeldt en waarnaar de door de (eiseres) geciteerde rechtsleer 
en rechtspraak verwijzen, niet langer geldt sinds de inwerkingtreding, op 1 juli 2003, van 
artikel 14, laatste lid, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispunt-
bank van Ondernemingen;

Die bepaling luidt als volgt: (Duitse vertaling BS 1 december 2003): 'Indien de handels- 
of ambachtsonderneming wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen, maar haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de on-
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derneming op de datum van de inleiding van de vordering niet is ingeschreven of die niet 
valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is inge-
schreven, is de vordering van die onderneming eveneens onontvankelijk. De onontvanke-
lijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie of 
verweermiddel wordt ingeroepen.' (In het Frans: 'L'irrecevabilité est cependant couverte si 
aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-
recevoir');

Die nieuwe wetsbepaling verwijst niet naar de voorwaarde dat het middel betreffende 
de ontstentenis van inschrijving moet aangevoerd worden vóór elke discussie over de zaak 
zelf, maar naar het opwerpen van andere middelen van niet-ontvankelijkheid van de vor-
dering (zie Voglet B., 'L'irrecevabilité de l'action (en justice) d'une société pour l'inadé-
quation de l'activité fondant cette action avec l'activité inscrite à la B.C.E. ou dans son ob-
jet social', J.D.S.C., 2004, 126-127);

De (eiseres) werpt geen andere gronden van niet-ontvankelijkheid op in de zin van die 
bepaling;

De oorspronkelijke vordering is dus ontvankelijk".
Grieven
Artikel 14, eerste en vierde lid, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een 

Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprich-
ting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen bepaalt dat elk 
op  verzoek  van  een  handels-  of  ambachtsonderneming  betekend  deurwaardersexploot 
steeds het ondernemingsnummer vermeldt. Indien de handels- of ambachtsonderneming 
wel in deze hoedanigheid is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar 
haar vordering gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van 
de inleiding van de vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappe-
lijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, is de vordering van 
die onderneming onontvankelijk.

De laatste zin van artikel 14, vierde lid van die wet, bepaalt in de Franse versie ervan 
dat " l'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moy-
en de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir".

De Nederlandse versie van de laatste zin van artikel 14, vierde lid, van die wet luidt als 
volgt: "de onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor 
elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen".

De Duitse versie van de laatste zin van artikel 14, vierde lid, van die wet luidt als volgt: 
"die Unzulässigkeit ist jedoch gedeckt, wenn keine andere Einrede Beziehungsweise kein 
anderes Verteidigungsmittel  als Unzulässigkeitsgrund geltend gemacht wird" (vrij  ver-
taald: de vordering is evenwel ontvankelijk, indien geen enkele andere exceptie of geen 
enkel ander verweermiddel als grond van niet-ontvankelijkheid wordt opgeworpen).

Hoewel het Duits, volgens de artikelen 4 en 30 van de Grondwet, een van de landstalen, 
alsook een van de officiële talen van België is, zijn enkel de Nederlandse en de Franse 
tekst van de wet authentiek, terwijl de Duitse teksten officiële vertalingen zijn.

Artikel 1 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-
zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen be-
paalt immers dat de wetten in het Nederlands en in het Frans worden gestemd, bekrach-
tigd, afgekondigd en bekendgemaakt.

Artikel 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de 
Duitstalige Gemeenschap bepaalt dat de wetten afkomstig van de federale overheid, bin-
nen de perken van de begrotingskredieten,  in  het  Duits  worden vertaald.  De Centrale 
Dienst voor Duitse vertaling van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken staat 
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in voor die vertaling (artikel 1 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der ta-
len in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen).

Eventuele verschillen tussen de Nederlandse en de Franse tekst hebben zonder onder-
scheid betrekking op alle adressaten van de wet. Die verschillen worden opgelost naar de 
wil van de wetgever, die bepaald wordt volgens de gewone interpretatie en zonder dat aan 
de ene tekst de voorkeur wordt gegeven boven de andere (artikel 7 van die wet van 31 mei 
1961).

In de memorie van toelichting voor het ontwerp van wet van 16 januari 2003 tot oprich-
ting van een Kruispuntbank van Ondernemingen heeft de wetgever vermeld dat hij het 
vroegere artikel 42 van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende het handelsre-
gister niet wilde wijzigen maar die bepaling enkel wilde herformuleren. Artikel 42 van de 
op 20 juli  1964 gecoördineerde wetten betreffende het  handelsregister  luidt  als  volgt: 
"Onontvankelijk is elke hoofdeis, tegeneis of eis tot tussenkomst welke zijn grond vindt in 
een handelswerkzaamheid waarvoor de verzoeker niet ingeschreven was bij het instellen 
van de vordering. De niet-ontvankelijkheid is gedekt indien zij niet vóór iedere manier ex-
ceptie of verweermiddel wordt voorgesteld".

Nog steeds in de memorie van toelichting voor het ontwerp van wet tot oprichting van 
een Kruispuntbank van Ondernemingen heeft de wetgever uitdrukkelijk gepreciseerd dat 
in het geval waarin de handels- of ambachtsonderneming in die hoedanigheid in de Kruis-
puntbank van Ondernemingen is ingeschreven, maar haar vordering gebaseerd is op een 
activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding van de vordering niet is 
ingeschreven, de onontvankelijkheid voor elke andere exceptie of verweermiddel moet 
worden ingeroepen (Doc. Kamer 50 2058/001, p. 23).

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dus dat de wetgever wel degelijk wilde dat de 
uit artikel 14, vierde lid, de wet van 16 januari 2003 voortvloeiende grond van niet-ont-
vankelijkheid in limine litis aangevoerd moest zijn, en niet dat voornoemde grond van 
niet-ontvankelijkheid gepaard moest gaan met andere gronden van niet-ontvankelijkheid.

Het arrest beslist dat de uit artikel 14, vierde lid, van de wet van 16 januari 2003 afge-
leide onontvankelijkheid gedekt is, op grond dat er geen enkele andere exceptie of geen 
enkel ander verweermiddel als grond van niet-ontvankelijkheid is opgeworpen.

Het arrest schendt bijgevolg artikel 14, eerste en vierde lid, van de wet van 16 januari 
2003, naar luid waarvan de onontvankelijkheid gedekt is, indien zij niet voor elke andere 
exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen, en, voor zoveel als nodig, de artikelen 4 en 
30 van de Grondwet, 76 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen 
voor de Duitstalige Gemeenschap, 1 en 7 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het ge-
bruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van 
wetten en verordeningen.

III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Krachtens artikel 14, vierde lid, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting 

van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handels-
register, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse 
bepalingen, is, indien de handels- of ambachtsonderneming in deze hoedanigheid 
is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, maar haar vordering 
gebaseerd is op een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de in-
leiding van de vordering niet is ingeschreven of die niet valt onder het maat-
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schappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven, is de 
vordering van die onderneming eveneens onontvankelijk.  "De onontvankelijk-
heid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere ex-
ceptie of verweermiddel wordt ingeroepen", wat betekent dat de vordering wel 
ontvankelijk is als zij niet vóór elke andere exceptie of verweer wordt opgewor-
pen.

De Franse tekst van die bepaling luidt echter als volgt: "L'irrecevabilité est ce-
pendant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense 
n'est opposé comme fin de non-recevoir".

Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik 
der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden 
van wetten en verordeningen, worden eventuele verschillen tussen de Nederland-
se en de Franse tekst van de wetten, die overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van 
die wet, in het Nederlands en in het Frans worden gestemd, bekrachtigd, afge-
kondigd en bekendgemaakt, opgelost naar de wil van de wetgever, die bepaald 
wordt volgens de gewone interpretatie en zonder dat aan de ene tekst de voor-
keur wordt gegeven boven de andere. 

Bijgevolg moet worden nagegaan welke bedoeling de wetgever had, veeleer 
dan te blijven vasthouden aan de letterlijke betekenis van de gebruikte bewoor-
dingen. 

Blijkens de parlementaire voorbereiding wilde de wetgever dat de in artikel 14, 
vierde lid, van de wet van 16 januari 2003 bedoelde grond van niet-ontvankelijk-
heid slechts vóór elke andere exceptie of elk ander verweer mocht worden aan-
gevoerd. 

Indien die grond van niet-ontvankelijkheid enkel zou worden aangenomen als 
er  andere  gronden van  niet-ontvankelijkheid zouden  worden  aangevoerd,  zou 
trouwens de bepaling waarin zulks is vastgelegd elke betekenis verliezen. 

Het arrest dat de grond van niet-ontvankelijkheid, aangevoerd tegen de rechts-
vordering verwerpt op grond dat "de eiseres geen andere grond van niet-ontvan-
kelijkheid opwerpt", schendt artikel 14, vierde lid, van de wet van 16 januari 
2003.

Het middel is gegrond.

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 anders samengestelde hof van beroep 
te Luik.
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28 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 374

1° KAMER - 28 mei 2010

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - GEWETTIGDE VERDENKING - FAILLIETVERKLARING VAN 
DE VERZOEKSTER - FAILLISSEMENT DOOR HET HOF VAN BEROEP HERROEPEN - VORDERING VAN DE 
VERZOEKSTER TOT HERSTEL VAN DE DOOR HET FAILLISSEMENT VEROORZAAKTE SCHADE - 
DAGVAARDING VAN DE VERZOEKSTER TOT FAILLIETVERKLARING VOOR DEZELFDE RECHTBANK VAN 
KOOPHANDEL - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID - UITWERKING

De omstandigheden dat de verzoekster werd gedagvaard voor de rechtbank van koophan-
del te Nijvel, die op een vroegere datum op verzoek van een derde vennootschap, haar  
faillissement had uitgesproken, dat het hof van beroep te Brussel dat faillissement heeft  
herroepen, en dat de verzoekster, die van oordeel was dat de rechtbank van koophandel  
te Nijvel een fout had begaan door het faillissement uit te spreken, een aansprakelijkhei-
dsvordering tegen de Belgische Staat  aanhangig gemaakt heeft  bij  de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, kunnen, gelet op de beperkte omvang van de rechtbank van 
koophandel te Nijvel, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking doen ontstaan 
over de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten 
doen over de nieuwe vordering tot faillietverklaring. (Artt. 648 en 650, Ger.W.)

(SKYTECH nv T. TRAFIGURA BEHEER, vennootschap naar Nederlands recht e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0177.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede en door meester Emmanuel De Wagter, advocaat 

bij de balie van Brussel, ondertekende akte die op 29 maart 2010 ter griffie van 
het Hof is neergelegd, vraagt de verzoekster dat haar zaak, ingeschreven op de 
algemene rol nummer A 10/495 van de rechtbank van koophandel te Nijvel, te-
gen Trafigura Beheer, vennootschap naar Nederlands recht, en tegen Trafigura 
Ltd. en Waterson Hicks, vennootschappen naar Engels recht, wegens gewettigde 
verdenking aan die rechtbank wordt onttrokken.

Het Hof heeft in zijn arrest van 16 april 2010 beslist dat het verzoekschrift niet 
kennelijk onontvankelijk is.

De nominatim genoemde voorzitter en leden van de rechtbank van koophandel 
te Nijvel hebben op 28 april 2010 op de uitgifte van dat arrest de bij artikel 656, 
derde lid, 1°, b), van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring ge-
steld.

De niet-verzoekende partijen hebben de griffie van het Hof een nota bezorgd 
die daar op 17 mei 2010 is ingekomen.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Op 15 maart 2010 hebben de niet-verzoekende partijen de verzoekster tot fail-

lietverklaring gedagvaard voor de rechtbank van koophandel te Nijvel. 
Op het verzoek van een derde vennootschap heeft die rechtbank op 18 februari 

2008 een vonnis gewezen waarbij de verzoekster failliet verklaard werd; op haar 
hoger beroep heeft het hof van beroep te Brussel in zijn arrest van 3 juni 2008 
vastgesteld dat de voorwaarden voor de faillietverklaring niet vervuld waren op 
de datum waarop zij werd uitgesproken en het heeft die bijgevolg herroepen. 

De verzoekster die van oordeel was dat de rechtbank van koophandel te Nijvel 
een fout had begaan door het faillissement uit te spreken, heeft bij dagvaarding 
van 18 september 2009 een aansprakelijkheidsvordering tegen de Belgische Staat 
aanhangig gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; die vordering 
is hangende.

Die omstandigheden kunnen, gelet op de beperkte omvang van de rechtbank 
van koophandel te Nijvel, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking 
doen ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rech-
ters die uitspraak moeten doen over de nieuwe vordering tot faillietverklaring.

De bekommernis om die verdenking te voorkomen, rechtvaardigt dat de zaak 
wordt onttrokken aan de rechtbank van koophandel te Nijvel.

Het verzoek is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Beveelt dat de zaak nummer A 10/495, ingeschreven op de algemene rol van 

de rechtbank van koophandel te Nijvel aan die rechtbank wordt onttrokken.
Verwijst de zaak naar rechtbank van koophandel te Brussel.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over. 

28 mei 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. E. De Wag-
ter, Brussel, J. Vanden Eynde, Brussel en L. Bermond, Brussel. 

Nr. 375

1° KAMER - 28 mei 2010

1º APOTHEKER - TUCHTZAKEN - RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN APOTHEKERS - 
BESLISSING - CASSATIEBEROEP - KENNISGEVINGEN - ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN

2º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — ALGEMEEN - RAAD VAN BEROEP VAN DE 
ORDE VAN APOTHEKERS - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - KENNISGEVINGEN - 
ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN
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1º  en  2°  De  kennisgevingen  bij  aangetekende  brief  van  het  cassatieberoep  van  een  
apotheker  tegen  een  beslissing  van  de  raad van  beroep,  aan de minister  tot  wiens  
bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, aan de voorzitter van de nationale raad en 
aan de bijzitter van die raad zijn voorwaarden voor de ontvankelijkheid van dat beroep1.  
(Art. 26, 2°, Apothekerswet)

(L. T. ORDE VAN APOTHEKERS)

ARREST (vertaling)

(AR D.09.0008.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 12 maart 2009 gewezen 

door de raad van beroep met het Frans als voertaal van de Orde van apothekers
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel 1097 

van het Gerechtelijk Wetboek opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep: het werd niet ter kennis gebracht

Krachtens artikel 26, 2°, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der apothekers moet het cassatieberoep van een apo-
theker tegen een beslissing van de raad van beroep per aangetekende brief ter 
kennis gebracht worden van de minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezond-
heid behoort, van de voorzitter van de nationale raad en de bijzitter van die raad.

Uit de stukken die door de eiseres tot staving van haar cassatieberoep zijn over-
gelegd, blijkt niet dat aan dat vormvereiste is voldaan.

De door voornoemd artikel 26, 2°, voorgeschreven kennisgevingen zijn voor-
waarden voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten. 

28 mei 2010 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:  mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Oosterbosch en De Bruyn. 

Nr. 376

3° KAMER - 31 mei 2010

1 Cass., 26 nov. 1981, AR 6387, AC, 1981-1982, nr. 205.



Nr. 376 - 31.5.10 HOF VAN CASSATIE 1565 

1º ERFENISSEN - VERBERGING VAN NALATENSCHAP - TIJDSTIP VAN HET BEDROG - BEGRIP

2º ERFENISSEN - VERBERGING VAN NALATENSCHAP - LEUGENACHTIGE VERKLARING - 
INTREKKING - SPONTANE VERKLARING - UITWERKINGEN

3º ERFENISSEN - VERBERGING VAN NALATENSCHAP - LEUGENACHTIGE VERKLARING - 
BOEDELBESCHRIJVING - WAARSCHUWING DOOR DE NOTARIS - UITWERKINGEN

1º Het bedrog waarbij een erfgenaam, ten nadele van zijn mede-erfgenamen, de gelijkheid  
van de verdeling tracht te verbreken door zich goederen van de erfenis toe te eigenen of  
van de overledene verkregen giften verborgen te houden, moet bestaan op het tijdstip 
van de verdeling met de mede-erfgenamen1. (Art. 792, B.W.)

2º  De  erfgenaam  die  de  goederen  van  een  nalatenschap  weggemaakt  of  verborgen  
gehouden heeft, kan de in artikel 792 B.W. bedoelde sanctie niet ontlopen, tenzij hij uiter-
lijk vóór het afsluiten van de in artikel 1175 Ger.W. bedoelde boedelbeschrijving uit eigen 
beweging op de leugenachtige verklaring is teruggekomen, zonder daartoe door de om-
standigheden te zijn gedwongen2. (Art. 792, B.W.; Art. 1175, Ger.W.)

3º Hoewel artikel  1183, 10°,  Ger.W., bepaalt dat de boedelbeschrijving, behalve de for-
maliteiten die aan alle notariële akten gemeen zijn, de waarschuwing door de notaris be-
vat dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen die zich schuldig maken aan het wegmaken 
of helen van voorwerpen of aan meineed, geeft dat artikel niet de mogelijkheid om de in  
artikel 792 B.W. bepaalde sanctie te ontlopen, wanneer de heling reeds voordien, en  
zonder enige spontane verklaring, aan het licht is gekomen.  (Art. 792, B.W.; Art. 1183, 
10°, Ger.W.)

(B. e.a. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0527.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 22 maart 2010 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1183 en 1205 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest acht het bewezen dat de (eisers) zich aan verberging van nalatenschap schul-

1 Zie Cass., 24 sept. 1981, AR 6372, AC, 1980-81, nr. 66.
2 Cass., 21 nov. 2004, AR C.02.0431.F, AC, 2004, nr. 543.
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dig hebben gemaakt.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-

den beschouwd en in het bijzonder om de volgende redenen:
"Verberging van nalatenschap met betrekking tot het bedrag van 17.993.229 frank
Net als de eerste rechter, verwijzen de (eisers) naar de 'Traité élémentaire de droit civil' 

van De Page om verberging van nalatenschap te omschrijven.
Verberging van nalatenschap wordt aldus omschreven als een bedrieglijke kunstgreep 

die door een erfgerechtigde wordt gepleegd om zich de nalatenschap toe te eigenen. Die 
bedrieglijke kunstgreep moet bestaan op het ogenblik dat de rekeningen worden opge-
maakt die daarmee vervalst moeten worden, d.w.z. op het ogenblik van de verdeling met 
de mede-erfgenamen of de vereffening met de schuldeisers.

Wat dat betreft moet erop gewezen worden dat het weinig belang heeft om te weten of 
het bedrog is begonnen vóór dan wel na de boedelbeschrijving, vóór dan wel na het open-
vallen van de nalatenschap, en dat het evenmin ter zake doet of het bedrog al dan niet is 
voorafgegaan door een periode waarin de heler te goeder trouw was. Het doet evenmin ter 
zake te weten wanneer het bedrog werd ontdekt.

Wanneer de heler zich echter bedenkt en de weggemaakte goederen teruggeeft, of wan-
neer hij de notaris tijdig ervan op de hoogte brengt, eindigt het bedrog.

De kwestie van de verberging moet op grond van die beginselen en van de gegevens 
van de zaak worden beoordeeld.

De (eisers) erkennen dat zij, toen zij in eerste instantie verhoord werden in het kader 
van het strafonderzoek, het bestaan van de (...) bankoverschrijvingen niet hebben vermeld. 
Wanneer de (eisers) echter berichten over de slechte verstandhouding tussen de erfgena-
men en met name over de ruzie met betrekking tot de overhandiging van de titels aan hun 
zuster J., houden zij vol dat zij het bestaan van die gelden nooit verborgen hebben willen 
houden, maar gewoon hebben willen wachten tot hun zuster toegaf dat zij de titels moest 
teruggeven alvorens zelf alle inlichtingen over het fortuin van hun vader te verstrekken.

De (eisers) merken daarenboven op dat zij geld ontvangen hadden vóór de aanvang van 
de vereffeningswerkzaamheden en dus vóór het opmaken van de boedelbeschrijving en 
buiten elke burgerlijke vereffeningsprocedure om.

Zij leiden hieruit af dat de voorwaarden voor het bestaan van verberging van nalaten-
schap te dezen niet zijn vervuld.

Het hof (van beroep) kan de gedachtegang van de (eisers) niet volgen.
Het wordt niet betwist dat het debat betrekking heeft op een onderdeel van de nalaten-

schap daar de (eisers), zelfs in geval van schenking, die gelden hadden moeten vermelden 
teneinde de berekening van het actief van de nalatenschap mogelijk te maken. Die ver-
plichting geldt zelfs in geval van een schenking die niet voor inbreng maar wel voor af-
trek vatbaar is, daar de noodzaak om ze in mindering te brengen bepaald wordt door de 
boedel van de nalatenschap.

Zelfs als de gerechtelijke vereffeningsprocedure pas in mei 2002 werd ingeleid, volgt 
uit de lezing van het strafdossier dat de erfgenamen met elkaar gesproken hebben om de 
samenstelling van de boedel te achterhalen en om de nalatenschap reeds in 1996 te verde-
len. 

(De eerste eiser) heeft op 20 juli 1996 immers verklaard dat de erfgenamen na de be-
grafenis van (hun vader) zijn bijeengeroepen voor notaris B. om in kennis te worden ge-
steld van het op 19 juin 1995 opgemaakte testament. (De eerste eiser) heeft toen verklaard 
dat de voorwaarden van het testament waren vervuld wat betreft 'het huis, waarbij het 
voorbehouden aandeel van zijn zuster J. van de verkoopprijs is afgetrokken, en dat de ge-
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hele nalatenschap neerkomt op ongeveer 29.000.000 frank, dat is de prijs van het huis, de 
waarde van de titels waarvan zijn zuster toegeeft dat zij er bezat voor een waarde van on-
geveer 6.000.000 frank, alsook de waarde van de titels zoals zij door de overledene zijn 
opgegeven en die ook in (haar) bezit zouden moeten zijn".

Door dergelijke verklaringen af te leggen, heeft (de eerste eiser) impliciet maar ondub-
belzinnig ontkend dat hij een groot gedeelte van het actief van de nalatenschap bezat. De 
(eisers) kunnen dus niet gevolgd worden wanneer zij beweren niet te hebben beseft dat de 
banktegoeden niet waren ontdekt op het ogenblijk dat zij door de onderzoekers verhoord 
werden.

De (eisers) goochelen daarenboven met woorden wanneer zij een onderscheid maken 
tussen de overgeschreven bedragen en de titels. Aangezien (de eerste eiser) op 10 novem-
ber 2000 aan de gerechtelijke politie te Namen verklaard heeft dat hij met zijn broer J. en 
zijn vader naar de Fortis-bank is gegaan om er de bankoverschrijvingen te verrichten, lijdt 
het gen twijfel dat de (eisers) wisten dat de bedragen voortkwamen uit de tegeldemaking 
van de titels.

Uit het voorgaande volgt dat de werkzaamheden van minnelijke vereffening reeds in 
1996 zijn begonnen, daar verberging geenszins de inleiding van een gerechtelijke vereffe-
ningsprocedure vereist.

In zijn klacht van 4 juni 1996 had (de derde verweerster) overigens reeds melding ge-
maakt van de gesprekken, daar zij hierin preciseerde dat de mede-erfgenamen de terugga-
ve van de titels eisten en betoogde dat die nalatenschap geen andere activa bevatte.

Op 7 november 1996 heeft (de tweede verweerder) aan de veldwachter te Walhain ver-
klaard dat hij met klem kon stellen dat zijn vader niemand ooit had voorgetrokken, inte-
gendeel, en dat dit bevestigd scheen te worden door zijn broers en zussen, met uitzonde-
ring van zijn zuster J. (De tweede eiser) verklaarde dat hij ook vraagtekens plaatste bij de 
hoge bedragen die zijn twee zusters vermeld hadden. Nochtans is uit het politieonderzoek 
gebleken dat de door zijn zusters vermelde bedragen de waarheid benaderden en dat het 
grootste gedeelte van het geld in het bezit van de (eisers) was. (De tweede eiser) heeft dus 
wetens en willens getracht om de onderzoekers met betrekking tot het fortuin van zijn va-
der op een dwaalspoor te brengen.

Uit een brief van (de eerste verweerster) van 20 september 1996 aan de procureur des 
Konings blijkt dat zij op de hoogte was van de bezittingen van haar vader en dat zij stellig 
geloofde dat haar zuster J. van een verblijf van (hun vader) in het ziekenhuis gebruik had 
gemaakt om hem van al zijn titels te beroven.

Die gegevens tonen zonder de minste twijfel aan dat de (eisers) het bestaan van de 
bankverrichtingen in hun voordeel verborgen hebben gehouden, niet alleen voor hun zus-
ter J., maar voor alle erfgenamen. Zij kunnen niet ernstig genomen worden wanneer zij 
hun zogenaamd wantrouwen ten aanzien van hun zuster N. verantwoorden door erop te 
wijzen dat zij van kamp is gewisseld. Dat gedrag valt uiteraard te verklaren door het feit 
dat zij kennisgenomen heeft van de geldoverdracht ten voordele van de (eisers) en van de 
vordering die tegen haar werd ingesteld in de loop van de vereffeningswerkzaamheden.

De (eisers) hebben daarenboven het recht niet om het gedrag van hun zuster J., die wei-
gerde om de titels terug te geven, als verantwoording te gebruiken voor hun eigen bedrog, 
met de bedoeling om aldus elkaars fouten op te heffen.

Voor het overige valt in de conclusie van de (eisers) met verbazing te lezen dat zij zich 
'wettig gesterkt zien in hun wantrouwen ten aanzien van hun zuster J.', terwijl bewezen is 
dat zij zelf het grootste gedeelte van de gelden die in het kader van het politieonderzoek 
opgespoord werd, in handen hadden en dat zij hun zuster aldus valselijk beschuldigd heb-
ben van verduistering van het geheel van de boedelactiva. In dat verband moet erop gewe-
zen worden dat niet kon worden nagegaan of de (eisers) ook het saldo van die gelden in 
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hun bezit hadden.
Zo is het ook zinloos om te antwoorden op de argumenten van de (eisers) over de slech-

te verstandhouding tussen de verschillende bloedverwanten, aangezien die feitelijke om-
standigheden niet als verantwoording kunnen dienen voor de verberging van een gedeelte 
van de nalatenschap.

(De eisers) merken daarenboven tevergeefs op dat zij het recht hadden om te liegen in 
het kader van de strafprocedure en dat zij het bestaan van de gelden hebben erkend in het 
kader van de burgerlijke vereffeningsprocedure.

Zoals hierboven reeds is vermeld, waren de vereffeningswerkzaamheden reeds begon-
nen vóór de neerlegging van de klacht en werd de strafprocedure net met het oog op de 
voortzetting van die verrichtingen ingeleid. Zelfs als aangenomen moet worden dat een 
persoon die strafrechtelijk vervolgd wordt het recht heeft om te liegen, mag niet uit het 
oog verloren worden dat artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek volkomen losstaat van de 
strafprocedure en verberging van nalatenschap op autonome wijze bestraft. Om na te gaan 
of er sprake is van verberging, houdt de burgerlijke rechter rekening met alle feitelijke ge-
gevens die hem worden voorgelegd, zonder dat er een onderscheid hoeft te worden ge-
maakt of die gegevens al dan niet uit een strafprocedure voortkomen. Niet de eerste rech-
ter maar de (eisers) zelf verwarren dus de strafprocedure en de burgerlijke procedure.

De (eisers) merken al even tevergeefs op dat zij de geldoverdracht uiteindelijk hebben 
erkend.

De inkeer moet, om geldig te zijn, spontaan zijn, dat wil zeggen dat zij moet plaatsvin-
den op een tijdstip dat de heler vrij en uit eigen beweging beslist om de waarheid te ont-
hullen. Men hoeft geenszins te wachten tot de boedelbeschrijving afgesloten is om, in 
voorkomend geval, tot het bestaan verberging te besluiten. Het is voldoende dat de veref-
feningswerkzaamheden, met inbegrip van de minnelijke vereffeningen, zijn aangevat en 
dat het bedrieglijk opzet van de heler bewezen is.

Wat dat betreft preciseert het hof (van beroep) dat, aangezien de aandacht van de heler 
bij gebrek aan boedelbeschrijving niet is gevestigd op de gevolgen van de verberging, na-
gegaan moet worden of de (eisers) wel degelijk hun mede-erfgenamen hun aandeel heb-
ben willen ontzeggen.

In dit geval hebben de (eisers) pas erkend dat zij geld ontvangen hadden op het ogen-
blik dat dit feit, gezien de resultaten van het strafonderzoek, niet meer ontkend kon wor-
den. Het is dus slechts omdat (eisers) zich daartoe verplicht zagen en daartoe gedwongen 
werden dat zij de waarheid hebben moeten erkennen, zodat er geen sprake kan zijn van 
een spontane inkeer.

Het bedrieglijk opzet is bewezen, daar het strafdossier aantoont dat er een bedrieglijke 
kunstgreep werd aangewend om de omvang van de activa van de overledene te verbergen. 
Terwijl laatstgenoemde immers al geruime tijd een hoog bedrag aan titels bezat, werden 
die titels net voor (zijn) overlijden te gelde gemaakt en werd het geld op (een op zijn 
naam gesloten) voorlopige rekening gestort om vervolgens gestort te worden op een op 
naam van de (eisers) geopende rekening. Die voorlopige rekening werd door de bank niet 
medegedeeld. Zelf hebben de (eisers) tijdens het onderzoek steeds gewezen op het bestaan 
van titels, terwijl zij wel hoorden te weten dat het geld dat zij in handen hadden voort-
kwam uit de tegeldemaking van die titels. Die handelwijze vormt een bedrieglijke kunst-
greep, wat voldoende is om aan te tonen dat de (eisers) de mede-erfgenamen nooit hebben 
willen laten genieten van dat gedeelte van de nalatenschap.

De verberging is bijgevolg bewezen".
Grieven
Eerste onderdeel
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Artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de erfgenamen die goederen van 
de nalatenschap hebben weggemaakt of verborgen gehouden, de bevoegdheid verliezen 
om de nalatenschap te verwerpen: al verwerpen zij deze, toch blijven zij zuiver erfge-
naaam, zonder op enig aandeel in de weggemaakte of verborgen gehouden zaken aan-
spraak te kunnen maken".

Wat betreft het tijdstip waarop de verberging van de nalatenschap voltrokken is, moet 
dat artikel aldus worden uitgelegd dat de kunstgrepen die gepleegd worden vóór het open-
vallen van de nalatenschap, slechts verberging kunnen opleveren wanneer de erfgerechtig-
de in het bedrog volhardt na het tijdstip waarop hij aangifte moet doen van de delen van 
de nalatenschap die hij in zijn bezit heeft, d.w.z. wanneer de notaris de vereffeningswerk-
zaamheden aanvat en de erfgerechtigden ondervraagt over de activa en de passiva van de 
nalatenschap.

Die uitlegging wordt bevestigd door artikel 1183 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens 
hetwelk "de boedelbeschrijving, behalve de formaliteiten die gemeen zijn aan alle notarië-
le akten, ook bevat: 10° de waarschuwing door de notaris dat de wet straffen uitvaardigt 
tegen hen die zich schuldig maken aan het wegmaken of helen van voorwerpen of aan 
meineed".

Het arrest mag de erfgerechtigde geen bescherming ontzeggen die de wetgever hem im-
pliciet maar zeker toekent, te dezen de waarschuwing die de notaris geeft betreffende de 
straffen die op verberging van nalatenschap staan, en heeft dus niet wettig kunnen beslis-
sen dat het voldoende was dat de vereffeningswerkzaamheden waren aangevat maar niet 
voltooid, om hieruit het bestaan van verberging af te leiden, die erin bestaat dat de betrok-
ken erfopvolger geen aangifte doet van de delen van de nalatenschap die in zijn bezit zijn.

Het arrest, dat beslist dat "men geenszins hoeft te wachten tot de boedelbeschrijving af-
gesloten is om, in voorkomend geval, tot het bestaan van verberging te besluiten. Het is 
voldoende dat de vereffeningswerkzaamheden, met inbegrip van de minnelijke vereffe-
ningen, zijn begonnen en dat het bedrieglijk opzet van de heler bewezen is", schendt de 
voormelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek, in zo-
verre het beslist dat de eisers zich aan verberging van nalatenschap schuldig hebben ge-
maakt, vóór het tijdstip waarop zij verplicht waren om aangifte te doen van de goederen 
van de nalatenschap die in hun bezit waren.

(...)
Vierde onderdeel
Artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de erfgenamen die goederen van 

de nalatenschap hebben weggemaakt of verborgen gehouden, de bevoegdheid verliezen 
om de nalatenschap te verwerpen: al verwerpen zij deze, toch blijven zij zuiver erfge-
naaam, zonder op enig aandeel in de weggemaakte of verborgen gehouden zaken aan-
spraak te kunnen maken". Wat betreft de mogelijkheid om tot inkeer te komen, moet dat 
artikel in die zin worden uitgelegd dat de verberging slechts is gepleegd wanneer de erfge-
rechtigde, tot vóór het afsluiten van de boedelbeschrijving, geen aangifte heeft gedaan van 
de giften die hij van de overledene ontvangen heeft. De verplichting om tot inkeer te ko-
men, moet nagekomen worden wanneer de erfgerechtigde op ondubbelzinnige wijze op de 
hoogte is gebracht van de draagwijdte van zijn gedrag en van de mogelijke straffen, over-
eenkomstig artikel 1183 van het Gerechtelijk Wetboek. De erfgenaam die de goederen 
van een nalatenschap wegmaakt of verborgen houdt, ontloopt de in artikel 792 van het 
Burgerlijk Wetboek bedoelde straf niet, tenzij hij op zijn leugenachtige verklaring terug-
komt uiterlijk vóór het afsluiten van de in artikel 1175 van het Burgerlijk Wetboek be-
doelde boedelbeschrijving of, bij gebrek aan boedelbeschrijving, vóór de aanvang van de 
vereffening-verdeling.

Het arrest, dat beslist dat, " de inkeer, om geldig te zijn, spontaan moet zijn, dat wil 
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zeggen dat zij moet plaatsvinden op een tijdstip dat de heler vrij en uit eigen beweging be-
slist om de waarheid te onthullen" en dat de inkeer spontaan moet zijn, terwijl het vol-
doende is dat zij doeltreffend is, d.w.z. dat de erfgerechtigde tot inkeer moet komen vóór 
het afsluiten van de boedelbeschrijving en van de eedaflegging bedoeld in artikel 1183, 
11°, van het Gerechtelijk Wetboek, en dat niet vaststelt dat de aandacht van de eisers, die 
van wegmaking zijn beschuldigd, niet is gevestigd op de gevolgen van die wegmaking, 
heeft niet kunnen beslissen dat bewezen is dat zij zich aan wegmaking schuldig hebben 
gemaakt.

Het schendt bijgevolg artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Voor de toepassing van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek moet het be-

drog waarbij een erfgenaam, ten nadele van zijn mede-erfgenamen, de gelijkheid 
van de verdeling tracht te verbreken door zich goederen van de erfenis toe te ei-
genen of van de overledene verkregen giften verborgen te houden, bestaan op het 
tijdstip van de verdeling met de mede-erfgenamen.

De erfgenaam die de goederen van een nalatenschap wegmaakt of verborgen 
houdt, kan de in het voormelde artikel 792 bedoelde straf niet ontlopen, tenzij hij 
uiterlijk vóór het afsluiten van de in artikel 1175 van het Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde boedelbeschrijving uit eigen beweging op de leugenachtige verklaring 
is teruggekomen, zonder daartoe door de omstandigheden te zijn gedwongen.

Hoewel artikel 1183, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de boedel-
beschrijving, behalve de formaliteiten die aan alle notariële akten gemeen zijn, 
de waarschuwing door de notaris bevat dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen 
die zich schuldig maken aan het  wegmaken of  helen van voorwerpen of  aan 
meineed, geeft dat artikel niet de mogelijkheid om de in artikel 792 van het Bur-
gerlijk Wetboek bepaalde sanctie te ontlopen, wanneer de heling reeds voordien, 
en zonder enige spontane verklaring, aan het licht is gekomen. 

Het arrest, dat, om het bestaan van verberging vast te stellen, beslist dat "de 
minnelijke vereffening reeds in 1996 was begonnen, daar verberging geenszins 
de inleiding van een gerechtelijke vereffeningsprocedure vereist", dat "de inkeer, 
om geldig te zijn, spontaan moet zijn, dat wil zeggen dat zij moet plaatsvinden 
op een tijdstip dat de heler vrij en uit eigen beweging beslist om de waarheid te 
onthullen", en dat "men geenszins hoeft te wachten tot de boedelbeschrijving af-
gesloten is om, in voorkomend geval, tot het bestaan van verberging te besluiten 
(maar dat)  het  voldoende is dat  de vereffeningswerkzaamheden, met inbegrip 
van de minnelijke vereffeningen, zijn begonnen en dat het bedrieglijk opzet van 
de heler bewezen is, schendt noch artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek noch 
artikel 1183, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...) 
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Vierde onderdeel
Zoals in antwoord op het eerste onderdeel is gezegd, kan de erfgenaam die de 

goederen van een nalatenschap wegmaakt, de in artikel 792 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde straf niet ontlopen, tenzij hij uiterlijk vóór het afsluiten van de 
in artikel 1175 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde boedelbeschrijving uit ei-
gen beweging op de leugenachtige verklaring is teruggekomen, zonder daartoe 
door de omstandigheden te zijn gedwongen.

Het arrest, dat beslist dat "de eisers) pas erkend hebben geld te hebben ontvan-
gen op het ogenblik dat dit feit, wegens de resultaten van het strafonderzoek, niet 
meer ontkent kon worden" en dat "de (eisers) pas onder druk en dwang de waar-
heid hebben erkend", verantwoordt zijn beslissing naar recht waarbij het uitsluit 
dat de eisers spontaan tot inkeer zijn gekomen, wat de enige mogelijkheid was 
om de straf van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek te ontlopen.

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

31 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Si-
mon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Mahieu en Van Ommeslaghe.

Nr. 377

3° KAMER - 31 mei 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - ONTVANKELIJKHEID

2º ERFPACHT (RECHT VAN) - ERFPACHT - OVERDRACHT - OVERSCHRIJVING - GELDIGHEID 
T.A.V. DERDEN - CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het alleen de schending aanvoert van wet-
telijke bepalingen die, als dat middel gegrond zou zijn, niet zouden volstaan om tot verni-
etiging te leiden. (Art. 1, eerste lid, Wet 4 aug. 1992 op het hypothecair krediet)

(F. e.a. T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0240.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 september 2008 gewezen 
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door het arbeidshof te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 23 maart 2010 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1165 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemd artikel 

zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 6 juli 1994;
- artikel 14 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de erfpacht niet is geëindigd na het verstrijken van de overeenge-

komen termijn, dat zij door de eisers alleen maar rechtsgeldig kon zijn wederopgezegd bij 
brief van 7 augustus 2000, dat de erfpacht derhalve door de eisers is wederopgezegd na de 
lichting van de koopoptie door de eerste twee verweerders en veroordeelt de eisers bijge-
volg om de authentieke akte te verlijden van de verkoop, aan de eerste en de tweede ver-
weerders, van het litigieuze pand, gelegen te Ukkel, voor de prijs van 185,92 euro, zegt 
dat die akte, indien zij niet verleden wordt binnen de drie maanden na de betekening van 
het arrest, als koopakte zal gelden, en veroordeelt hen om aan de eerste vijf verweerders 
de huuropbrengst van het pand te Ukkel te betalen, om de volgende redenen:

"Bij notariële akte, op 26 april 1971 verleden door notaris T. V. te Brussel, hebben J. en 
A. F.,  samen met de (zesde verweerster),  een erfpachtovereenkomst gesloten voor een 
duur van 27 jaar met ingang van de datum van de akte, betreffende een woonhuis gelegen 
..., ... te Ukkel en een appartement in de residentie ... , ... te Middelkerke (...).

De pacht ging dus in op 26 april 1971 en eindigde op 26 april 1998. De vernieuwing 
moest uiterlijk op 26 april 1997 worden gevraagd.

Op dezelfde datum, namelijk 26 april 1971, wordt tussen dezelfde partijen een onder-
handse overeenkomst gesloten waarbij een koopoptie wordt toegekend aan de (zesde ver-
weerster) of aan eender welke andere persoon dan wel vennootschap of organisme die de 
(zesde verweerster) in haar plaats stelt. De koopoptie betreft het huis te Ukkel, ..., en het 
appartement te Middelkerke. (...)

De  vernieuwing  van  de  erfpacht  werd  niet  binnen  de  overeengekomen termijn  ge-
vraagd. (...)

2. Zijn de overdrachten, door de (zesde verweerster), van de erfpacht en de koopoptie 
betreffende het huis te Ukkel geldig ten aanzien van de (eerste twee verweerders)?

2.1. De erfpacht
De erfpacht is overgedragen bij notariële akte van 24 september 1971, werd op 29 sep-

tember 1971 geregistreerd en op 19 oktober 1971 overgeschreven op het hypotheekkan-
toor.

Door die overschrijving geldt de overdracht van de erfpacht ten aanzien van allen, met 
inbegrip van de oorspronkelijke verpachters, de consorten F.

De akte van overdracht van de pacht is voltrokken tussen de partijen. Krachtens artikel 
1 van de Hypotheekwet is die akte, door haar overschrijving in het hypotheekregister, gel-
dig ten aanzien van derden (...).
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De overschrijving is een wijze van bekendmaking die ertoe strekt een rechtshandeling 
aan derden mede te delen. Zij is een essentieel vormvereiste, daar alleen de overschrij-
ving, ten aanzien van die derden, een wettelijk vermoeden van kennisname van de akte 
van overdracht doet ontstaan (...).

De overdracht van de erfpacht had ten aanzien van de consorten F., de oorspronkelijke 
verhuurders, dus uitwerking vanaf 19 oktober 1971. De wederopzegging van die pacht 
moest dus verplicht ter kennis worden gebracht van de overdragers, met name de (eerste 
twee verweerders), en niet aan de oorspronkelijke pachter, de (zesde verweerster).

De wederopzegging van de erfpacht bij de aangetekende brief van 30 juni 2000, met 
ontvangstbevestiging, die aan de (zesde verweerster) is gericht, heeft dus geen uitwerking 
ten aanzien van de (eerste twee verweerders).

Voor zover de consorten F., op dat tijdstip, nog de eigenaars van het litigieuze pand te 
Ukkel waren, kon de erfpacht alleen geldig worden wederopgezegd door de aangetekende 
brief die op 7 augustus 2000 aan de (eerste twee verweerders) ter kennis was gebracht.

2.2. De koopoptie
(...) Aangezien het voldoende is dat de overdracht ter kennis wordt gebracht opdat zij 

ten aanzien van derden kan gelden en die kennisgeving niet onderworpen is aan precieze 
en concrete vormvereisten, geldt de kennisgeving van de (eerste twee verweerders) aan 
notaris Jean Lafontaine, van wie de (eisers) niet betwisten dat hij hun mandataris was (...), 
als kennisgeving, aan de (eisers), niet alleen van de lichting van de optie maar ook van de 
overdracht van de optie (...).

Te dezen moet worden geoordeeld dat de mededeling van 17 juli 2000, waarvan de (ei-
sers) de ontvangst bevestigen in hun aangetekende brief van 7 augustus 2000, als kennis-
geving geldt van de overdracht van het optierecht door de (zesde verweerster) aan de (eer-
ste twee verweerders) (...).

De overdracht van de koopoptie werd vóór 7 augustus 2000 aan de (eisers) ter kennis 
gebracht. De koopoptie werd vóór diezelfde datum gelicht.

De verkoop is voltrokken en de koper verkrijgt van rechtswege de eigendom ten aan-
zien van de verkoper, zodra er overeenkomst is omtrent de zaak en de prijs (artikel 1583 
van het Burgerlijk Wetboek). De verkoop is definitief wanneer de optie wordt gelicht (...).

De optie werd dus gelicht vóór de datum waarop de consorten F. de erfpacht hebben 
wederopgezegd.

Die wederopzegging kan dus geen uitwerking hebben (...).
3. Vernietiging wegens benadeling van meer dan zeven twaalfden
(...) De onderhandse overeenkomst van 26 april 1971, waarbij aan de (zesde verweer-

ster) een koopoptie wordt toegekend, bepaalt dat de goederen waarop de koopoptie toege-
kend wordt, het voorwerp uitmaken van een erfpacht die dezelfde dag tussen de partijen is 
overeengekomen.

Zoals de (eisers) ten principale betogen (...), zijn de twee overeenkomsten (de erfpacht 
en de koopoptie) onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar beide op dezelfde datum zijn 
gesloten en de ene nooit zonder de andere zou zijn gesloten. 

Beide overeenkomsten zijn de uitdrukking, via twee instrumenta, van de verkoop van 
een onroerend goed die ertoe strekt om een voor belastingdoeleinden wettige maar voor-
delige oplossing te kiezen.

De erfpacht gaat gepaard met een koopoptie. De regel bestaat erin dat er één enkele be-
taling plaatsvindt,  samen met  een symbolische bijdrage,  en die betaling stemt,  op het 
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, overeen met de waarde van het goed.

Het feit dat de twee overeenkomsten met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen, 
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belet echter niet dat de duur van de erfpacht niet dezelfde is en dat elke overeenkomst bij-
zondere bedingen bevat.

De (eisers) betogen ten onrechte dat de koopoptie 'niet meer bestaat', om de enige reden 
dat de vernieuwing niet uiterlijk op 26 april 1997 is gevraagd.

Artikel 14 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht bepaalt immers 
dat de erfpacht, die door het verloop van de tijd is geëindigd, niet stilzwijgend wordt ver-
nieuwd maar blijft bestaan tot de wederopzegging ervan.

Zelfs als de twee overeenkomsten als onlosmakelijk verbonden worden beschouwd, 
zijn de rechten van de huurder en van de optiehouder dus niet van rechtswege vervallen 
op 26 april 1998, na het verstrijken van de 27 jaren, maar zijn zij pas vervallen op de da-
tum van de wederopzegging door de (eisers), d.i. de datum waarop de (eerste twee ver-
weerders) hebben kunnen kennisnemen van de aangetekende brief van wederopzegging 
van 7 augustus 2000.

Aangezien, zoals hierboven is verduidelijkt, de optie in elk geval vóór 7 augustus 2000 
is gelicht, heeft die wederopzegging van de erfpacht op 7 augustus 2000 te dezen geen uit-
werking.

De (eerste twee verweerders) hadden immers door het lichten van de optie en, in elk ge-
val, door daarvan kennis te geven, al bezit genomen van het pand te Ukkel".

Grieven
Eerste onderdeel
Uit de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de uit een overeen-

komst ontstane verbintenissen alleen tussen de contracterende partijen gevolgen teweeg-
brengen en dat zij uitsluiten dat overdracht van de schuld van de schuldenaar aan een der-
de ten aanzien van de schuldeiser geldt, tenzij de schuldeiser deze uitdrukkelijk aanvaardt.

Het vroegere artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het op de overdracht van 
schuldvordering toepasselijk was, bepaalde: "De overnemer verkrijgt het bezit ten opzich-
te van derden eerst door de betekening van de overdracht aan de schuldenaar. De overne-
mer kan echter dat bezit eveneens verkrijgen doordat de schuldenaar in een authentieke 
akte de overdracht aanneemt".

Artikel 14 van de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht bepaalt: "Wan-
neer het erfpachtrecht door het verloop des tijds is geëindigd, wordt hetzelve niet stilzwij-
gend vernieuwd, doch kan hetzelve bij voortduring blijven bestaan tot wederopzegging 
toe".

Het arrest beslist dat de overdracht van de erfpacht, op 22 juli 1971, door de (zesde ver-
weerster) aan de (eerste twee verweerders), ten aanzien van de (eisers) gold omdat zij op 
19 oktober 1971 was overgeschreven op het hypotheekkantoor. Die overdracht is door de 
pachters F. niet aanvaard en werd hen evenmin bij authentieke akte ter kennis gebracht.

Het recht van erfpacht is immers een zakelijk recht, dat vervreemd kan worden over-
eenkomstig artikel 6 van de wet van 10 januari 1824. Die vervreemding geldt ten aanzien 
van derden zodra ze is overgeschreven op het hypotheekkantoor.

De erfpacht omvat tevens persoonlijke verbintenissen tussen de eigenaar en de erfpach-
ter. De pachter is niet alleen verplicht om de huur te betalen maar heeft ook persoonlijke 
verplichtingen, die zijn vastgelegd in de artikelen 3, 4 en 5 van de wet van 10 januari 
1824. De overdracht van de schuld geldt slechts ten aanzien van de schuldeiser indien hij 
die overdracht aanvaardt.

De eigenaar van het via erfpacht gehuurde pand, heeft eveneens verplichtingen ten aan-
zien van de erfpachter. Hij is met name verplicht om hem het goed te overhandigen en 
hem het genot ervan te verzekeren. De overdracht van de erfpacht omvat dus ook de 
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schulden die de erfpachter ten aanzien van de eigenaar heeft.
De overdracht van die schulden van de erfpachter aan een derde geldt, overeenkomstig 

het vroegere artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek, slechts ten aanzien van de verpach-
ter, indien die overdracht hetzij betekend werd hetzij bij authentieke akte door hem werd 
aanvaard.

Hoewel de overschrijving van een authentieke akte waarin de overdracht van een zake-
lijk recht, zoals een erfpacht, vastgesteld wordt, ervoor zorgt dat dit zakelijk recht ten aan-
zien van derden geldt, betekent dat echter niet dat de overdracht van de schulden van de 
pachter ten aanzien van de verpachter geldt en evenmin dat de overdracht van de schuld-
vorderingen van de pachter ten aanzien van de verpachter geldt, behalve, in geval van 
overdracht van schuldvordering, indien die overdracht aan de verpachter is betekend of 
indien hij die overdracht door middel van een authentieke akte heeft aanvaard.

Hieruit volgt dat de overdracht van de erfpacht door de (zesde verweerster) aan de (eer-
ste twee verweerders), in zoverre zij betrekking had op de schulden van de pachter, niet 
gold ten aanzien van de (eisers) en, in zoverre zij betrekking had op de schuldvorderingen 
van de pachter die aan de (eerste twee verweerders) waren overgedragen, ten aanzien van 
de (eisers) slechts kon gelden op voorwaarde dat zij aan de (eisers) was betekend of dat zij 
die overdracht door middel van een authentieke akte hadden aanvaard, wat het arrest niet 
vaststelt.

Het arrest, dat beslist dat de overdracht van de erfpacht door de (zesde verweerster) aan 
de (eerste twee verweerders), ten gevolge van haar overschrijving in het hypotheekkan-
toor, ten aanzien van de eisers gold, terwijl noch de overdracht van schulden noch de 
overdracht van schuldvorderingen aan de (eerste twee verweerders) ten aanzien van de 
(eisers) kon gelden, schendt het vroegere artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

Het arrest, dat bijgevolg beslist dat de wederopzegging van de erfpacht die de eisers op 
30 juni 2000 ter kennis hebben gebracht van de zesde verweerster, de oorspronkelijke erf-
pachter, geen uitwerking heeft gehad, en dat alleen de wederopzegging die aan de eerste 
en tweede verweerders te dezen bij brief van 7 augustus 2000 ter kennis is gebracht, de 
erfpacht rechtsgeldig had kunnen wederopzeggen indien deze nog had bestaan, en dat be-
slist dat die wederopzegging op die datum dagtekent van na de lichting van de optie door 
de verweerders, wat zij uiterlijk op 17 juli 2000 zouden hebben gedaan, verantwoordt zijn 
beslissing niet naar recht en schendt derhalve artikel 14 van de wet van 10 januari 1824 
over het recht van erfpacht.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel betoogt dat, "hoewel de overschrijving van een authentieke akte 

waarin  de  overdracht  van  een  zakelijk  recht,  zoals  een  erfpacht,  vastgesteld 
wordt, tot gevolg heeft dat dit zakelijk recht ten aanzien van derden geldt, dat 
echter niet betekent dat de overdracht van de schulden van de pachter ten aanzien 
van de verpachter geldt en evenmin dat de overdracht van de schuldvorderingen 
van de pachter ten aanzien van de verpachter geldt, behalve in geval van over-
dacht van schuldvordering, indien die overdracht aan de verpachter is betekend 
of  indien  hij  die  overdracht  door  middel  van  een  authentieke  akte  heeft 
aanvaard", en verwijt het arrest dat het beslist dat de overdracht van de erfpacht 
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door de zesde verweerster aan de eerste twee verweerders, ten gevolge van haar 
overschrijving in het hypotheekregister, ten aanzien van de eisers geldt.

Het middel vermeldt als geschonden wettelijke bepalingen alleen maar de arti-
kelen 1134, 1165, 1690 van het Burgerlijk Wetboek en 14 van de wet van 10 ja-
nuari 1824 over het recht van erfpacht.

Aangezien het onderdeel de schending van artikel 1, eerste lid, van de Hypo-
theekwet niet aanvoert, en de wettelijke bepalingen die het aanvoert, als het on-
derdeel gegrond zou zijn, niet zouden volstaan om tot vernietiging te leiden, is 
dat onderdeel, zoals de eerste vijf verweerders betogen, niet ontvankelijk.

(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eisers veroordeelt om aan de 

eerste vijf verweerders een vergoeding van 2.500 euro voor de rechtspleging in 
eerste aanleg en voor de rechtspleging in hoger beroep een vergoeding van 2.500 
euro te betalen.

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 eisers in de helft van de kosten, houdt de overige kosten aan en 

laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

31 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Si-
mon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Mahieu en Kirkpatrick. 

Nr. 378

3° KAMER - 31 mei 2010

1º STEDENBOUW — ALGEMEEN - ONROEREND GOED - KLASSERINGSMAATREGEL - 
BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - VERGOEDING VAN DE EIGENAAR - UITZONDERING - 
OVERDRACHT VAN HET GOED - VOORWAARDEN

2º STEDENBOUW — ALGEMEEN - ONROEREND GOED - KLASSERINGSMAATREGEL - 
VERGOEDING VAN DE EIGENAAR - OVERDRACHT VAN HET GOED - ALGEMEEN RECHTVERKRIJGENDE 
- UITWERKING

1º De vergoeding die de eigenaar ten laste van het Gewest kan aanvragen wanneer een  
bouw- of verkavelingsverbod, dat uitsluitend uit de klassering van een onroerend goed  
voortvloeit, een einde maakt aan het gebruik of aan de bestemming van dat goed de dag  
vóór  de  inwerkingtreding  van het  klasseringsbesluit,  is  niet  verschuldigd  wanneer  de 
eigenaar het onroerend goed verkregen heeft toen het reeds geklasseerd was, zonder  
dat hierbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang van de wijze waarop de eigendom 
van het betrokken goed is overgedragen.  (Artt. 230, §§1 en 3, 1°, en 371, §§1 en 3, 1° 
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oud, W.W.R.O.S.P.)

2º De in de vroegere artikelen 230, §3, 1°, en 371, §3, 1°, W.W.R.O.S.P., bepaalde uitzon-
dering is bijgevolg, in geval van algemene overdracht van een onroerend goed wegens 
overlijden,  van  toepassing.  (Artt.  230,  §§1  en  3,  1°,  en  371,  §§1  en  3,  1°  oud, 
W.W.R.O.S.P.)

(G. e.a. T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0282.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 oktober 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 1 februari 2010 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 230, inzonderheid §3, 1°, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Orde-

ning, Stedenbouw en Patrimonium (WWROSP), na de wijziging ervan bij het Waals de-
creet van 1 april 1999 en, voor zover nodig, het vroegere artikel 371, inzonderheid §3, 1° 
(oude nummering), van dat Wetboek, vóór de wijziging ervan bij het decreet van 1 april 
1999 en zoals het was ingevoegd door het decreet van 18 juli 1991;

- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eisers geen aanspraak kunnen maken op de vergoeding bedoeld 

in artikel 230, §1, van het WWROSP (het vroegere artikel 371, §1), om alle redenen die 
hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende rede-
nen:

"Artikel 230, §3, 1°, van de WWROSP bepaalt, met betrekking tot de vergoedingen 
waarop de eigenaars aanspraak kunnen maken indien een bouw- of verkavelingsverbod 
dat het gevolg is van de bescherming van een onroerend goed, een einde maakt aan het 
gebruik of de bestemming van dat goed, dat 'er geen vergoeding verschuldigd is indien de 
eigenaar het goed verworven heeft wanneer het al beschermd was';

De litigieuze percelen, waarvan de verkaveling gevraagd wordt, zijn beschermd bij be-
sluit van 16 oktober 1975;

De (eisers) hebben de eigendom van die percelen verkregen ten gevolge van het overlij-
den,  op  31  maart  1999,  van  J.  J.,  echtgenoot  van  (de  eiseres)  en  vader  (van  de 
verweerder);

Artikel 711 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat eigendom van goederen wordt ver-
kregen (...) door erfopvolging;

Toen de (eisers) de litigieuze percelen verkregen hebben, waren deze reeds meer dan 
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twintig jaar bij besluit beschermd;
De eerste rechter, die de (eisers) op dat punt gelijk geeft, heeft geweigerd om artikel 

230, §3, 1°, van het WWROSP toe te passen en heeft aldus een voorwaarde toegevoegd 
aan de door de wetgever ontworpen tekst, met name dat de eigendom van een onroerend 
goed vrijwillig moet zijn verkregen, op grond dat 'de litigieuze bewoordingen onmogelijk 
de overdracht door erfopvolging kunnen betreffen, aangezien zij niet verenigbaar zijn met 
die vorm van overdracht en het door de wetgever beoogde doel bestond in het voorkomen 
van schadelijke speculatie, met name in geval van vrijwillige koop';

De tekst van artikel 230, §3, 1°, is eenvoudig en duidelijk;
Hetzelfde geldt voor artikel 711 van het Burgerlijk Wetboek. Erfopvolging door over-

lijden is een afgeleide vorm van eigendomsverkrijging (...);
Het gaat daarenboven om een vrijwillige wijze van verkrijging van goederen (...);
De (eisers) hebben dus, in de zin van dat artikel, de eigendom van de litigieuze percelen 

verkregen op een ogenblik dat zij reeds beschermd waren;
Zij kunnen bijgevolg op geen enkele vergoeding aanspraak maken".
Het arrest  weigert  bovendien om de eerste,  door de eisers voorgestelde prejudiciële 

vraag te stellen over de grondwettigheid van artikel 230, §3, 1°, van het WWROSP, om 
alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de 
volgende redenen:

"Opdat een prejudiciële vraag gesteld kan worden, moet zij allereerst een schijn van ge-
grondheid vertonen en moet, bijgevolg, de mogelijkheid bestaan dat het Grondwettelijk 
Hof hierop positief antwoordt;

In het geval van de eerste voorgestelde prejudiciële vraag is die mogelijkheid uitgeslo-
ten. Het hof (van beroep) ziet niet in welke discriminatie zou ontstaan uit de toepassing 
van artikel 230, §3, 1°, van het WWROSP, aangezien eenieder die een onroerend goed 
verkrijgt op dezelfde wijze behandeld wordt, of hij dat goed nu verkrijgt op de oorspron-
kelijke wijze van verkrijging - door bewoning, vinding, natrekking, acquisitieve verjaring 
of usucapio - of op een afgeleide wijze van verkrijging - door overeenkomst, testament, 
erfopvolging door overlijden, overgave, beslissing van de overheid, echtscheiding door 
onderlinge toestemming. Integendeel, het invoeren van een verschil in behandeling tussen 
eigenaars zou pas discriminatoir zijn. Elke verkrijger van een onroerend goed kan te we-
ten komen of het al dan niet beschermd is".

Grieven
Eerste onderdeel
De wettelijke erfgenaam is degene die, in zijn hoedanigheid van algemene rechtverkrij-

gende, het vermogen van de overledene verkrijgt, zodat het zich met zijn eigen vermogen 
vermengt. Hij volgt laatstgenoemde op.

Aangezien de erfopvolger van de overledene in de rechten van de de cuius treedt, kan 
hij bijgevolg rechtsgeldig optreden op grond van artikel 230 van het WWROSP, ook al is 
de nalatenschap opengevallen na de bescherming van het onroerend goed dat hij erft, in 
zoverre de vergoedingsvordering die in het vermogen van zijn rechtsvoorganger aanwezig 
was, noodzakelijkerwijs op hem is overgedragen.

Bijgevolg moeten aan de eigenaar van een beschermd onroerend goed dezelfde rechten 
worden toegekend als aan zijn erfgenamen, daar de vergoedingsvordering uit zijn naar 
hun vermogen is overgedragen.

Die gevolgtrekking geldt niet in geval van overdracht onder de levenden, in zoverre de 
bijzondere rechtverkrijgende slechts een welbepaald goed of recht verkrijgt, met uitslui-
ting - in beginsel - van de schuldvorderingen en de persoonlijke verbintenissen van zijn 
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rechtsvoorganger die op dat welbepaald actief betrekking hebben.
Artikel 230, §3, van het WWROSP (net als het vroegere artikel 371, §3, 1°), luidens 

hetwelk geen enkele vergoeding verschuldigd is indien de eigenaar het onroerend goed 
verkregen heeft wanneer het al beschermd was, heeft bijgevolg alleen betrekking op over-
drachten onder de levenden.

Het arrest, dat de vergoedingsvordering van de eisers verwerpt op grond van artikel 
230, §3, 1°, van het WWROSP, geeft aan de exceptie die het invoert een draagwijdte die 
het niet heeft en schendt, bijgevolg, die bepaling (en, voor zover nodig, het in het middel 
bedoelde, vroegere artikel 371, §3, 1°, van het WWROSP, dat dezelfde regel betrof) als-
ook artikel 230, §1, van het WWROSP (en, voor zover nodig, het vroegere artikel 371, 
§1) dat recht geeft op vergoeding.

Tweede onderdeel
Indien artikel 230, §3, 1°, van het WWROSP (net als het in het middel bedoelde, vroe-

gere artikel 371, §3, 1°) aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op zowel 
de overdrachten onder de levenden als op de overdrachten door overlijden, dan schendt 
het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, daar het personen die in een verschillende si-
tuatie verkeren, te weten, enerzijds, degenen die, zoals te dezen, wettelijk erfgenaam van 
de eigenaar van een beschermd goed zijn en in het recht van de overledene op de vergoe-
ding, dat zij in zijn vermogen aantreffen, treden - ook al werd er op dat recht nog geen 
aanspraak gemaakt, en anderzijds de verkrijgers, door overdracht onder de levenden, die 
hun rechtsvoorganger niet opvolgen, zonder objectieve en redelijke verantwoording op 
dezelfde wijze behandelt.

Krachtens artikel 26 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 bestaat er in dat geval 
grond om aan het Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen: schendt 
artikel 230, §3, 1°, van het WWROSP (net als het vroegere artikel 371, §3, 1°) de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet, wanneer het aldus uitgelegd wordt dat het zonder enig on-
derscheid van toepassing is op de overdrachten door overlijden en op de overdrachten tus-
sen de levenden, in zoverre het de verkrijger door erfopvolging, die een algemene recht-
verkrijgende is, op dezelfde wijze behandelt als de rechtverkrijgende onder de levenden, 
die een bijzondere rechtverkrijgende is, terwijl eerstgenoemde, in tegenstelling tot laatst-
genoemde, zijn rechtsvoorganger opvolgt en degene is die de vergoedingsvordering uit 
het vermogen van laatstgenoemde verkrijgt ?

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel
Luidens artikel 230, §1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, 

Stedenbouw en Patrimonium, dat overeenkomt met het vroegere artikel 371, §1, 
van dat Wetboek, kunnen de eigenaars een vergoeding ten laste van het Gewest 
vragen indien een bouw- of verkavelingsverbod dat enkel het gevolg is van de 
bescherming van een onroerend goed een einde maakt aan het gebruik of de be-
stemming van dat goed op de dag vóór de inwerkingtreding van het bescher-
mingsbesluit.

Paragraaf 3, 1°, van die artikelen bepaalt dat er geen vergoeding verschuldigd 
is indien de eigenaar het goed verkregen heeft wanneer het al beschermd was.

Die bepaling maakt geen enkel onderscheid naargelang van de wijze waarop de 
eigendom van het betrokken goed is overgedragen.

Artikel 711 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat eigendom van goederen 
wordt verkregen en overgaat door erfopvolging, door schenking onder de leven-
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den of bij testament, en uit kracht van verbintenissen.
De omstandigheid dat een vermogen op een algemene rechtverkrijgende over-

gaat, heeft niet tot gevolg dat de erfopvolging geen wijze is waarop hij de eigen-
dom van de goederen uit dat vermogen verkrijgt.

De in de voormelde artikelen 230, §3, 1°, en 371, §3, 1° (oud), bepaalde excep-
tie is derhalve van toepassing in geval van algemene overdracht, door overlijden, 
van een onroerend goed.

Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het onderdeel, dat geen kritiek uitoefent op het arrest, is niet ontvankelijk.
Aangezien het onderdeel daarenboven niet ontvankelijk is om een reden eigen 

aan de cassatieprocedure, hoeft de door de eisers voorgestelde prejudiciële vraag 
niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.

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

31 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijk-
luidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch 
en De Bruyn.

Nr. 379

3° KAMER - 31 mei 2010

ONDERWIJS - GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS - WEDDETOELAGEN - FRANSE GEMEENSCHAP - 
ONVERSCHULDIGDE BETALING - VORDERING TOT TERUGBETALING - AARD

De rechtsvordering  tot  terugvordering  van  de  door  de  Franse  Gemeenschap  aan  een 
leerkracht  onverschuldigd betaalde weddetoelagen, is geen rechtsvordering die uit de 
overeenkomst ontstaat in de zin van artikel 8 van het decreet van 1 februari 1993. (Art. 8, 
Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993)

(V. e.a. T FRANSE GEMEENSCHAP) 

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0535.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 18 februari 2009 gewezen 

door het hof van beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 6 april 2010 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 8 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 1 februari 1993 houdende 

het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs;
- de artikelen 25 en 36 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalin-

gen van de onderwijswetgeving.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiseres om het onverschuldig bedrag van 14.308,86 euro voor 

de periode van 1992 tot 1995 terug te betalen, om de volgende redenen :
"(De eiseres) beroept zich op de verjaring van één jaar, bepaald in artikel 8 van het de-

creet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van 
het gesubsidieerd vrij  onderwijs,  luidens hetwelk 'de handelingen voortvloeiend uit  de 
overeenkomst verjaard zijn een jaar na het eindigen hiervan of vijf jaar na de daad die 
aanleiding gaf tot de vordering zonder dat deze laatste termijn een jaar na het eindigen 
van de overeenkomst mag overschrijden'. 

De daarin bedoelde 'overeenkomst' is de overeenkomst tussen de leerkracht en de in-
richtende macht.

Zelfs als (de verweerster), krachtens andere bepalingen, aan de leerkracht rechtstreeks 
weddetoelagen moet storten,  is  zij  daarom nog geen betrokken partij  bij  die overeen-
komst.

De bij de voormelde bepaling voorgeschreven verjaring van een jaar kan haar dus niet 
worden tegengeworpen.

De in dit geval toepasselijke verjaring is integendeel die bepaald in artikel 7, §1, van de 
wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten 
voordele van de Staat en de provinciën, dat op de Gemeenschappen en de Gewesten van 
toepassing is gemaakt door artikel 106 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991.

Volgens die bepalingen 'zijn, inzake wedden, (...) voorschotten daarop en vergoedingen 
of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden (...) vormen of ermede gelijkstaan, de 
door de Staat ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed vervallen aan hen die ze hebben 
ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd werd binnen een termijn van vijf 
jaar te rekenen van de eerste januari van het jaar van de betaling'; de tweede paragraaf van 
datzelfde artikel bepaalt dat die vraag tot terugbetaling, om geldig te zijn, ter kennis van 
de schuldenaar gebracht moet worden bij een ter post aangetekend schrijven met vermel-
ding van het totale bedrag van de teruggevraagde som met, per jaar, de opgave van de ten 
onrechte uitgevoerde betalingen en van de bepalingen in strijd waarmede de betalingen 
werden gedaan'.

Een dergelijke vraag tot terugbetaling, die aan de voormelde voorwaarden beantwoordt, 
werd bij aangetekende brief van 2 februari 1996 aan (de eiseres) verzonden.

De vordering is derhalve niet verjaard wat betreft de onverschuldigde betalingen die na 
31 december 1991 zijn verricht".

Grieven
Krachtens artikel 8 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de ge-

subsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, "zijn de handelingen 
voortvloeiend uit de overeenkomst verjaard een jaar na het eindigen hiervan of vijf jaar na 
de daad die aanleiding gaf tot de vordering zonder dat deze laatste termijn een jaar na het 
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eindigen van de overeenkomst mag overschrijden".
De eiseres betoogde in haar conclusie dat ze sinds 1 maart 1995 op pensioen was ge-

steld en dat de vordering dus sinds 1 maart 1995 verjaard was, daar de bedragen die (zij) 
ontvangen had "bezoldigingen waren, waarop daarenboven socialezekerheidsbijdragen en 
de bedrijfsvoorheffing waren ingehouden (...). Zelfs als die bezoldiging is uitbetaald door 
een partij die niet bij de arbeidsovereenkomst betrokken was, blijft het een bezoldiging".

Hoewel de weddetoelagen subsidies zijn die aan het bevoegde gezag worden toege-
kend, beschikt de leerkracht krachtens artikel 36 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging 
van  sommige  bepalingen  van  de  onderwijswetgeving  over  een  subjectief  recht  op  de 
rechtstreekse betaling, door de verweerster, van de in artikel 25 van dezelfde wet bedoel-
de weddetoelagen. Die weddetoelagen zijn voor de leerkracht bezoldigingen en de aard 
ervan wordt niet gewijzigd door het feit dat de verweerster in de plaats van de werkgever 
optreedt als derde-betaler. 

De rechtsvordering tot terugbetaling van die onverschuldigd betaalde bezoldiging is bij-
gevolg een handeling die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit in de zin van artikel 8 
van het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde perso-
neelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Het arrest, dat beslist dat de "bij de voormelde bepaling voorgeschreven verjaring van 
een jaar (...) dus niet kan worden tegengeworpen" aan de verweerster, op grond dat zij 
geen partij is bij de "'overeenkomst' (...) tussen de leerkracht en de inrichtende macht" 
schendt artikel 8 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsi-
dieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs en, voor zover nodig, de arti-
kelen 25 en 36 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 
onderwijswetgeving.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 8 van het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut 

van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, zijn 
de handelingen voortvloeiend uit de overeenkomst verjaard een jaar na het eindi-
gen hiervan of vijf jaar na de daad die aanleiding gaf tot de vordering zonder dat 
deze laatste termijn een jaar na het eindigen van de overeenkomst mag over-
schrijden. 

De rechtsvordering tot terugbetaling van de door de verweerster aan een leer-
kracht onverschuldigd betaalde weddetoelagen, is geen handeling die in de zin 
van die bepaling uit de overeenkomst voortvloeit.

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

31 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Si-
mon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Oosterbosch en Kirkpatrick.
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Nr. 380

3° KAMER - 31 mei 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL DAT 
KRITIEK UITOEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER - NIET-
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - CASSATIEMIDDEL 
- FEIT DAT DOOR DE BESTREDEN BESLISSING NIET IS VASTGESTELD

3º GEZINSBIJSLAG — ALGEMEEN - AFZONDERLIJKE VERBLIJFPLAATS - AAN HET KIND 
BETAALDE BIJSLAG - VOORWAARDEN - VOORLOPIG BEWINDVOERDER - INVLOED

1º en 2° Het middel dat uitgaat van het bestaan van een feit dat in het bestreden arrest niet  
vastgesteld wordt en dat het Hof niet kan onderzoeken, is niet ontvankelijk1. 

3º De omstandigheid dat het kind, dat recht geeft op kinderbijslag, een voorlopig bewindvo-
erder heeft, belet de toepassing van artikel 69, §2, b), Kinderbijslagwet Werknemers, ni-
et. (Art. 69, §2, b), Kinderbijslagwet Werknemers)

(R.K.W. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0067.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 april 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 69, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 

22 december 2008, en 70 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betref-
fende de kinderbijslag voor loonarbeiders;

- voor zoveel nodig, artikel 488bis-F, §3, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat het hoger beroep van de eiser ontvankelijk maar niet gegrond is en 

bevestigt het (beroepen) vonnis, dat de eiser veroordeelt om aan de verweerder een derde 
van de kinderbijslag ten behoeve van O.K. te betalen met ingang van 1 juli 2006. Het ar-
rest verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-
den beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen: "artikel 70 van de samenge-
ordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 
bepaalt dat 'de kinderbijslag verschuldigd ten behoeve van een kind dat door bemiddeling 
of ten laste van een openbare overheid geplaatst is in een instelling, betaald wordt ten be-
lope van: 1° twee derden aan die instelling of de particulier, zonder dat dit gedeelte hoger 
mag zijn dan het bedrag dat de Koning kan vaststellen voor bepaalde categorieën van kin-
deren; 2° het saldo aan de natuurlijke persoon bedoeld bij artikel 69'.

1 Cass., 13 feb. 2004, AR C.02.0616.F, AC, 2004, nr. 82. 
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Voornoemd artikel 69 bepaalt het volgende: '§1. De kinderbijslag (...) wordt uitgekeerd 
aan de moeder .

(...) Als de moeder het kind niet daadwerkelijk opvoedt, wordt de kinderbijslag betaald 
aan de natuurlijke (...) persoon die deze rol vervult.

(...) §2. De kinderbijslag wordt aan het rechtgevend kind zelf uitbetaald:
a) (...)
b) als het ontvoogd is of de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en niet bij de in §1 bedoel-

de persoon woont'.
Het (arbeids)hof stelt te dezen het volgende vast : noch (de verweerster) noch (de ver-

weerder) voeden O.K. op; O.K. is meerderjarig en heeft een voorlopig bewind-voerder; 
(de verweerster) heeft voor de eerste rechters ermee ingestemd dat het derde van de aan 
haar gestorte kinderbijslag (aan de verweerder) zou worden uitbetaald; (de verweerder) 
heeft de oorspronkelijke vordering qualitate qua ingesteld.

Het (arbeids)hof oordeelt dat, in dit geval, het derde van de kinderbijslag gestort moet 
worden aan O.K. en, bijgevolg, (aan de verweerder).

Die oplossing is niet strijdig met de wet, daar artikel 70 van de samengeordende wetten 
verwijst naar artikel 69 in zijn geheel en niet alleen maar naar de eerste paragraaf van die 
bepaling.

Zij is daarenboven terecht, in zoverre die kinderbijslag dient om het verblijf van O.K. 
in het opvangcentrum te betalen en haar dus rechtstreeks ten goede komt.

Het hoger beroep is niet gegrond".
Grieven
1. Volgens artikel 70, eerste lid, van de samengeordende wetten van 19 december 1939 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wordt de kinderbijslag verschuldigd ten 
behoeve van een kind dat door bemiddeling of ten laste van een openbare overheid ge-
plaatst is in een instelling betaald tot beloop van: 1° twee derden aan die instelling of de 
particulier, zonder dat dit gedeelte hoger mag zijn dan het bedrag dat de Koning kan vast-
stellen voor bepaalde categorieën van kinderen; 2° het saldo aan de natuurlijke persoon 
bedoeld bij artikel 69.

Artikel 69, §1, van dezelfde wetten bepaalt dat de kinderbijslag betaald wordt aan de 
moeder. Als de moeder het kind niet daadwerkelijk opvoedt, wordt de kinderbijslag be-
taald aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze rol vervult.

Volgens artikel 69, §2, van de samengeordende wetten van 19 december 1939, wordt 
de kinderbijslag aan het rechtgevend kind zelf uitbetaald a) als het gehuwd is; b) als het 
ontvoogd is of de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en niet bij de in §1 bedoelde persoon 
woont. Aan deze laatste voorwaarde is voldaan door afzonderlijke hoofdverblijfplaatsen 
als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5° van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen, of als met daartoe voorgelegde officiële docu-
menten aangetoond wordt dat de gegevens in het Rijksregister niet of niet meer overeen-
stemmen met de realiteit; c) als het zelf bijslagtrekkende is voor één of meer van zijn kin-
deren. 

Het kind bedoeld in de tweede paragraaf van artikel 69 kan evenwel in zijn eigen be-
lang een andere persoon als bijslagtrekkende aanwijzen, op voorwaarde dat die persoon 
met het kind verbonden is door verwantschap of aanverwantschap in de eerste graad. De 
verwantschap verworven door adoptie wordt in aanmerking genomen. Het kind bedoeld in 
die paragraaf is rechtsbekwaam om zelf als eiser of verweerder in rechte op te treden in de 
geschillen betreffende de rechten op kinderbijslag.

De drie, in paragraaf 2 van artikel 69 van de samengeordende wetten van 19 december 



Nr. 380 - 31.5.10 HOF VAN CASSATIE 1585 

1939 bepaalde afwijkingen van het beginsel van de betaling van de kinderbijslag aan de 
moeder, hebben dezelfde grondslag, namelijk het begrip onafhankelijkheid, zelfbeschik-
king van het kind. De kinderbijslag kan alleen aan het kind zelf worden betaald als dat 
kind daadwerkelijk zelfstandig kan handelen.

Daarenboven moet het begrip "afzonderlijke hoofdverblijfplaats", vermeld in artikel 69, 
§2, b), van de samengeordende wetten van 19 december 1939, begrepen worden als een 
verblijfplaats die vrij en weloverwogen gekozen werd door het kind, zonder enige externe 
inmenging en zonder dat zijn instemming ongeldig is.

De artikelen 69 en 70 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 raken de 
openbare orde, zodat elke overeenkomst die ertoe strekt daarvan af te wijken, geen enkele 
waarde heeft.

2. Geen enkele partij heeft ooit betwist en uit de uiteenzetting van de feiten in het arrest 
blijkt dat O.K. beschouwd wordt als een kind dat door bemiddeling of ten laste van een 
overheid geplaatst is in een instelling, met name de vereniging zonder winstoogmerk Le 
Château Vert, zodat de kinderbijslag die haar krachtens artikel 70, eerste lid, van de sa-
mengeordende wetten van 19 december 1939, verschuldigd is, tot beloop van twee derden 
aan die instelling betaald wordt.

Uit de processtukken blijkt dat de aan het arbeidshof gestelde vraag beperkt was tot de 
vraag wie de in artikel 69 bedoelde natuurlijke persoon was en, bijgevolg, wie recht had 
op het saldo van het derde van de aan O.K. verschuldigde kinderbijslag.

Het arbeidshof stelt vast dat noch de verweerster noch de verweerder O.K. opvoeden, 
dat O.K. zestien jaar oud is en een afzonderlijke verblijfplaats heeft en dus niet bij haar 
ouders woont, dat zij meerderjarig is en een voorlopig bewindvoerder heeft, dat de ver-
weerster voor de eerste rechters ermee heeft ingestemd dat het derde van de kinderbijslag 
die aan haar gestort wordt, aan de verweerder betaald zou worden en dat de verweerder de 
oorspronkelijke vordering qualitate qua heeft ingesteld, en beslist vervolgens dat het derde 
van de kinderbijslag aan O.K. en dus aan de verweerder gestort moet worden. Het arrest 
beslist dat die oplossing niet strijdig is met de letter van de wet daar artikel 70 van de sa-
mengeordende wetten van 19 december 1939 naar artikel 69 in zijn geheel verwijst en niet 
alleen maar naar de eerste paragraaf van die bepaling.

Het arrest beslist aldus dat het saldo van een derde van de kinderbijslag die ten gunste 
van O.K. verschuldigd is, krachtens artikel 69, §2, b), van de samengeordende wetten van 
19 december 1939, aan haarzelf moet worden uitbetaald.

3.1. Het arrest stelt vast dat O.K. wegens haar gezondheidstoestand een voorlopig be-
windvoerder heeft.

Uit die overwegingen volgt dat O.K. niet bekwaam is om zelf als eiser of als verweer-
der op te treden in geschillen over het recht op kinderbijslag : volgens artikel 488bis-F, 
§3, van het Burgerlijk Wetboek, vertegenwoordigt de voorlopige bewindvoerder, bij ge-
brek aan aanwijzingen in de beschikking die hem aanwijst, de beschermde persoon in alle 
rechtshandelingen en procedures als eiser en als verweerder. Het feit dat de verweerder de 
oorspronkelijke vordering te dezen heeft ingesteld als voorlopige bewindvoerder, belet ui-
teraard niet dat O.K. dat niet zelf mocht doen.

Het arrest, dat vaststelt dat O.K. een voorlopige bewindvoerder heeft, stelt in feite vast 
dat zij niet werkelijk zelfstandig kan handelen.

Het arrest, dat evenwel beslist dat het derde van de kinderbijslag aan O.K. en, bijge-
volg, aan de verweerder gestort moet worden, miskent aldus de voorwaarde van zelfstan-
digheid van het kind, zoals vereist bij de in de tweede paragraaf van artikel 69 van de sa-
mengeordende wetten van 19 december 1939 bepaalde afwijkingen van het beginsel van 
de betaling van de kinderbijslag aan de moeder. Het arrest schendt bijgevolg de artikelen 
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69 en 70 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 en 488bis-F, §3, van het 
Burgerlijk Wetboek.

3.2. Het arrest stelt vast dat O.K. in de vereniging zonder winstoogmerk Le Château 
Vert is geplaatst door haar ouders.

Zoals de eiser voor het arbeidshof betoogde, is artikel 69, §2, b), van de samengeorden-
de wetten van 19 december 1939 alleen van toepassing op het ontvoogde kind of op het 
kind dat de leeftijd van zestien jaar bereikt heeft en niet verblijft bij de in de eerste para-
graaf van die bepaling bedoelde persoon; laatstgenoemde voorwaarde moet verstaan wor-
den als een verblijfplaats die vrij en weloverwogen gekozen werd door het kind. Het ar-
rest, dat beslist dat het derde van de kinderbijslag gestort moet worden aan O.K., terwijl 
het vaststelt dat laatstgenoemde was geplaatst door haar ouders, schendt de voormelde be-
paling.

Het arrest, dat beslist dat het derde van de kinderbijslag gestort moet worden aan O.K. 
en, bijgevolg, aan de verweerder, schendt de artikelen 69 en 70 van de samengeordende 
wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en artikel 
488bis-F, §3, van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel, dat betoogt dat O.K. niet beantwoordt aan de voorwaarde van af-

zonderlijke verblijfplaats van het kind, bepaald in artikel 69, §2, b), van de sa-
mengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor 
loonarbeiders, veronderstelt dat die verblijfplaats niet vrijwillig gekozen werd.

Het arrest stelt niet vast dat en uit geen van de door het arrest vastgestelde fei-
ten blijkt dat die hoofdverblijfplaats niet vrijwillig gekozen zou zijn.

Het Hof is niet bevoegd om dat feit te onderzoeken.
Het middel is in die mate niet ontvankelijk.
Voor het overige wordt de kinderbijslag, luidens dat artikel 69, §2, b), uitbe-

taald aan het rechtgevende kind zelf als hij de leeftijd van zestien jaar heeft be-
reikt en een andere hoofdverblijfplaats heeft dan de in artikel 69, §1, bedoelde 
persoon.

De omstandigheid dat het kind, dat recht geeft op kinderbijslag, een voorlopig 
bewindvoerder heeft, belet de toepassing van dat artikel 69, §2, b), niet.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt in die mate naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 mei 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Si-
mon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
van Eeckhoutte en Kirkpatrick.
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