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N° 267

2o kamer. — 2 mei 2012
(P.12.0020.F)

1o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — VoorTDureND mISDrIjf. — STrafVorDerING. 
— reDeLIjke TermIjN. — oVerSCHrIjDING. — VerGoeDING.

2o  mISDrIjf. — SoorTeN. — afLoPeND. VoorTGeZeT. VoorTDu-
reND mISDrIjf. — VoorTDureND mISDrIjf. — STrafVorDerING. — reDe-
LIjke TermIjN. — oVerSCHrIjDING. — VerGoeDING.

3o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — STeDeNbouw. — HerSTeL VaN PLaaTS IN 
De VorIGe STaaT. — VaSTSTeLLING VaN De oVerSCHrIjDING VaN De reDeLIjke 
TermIjN. — GeVoLG.

4o  STeDeNbouw. — HerSTeL VaN PLaaTS IN De VorIGe STaaT. 
beTaLING VaN eeN meerwaarDe. — HerSTeL VaN PLaaTS IN De VorIGe 
STaaT. — VaSTSTeLLING VaN De oVerSCHrIjDING VaN De reDeLIjke TermIjN. — 
GeVoLG.

1o en 2o De vergoeding die verschuldigd is aan de pleger van een voortdu-
rend misdrijf waarover met vertraging uitspraak is gedaan, bestaat niet 
in het verbod om een einde te stellen aan de wederrechtelijke toestand die 
is kunnen blijven bestaan door de tijd die de strafvordering heeft gekost. 
(Art. 6.1, EVRM)

3o en 4o Uit het feit dat het door de gemachtigd ambtenaar gevorderde herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand een “straf” is in de zin van 
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, kan niet worden afgeleid dat die herstel-
maatregel niet meer kan bevolen worden omdat de redelijke termijn is over-
schreden ; die overschrijding kan niet tot gevolg hebben dat een toestand die 
in strijd is met de goede ruimtelijke ordening een permanent karakter krijgt 
doordat ten gunste van de overtreder het recht ontstaat om daar blijvend het 
voordeel van te behouden  (1). (Art. 6.1, EVRM ; art. 155, W.W.R.O.S.P.)

(S. T. a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 6 december 2011.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 30 nov. 2011, AR P.11.1138.F, AC 2011, nr. 657, met concl. adv.-gen. Vander-
meersch in Pas.
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, 
op de strafvordering die tegen de eiser is ingesteld wegens overtreding 
van artikel 154, eerste lid, 3°, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke 
Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, uitspraak doet over de 
schuldvraag en de straf

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op 
de strafvordering die tegen de eiser is ingesteld, uitspraak doet over het 
door de verweerder geëiste herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand

De eiser voert aan dat aangezien het hof van beroep heeft vastgesteld 
dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 21ter Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering, overschreden is, het hof het door de 
gemachtigd ambtenaar gevorderde herstel van de plaats in de oorspron-
kelijke toestand niet meer kon bevelen.

De vergoeding die verschuldigd is aan de pleger van een voortdurend 
misdrijf waarover met vertraging uitspraak is gedaan, bestaat niet in 
het verbod om een einde te stellen aan de wederrechtelijke toestand die 
is kunnen blijven bestaan door de tijd die de strafvordering 

heeft gekost.
In strijd met wat de eiser aanvoert, kan uit het feit dat het herstel van 

de plaats in de oorspronkelijke toestand een “strafbaar feit” is in de zin 
van artikel 6 EVRM, niet worden afgeleid dat die herstelmaatregel niet 
meer kan bevolen worden omdat de redelijke termijn is overschreden.

Die overschrijding kan niet tot gevolg hebben dat een toestand die in 
strijd is met de goede ruimtelijke ordening blijft voortduren omdat ten 
gunste van de overtreder het recht ontstaat om definitief het voordeel 
ervan te behouden.

Het middel faalt naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-

vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

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

2 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer De 
Bruyn.
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N° 268

2o kamer — 2 mei 2012
(P.12.0667.F)

1o  HerHaLING. — weTTeLIjke HerHaLING. — beGrIP. — PerSooNLIjke omSTaN-
DIGHeID. — GeVoLGeN. — STrafuITVoerING.

2o  STrafuITVoerING. — weTTeLIjke HerHaLING. — PerSooNLIjke omSTaN-
DIGHeID. — uITwerkINGeN.

3o  HerHaLING. — VoorwaarDe.

4o  HerHaLING. — VaSTSTeLLING. — PLaaTS IN HeT VoNNIS of arreST.

5o  VoNNISSeN eN arreSTeN. — STrafZakeN. — STrafVorDerING. 
— HerHaLING. — VaSTSTeLLING. — PLaaTS IN HeT VoNNIS of arreST.

6o  HerHaLING. — weTTeLIjke HerHaLING. — beSLISSING VaN De reCHTer. — 
VermeLDINGeN.

7o  HerHaLING. — VeroorDeeLDe reCIDIVIST. — VoorwaarDeLIjke INVrIjHeID-
STeLLING. — VerLeNGDe TermIjN. — VoorwaarDeN.

8  VoorwaarDeLIjke INVrIjHeIDSTeLLING. — VeroorDeeLDe reCIDI-
VIST. — VerLeNGDe TermIjN. — VoorwaarDeN.

1o en 2o De staat van wettelijke herhaling is een persoonlijke omstandigheid die 
de straf kan verzwaren tot boven het bij de wet gestelde maximum, en die in 
bepaalde gevallen de uitspraak van een terbeschikkingstelling van de straf-
uitvoeringsrechtbank kan rechtvaardigen  (1) ; krachtens de wet verkeert de 
veroordeelde hierdoor automatisch in een ongunstiger positie dan de persoon 
die voor de eerste keer in aanraking komt met het gerecht, wat betreft het 
eventuele verkrijgen zowel van de door de strafuitvoeringsrechtbank toege-
kende uitvoeringsmodaliteiten van de straf als van het herstel in eer en 
rechten  (2). (Artt. 54 tot 57, Strafwetboek ; artt. 2, 7°, en 25, § 2, b, Wet 
Strafuitvoering)

3o Herhaling kan alleen blijken door de vaststelling dat er een veroordeling 
bestaat met kracht van gewijsde  (3). (Artt. 54 tot 57, Strafwetboek)

4o en 5o Terwijl de straf en het eventuele uitstel specifiek vermeld moeten 
worden in het beschikkend gedeelte, geldt zulks niet voor de vaststelling 
van de staat van herhaling die moet blijken uit de beslissing van de rechter, 
ongeacht de plaats ervan in het vonnis of arrest. (Artt. 2, 7°, en 25, § 2, b, 
Wet Strafuitvoering ; art. 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

6o Buiten het geval waarin herhaling leidt tot strafverzwaring of tot toevoe-
ging, aan de straf, van een terbeschikkingstelling van de regering, verplicht 
artikel 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering de rechter niet 
om de wetsbepaling te vermelden die de staat van herhaling kenmerkt ; het 

  (1) De wet van 26 april 2007, die in werking is getreden op 1 januari 2012, heeft “terbes-
chikkingstelling van de regering” vervangen door “terbeschikkingstelling van de stra-
fuitvoeringsrechtbank”

  (2) Zie Cass. 25 april 2001, AR P.01.0111.F, AC 2008, nr. 231.
  (3) Zie Cass. 19 dec. 1984, AR 3915, AC 1985-1986, nr. 251.
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vonnis of arrest dient evenwel klaar en duidelijk de wil van de rechter te 
vermelden om een veroordeling uit te spreken in staat van wettelijke herha-
ling, zodat de beklaagde en het openbaar ministerie dadelijk de volledige 
omvang van de veroordeling kunnen inschatten. (Art. 195, eerste lid, 
Wetboek van Strafvordering)

7o en 8o De langere termijn na afloop waarvan de voorwaardelijke invrijheid-
stelling aan een recidiverende veroordeelde kan worden toegekend, houdt 
een wettelijk bepaalde herhaling in die blijkt uit de uitdrukkelijke verwij-
zing naar de veroordeling die de basis ervan vormt  (1). (Artt. 2, 7°, en 25, § 2, 
b, Wet Strafuitvoering ; artt. 54 tot 57, Strafwetboek)

(V.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Brussel van 30 maart 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

De staat van wettelijke herhaling is een persoonlijke omstandigheid 
die de straf kan verzwaren tot boven het bij de wet gestelde maximum, 
en die in bepaalde gevallen de uitspraak van een terbeschikkingstelling 
van de regering kan rechtvaardigen. Bovendien verkeert de veroordeelde 
hierdoor automatisch in een ongunstiger positie dan de persoon die voor 
de eerste keer in aanraking komt met het gerecht, wat betreft het even-
tuele verkrijgen zowel van uitvoeringsmodaliteiten van de straf die door 
de strafuitvoeringsrechtbank worden toegekend als van het herstel in 
eer en rechten.

Herhaling kan alleen blijken door de vaststelling dat er een veroorde-
ling bestaat met kracht van gewijsde.

Eensdeels, terwijl de straf en het eventuele uitstel specifiek vermeld 
moeten worden in het beschikkend gedeelte, geldt zulks niet voor de 
vaststelling van de staat van herhaling die blijkt uit de beslissing van 
de rechter, ongeacht de plaats ervan in het vonnis of arrest.

Anderdeels, buiten het geval waarin herhaling leidt tot strafverzwa-
ring of tot toevoeging aan de straf van een terbeschikkingstelling van 
de regering, verplicht artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring de rechter niet om de wetsbepaling te vermelden die de staat van 
herhaling kenmerkt.

  (1) Zie Cass. 12 maart 2008, AR P.08.0306.F, AC 2008, nr. 173, RDPC, 2008, p. 699, met noot.

ARREST-2012-05.indb   1150 03/04/13   12:31



N° 268 - 2.5.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1151

Het vonnis of arrest dient evenwel klaar en duidelijk de wil van de 
rechter te vermelden om een veroordeling uit te spreken in staat van 
wettelijke herhaling, zodat de beklaagde en het openbaar ministerie 
dadelijk de volledige omvang van de veroordeling kunnen inschatten.

Uit de artikelen 2, 7o, en 25, § 2, b, Wet Strafuitvoering blijkt dat de 
langere termijn na afloop waarvan de voorwaardelijke invrijheidstelling 
aan een recidiverende veroordeelde kan worden toegekend, een wette-
lijk bepaalde herhaling inhoudt die blijkt uit de uitdrukkelijke verwij-
zing naar de veroordeling die de basis ervan vormt.

Uit het eensluidend uittreksel van het vonnis van de correctionele 
rechtbank te Nijvel van 1 februari 2010, dat zich in het dossier bevindt, 
blijkt dat het de aan de eiser ten laste gelegde feiten bewezen heeft 
verklaard en dat die feiten, die gepleegd zijn tussen 9 en 17 juli 2009, 
daarin omschreven werden, zoals de bestreden beslissing vaststelt, “met 
de omstandigheid dat [de eiser] de feiten heeft gepleegd nadat hij op 
3 juni 2009 bij vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel dat 
op het ogenblik van de nieuwe feiten kracht van gewijsde bezat, was 
veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf wegens het bezit van 
verdovende en psychotrope middelen, welke straf nog niet is ondergaan 
of verjaard”. 

Zoals de strafuitvoeringsrechtbank tevens zegt in haar vonnis, voegt 
het veroordelend vonnis daaraan toe dat die ten laste gelegde feiten 
gestraft worden op grond van de bepalingen die in de vordering tot 
verwijzing zijn vermeld, waarin met name artikel 56, tweede lid, Straf-
wetboek vermeld wordt.

De strafuitvoeringsrechtbank die uitdrukkelijk verwijst naar de 
veroordeling waarop de wettelijke herhaling is gegrond, en die, met over-
neming van vroeger vermelde bepalingen, naar de wettekst verwijst die 
daarin voorziet, beslist naar recht dat de door de eiser ondergane straf 
hem was opgelegd in de staat van herhaling, zoals bedoeld in artikel 56, 
tweede lid, Strafwetboek, zodat het voorstel tot voorwaardelijke invrij-
heidstelling voorbarig blijkt.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-

vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

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

2 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer Obradovic (bij de balie te Nijvel).
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N° 269

2o kamer — 2 mei 2012
(P.12.0713.F)

1o  CaSSaTIeberoeP. — STrafZakeN. — VormeN. — Vorm eN 
TermIjN VaN beTekeNING eN-of NeerLeGGING. — VoorLoPIGe HeCH-
TeNIS. — arreST. — HaNDHaVING. — CaSSaTIeberoeP VaN HeT oPeNbaar mINIS-
TerIe. — beTekeNING. — NeerLeGGeN VaN De STukkeN. — TermIjN.

2o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — CaSSaTIeberoeP. — arreST. — HaND-
HaVING. — CaSSaTIeberoeP VaN HeT oPeNbaar mINISTerIe. — beTekeNING. — 
NeerLeGGeN VaN De STukkeN. — TermIjN.

1o en 2o Het cassatieberoep dat het openbaar ministerie heeft ingesteld tegen 
een arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, dient aan 
de inverdenkinggestelde betekend te worden ; de stukken die aantonen dat 
het cassatieberoep regelmatig betekend is, moeten op de griffie van het Hof 
binnen dezelfde termijn als de memorie worden neergelegd, met andere 
woorden, uiterlijk de vijfde dag na de datum van het cassatieberoep  (1). 
(Art. 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering ; art. 30, § 3, Wet Voor-
lopige Hechtenis)

(ProCureur-GeNeraaL bIj HeT Hof VaN beroeP Te bruSSeL T. b.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 april 2012.

De eiser voert in een verzoekschrift twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Met toepassing van artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring, dient het cassatieberoep dat het openbaar ministerie heeft inge-
steld tegen een arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehand-
haafd, aan de inverdenkinggestelde betekend te worden.

Krachtens artikel 31, § 3, Voorlopige Hechteniswet, dient het Hof te 
beslissen binnen vijftien dagen te rekenen van het instellen van het 
cassatieberoep en is een memorie in cassatie niet ontvankelijk indien 
zij ná de vijfde dag ná die datum is ingediend.

De korte duur van die termijnen houdt in dat de stukken die aantonen 
dat het cassatieberoep regelmatig betekend is, op de griffie van het Hof 
binnen dezelfde termijn als de memorie worden neergelegd.

  (1) Zie R. DeCLerCq, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, nr. 576.
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Aangezien het cassatieberoep op 18 april 2012 werd ingesteld, diende de 
eiser de stukken betreffende de betekening ervan alsook zijn memorie, 
ten laatste op maandag 23 april 2012 neer te leggen.

Vermits die stukken op de griffie zijn binnengekomen de dag ná die 
termijn, is het cassatieberoep niet ontvankelijk.

Om dezelfde redenen vermag het Hof geen acht te slaan op de memorie 
van de eiser die eveneens op de griffie is ingekomen op 24 april 2012. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep
Laat de kosten ten laste van de Staat.

2 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal.

N° 270

1o kamer. — 3 mei 2012
(C.10.0301.N)

1o  baNkweZeN, kreDIeTweZeN, SPaarweZeN. — aLGemeeN. — 
CommISSIe Voor HeT baNk-, fINaNCIe- eN aSSuraNTIeweZeN. — oPeNbaar 
uITkooPboD. — beSLISSING ToT GoeDkeurING VaN HeT ProSPeCTuS. — HoGer 
beroeP. — GreNZeN.

2o  HoGer beroeP. — burGerLIjke ZakeN(HaNDeLSZakeN eN 
SoCIaLe ZakeN INbeGrePeN). — aLLerLeI. — CommISSIe Voor HeT baNk-, 
fINaNCIe- eN aSSuraNTIeweZeN. — oPeNbaar uITkooPboD. — beSLISSING ToT 
GoeDkeurING VaN HeT ProSPeCTuS. — reCHTSmIDDeL. — GreNZeN.

3o  VoNNISSeN eN arreSTeN. — burGerLIjke ZakeN. — aLLerLeI. 
— CommISSIe Voor HeT baNk-, fINaNCIe- eN aSSuraNTIeweZeN. — oPeNbaar 
uITkooPboD. — beSLISSING ToT GoeDkeurING VaN HeT ProSPeCTuS– HoGer 
beroeP. — GreNZeN. 

1°, 2o en 3o Het arrest dat oordeelt dat de toetsing door het hof van beroep van 
de door de CBFA goedgekeurde prijs enkel mogelijk is in het raam van een 
rechtsmiddel dat ook gericht is tegen de beslissing van de CBFA tot goedkeu-
ring van het prospectus, schendt het artikel 121, § 1, 1o en 2o van de wet van 
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de finan-
ciële diensten, en het artikel 21(20), tweede lid, van de wet van 22 april 2003 
betreffende de openbare aanbiedingen van effecten  (1). (Art. 121, § 1, 1o en 
2°, Wet 2 aug. 2002 ; art. 21(20), tweede lid, Wet 22 april 2003) 

(G. T. S.a. GDf SueZ)

  (1) Zoals te dezen van toepassing. Het O.M. concludeerde tot verwerping van het enig 
middel tot cassatie op grond dat alle (zes) onderdelen ervan op een onjuiste lezing of 
interpretatie berusten en het middel aldus in zijn totaliteit feitelijke grondslag mist.
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arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 24 december 2009.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegrondheid

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 121, § 1, 1o en 2o, van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële dien-
sten, zoals te dezen van toepassing, is elke beslissing die wordt genomen 
door de CBFA met betrekking tot een openbaar uitkoopbod, vatbaar 
voor beroep bij het hof van beroep te Brussel, tenzij de beslissing niet 
bindend is, indien zij geen wijziging van de juridische status van de eiser 
meebrengt, of indien het beroep tegen deze beslissing uitgesloten is door 
een andere wettelijke bepaling.

Krachtens het toepasselijke artikel 21 (20), tweede lid, van de wet van 
22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten kan geen 
hoger beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de CBFA tot goed-
keuring van het prospectus.

De appelrechters beslissen dat de vordering van de eiser moet worden 
verworpen omdat de rechtspleging waarbij de door de CBFA goedge-
keurde prijs ter discussie wordt gesteld, niet beperkt kan blijven tot 
een geschil waarbij enkel de bieder en de aandeelhouders partij zijn in 
het geding, maar dat ook de beslissing van de CBFA dient te worden 
bestreden.

Door aldus te oordelen dat de toetsing door het hof van beroep van 
de door de CBFA goedgekeurde prijs enkel mogelijk is in het raam van 
een rechtsmiddel dat ook gericht is tegen de beslissing van de CBFA tot 
goedkeuring van het prospectus, schendt het arrest de vermelde wets-
bepalingen.

Het onderdeel is in zoverre gegrond. 

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de vordering 

van de eiser ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.

3 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer van Ingelgem, 
advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer 
Nelissen Grade.

N° 271
1o kamer. — 3 mei 2012

(C.10.0571.N)

1o  reCHT VaN VerDeDIGING. — burGerLIjke ZakeN. — oPDraCHT 
VooGD ad hoc. — ambTSHaLVe uITbreIDING oPDraCHT Door De reCHTer. — Voor-
waarDe. 

2o  reCHTSbeGINSeLeN (aLGemeNe). — reCHT VaN VerDeDIGING. — 
oPDraCHT VooGD ad hoc. — ambTSHaLVe uITbreIDING oPDraCHT Door De 
reCHTer. — VoorwaarDe. 

3o  VooGDIj. — VooGD ad hoc. — ambTSHaLVe uITbreIDING oPDraCHT Door De 
reCHTer. — VoorwaarDe. 

4o  beroePSGeHeIm. — brIefwISSeLING TuSSeN ParTIjeN eN raaDSLIeDeN. — 
aDVoCaaT. — GereCHTeLIjk maNDaTarIS. — VooGD ad hoc. — omVaNG. 

5o  VooGDIj. — GereCHTeLIjk maNDaTarIS. — VooGD ad hoc. — beroePSGeHeIm. 
— brIefwISSeLING TuSSeN ParTIjeN eN raaDSLIeDeN. — GeVoLG. 

6o  aDVoCaaT. — GereCHTeLIjk maNDaTarIS. — VooGD ad hoc. — beroePSGe-
HeIm. — brIefwISSeLING TuSSeN ParTIjeN eN raaDSLIeDeN. — GeVoLG. 

1°, 2o en 3o Wanneer de rechter ambtshalve tot uitbreiding van de opdracht van 
een eerder aangewezen voogd ad hoc overgaat, kan hij dit slechts doen mits 
eerbiediging van het recht van verdediging  (1). (Art. 378, § 1, zesde lid, BW) 

4°, 5o en 6o Het beroepsgeheim omtrent de briefwisseling tussen partijen en 
raadslieden strekt zich in de regel uit tot alle derden, dit is met inbegrip 
van een gerechtelijk mandataris zoals een voogd ad hoc die over een andere 
partij door de vrederechter werd aangesteld ; de omstandigheid dat deze 
gerechtelijk mandataris van de andere partij ook advocaat is, doet hieraan 
niets af (2). (Art. 458 Strafwetboek) 

(b. e.a. T. rITa moorS, wILLem DeSCamPS eN aNN HaeSeVoeTS,  
aDVoCaTeN, aLS VooGDeN ad hoc e.a.)

  (1), (2) Zie de concl van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :

I. SITuerING

1. De betwisting kadert in het verzoek van eisers strekkende tot het 
bekomen van een bijzondere machtiging (van de vrederechter) voor 
ondertekening van een dadingsovereenkomst (cf. art. 378, § 1, en 410, § 1, 
11o BW) in het raam van de afwikkeling van een schadeloosstelling m.b.t. 
de beroepsfout van een behandelend gynaecoloog bij de geboorte van een 
gehandicapt kind.

2. Het bestreden vonnis wees het verzoek van eisers tot intrekking 
van hun oorspronkelijk verzoekschrift tot machtiging van dading af en 
breidde de opdracht van de voogden ad hoc i.v.m. de strijdige belangen 
van de wettelijke vertegenwoordigers met de minderjarige kinderen uit.

3. Tegen deze beslissing voeren eisers drie middelen tot cassatie over.

II. beSPrekING VaN De mIDDeLeN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Het tweede middel berust op drie onderdelen die de devolutieve 
werking van het hoger beroep betreffen (eerste ond.), het uitspraak doen 
zonder vereiste saisine met op onwettige wijze beperking van de verte-
genwoordigingsbevoegdheid van eisers (tweede ond.) en de miskenning 
van het beschikkingsbeginsel evenals van de eerbiediging van het recht 
van verdediging (derde ond.).

2.1. Door de devolutieve kracht van het hoger beroep wordt de hele 
zaak bij de appelrechter aanhangig gemaakt binnen de perken van het 
door de partijen ingestelde hoger beroep  (1).

Door dit hoger beroep gaat het geschil op de appelrechters over 
met alle feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen  (2). 
Hoewel elk hoger beroep tegen een eindvonnis het geschil zelf bij de 
appelrechter aanhangig maakt, brengt het aan die rechter evenwel niet 
de beschikkingen over die vervat waren in een vroeger vonnis waartegen 
geen hoger beroep is ingesteld en waarbij de eerste rechter zijn rechts-
macht reeds geheel had uitgeoefend m.b.t. punten in geschil  (3).

2.2. In het bestreden vonnis wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat het 
hoger beroep tegen de beschikking (van de vrederechter), waarbij er 
ambtshalve vier voogden ad hoc werden aangesteld en hun opdracht werd 
bepaald, laattijdig was en niet ontvankelijk (p. 4, al. 2, en p. 12) waar-
door hun aanstelling en hun opdracht mij zodoende aan de rechtsmacht 
van de appelrechters onttrokken lijkt en er voor hen alleen nog een 
geschil aanhangig was aangaande de weigering tot intrekking van het 
verzoek tot bijzondere machtiging en i.v.m. de mededeling van stukken 
aan de voogden ad hoc.

2.3. Wanneer er een belangentegenstelling bestaat tussen de minder-
jarige en zijn ouders, wijst de vrederechter een voogd ad hoc aan om de 
minderjarige te vertegenwoordigen bij de rechtsbehandeling of in het 
rechtsgeding waarin zijn ouders met hem tegengestelde belangen hebben.

  (1) Cass. 30 april 2001, AR S.99.0084.F, AC 2001, nr. 244.
  (2) Cass. 18 maart 1999, AR C.97.444.F, AC 1999, nr. 163.
  (3) Cass. 4 okt. 1996, AR C.93.0411.N, AC 1996, nr. 355.
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Het initiatief voor deze aanstelling kan conform art. 378, § 1, zesde lid, 
BW genomen worden door elke belanghebbende alsook door de vrede-
rechter ambtshalve.

Wanneer, niettegenstaande de belangentegenstelling met het kind, 
toch een handeling wordt opgesteld in naam van het kind, is deze hande-
ling nietig. Die nietigheid is evenwel relatief : enkel de minderjarige (via 
vertegenwoordiging of na zijn meerderjarigheid) dan wel zijn rechtsop-
volgers kunnen ze vorderen. De (nietige) handeling is ook voor bevesti-
ging vatbaar. Zo besliste uw Hof recentelijk dat een dading afgesloten 
door de ouders van een minderjarig kind zonder voorafgaande machti-
ging van de rechtbank nietig kan worden verklaard, maar dat de nietig-
heid van dergelijke dading evenwel relatief is en de dading afgesloten 
zonder de vereiste machtiging kan bevestigd worden door het meerder-
jarig geworden kind  (1).

2.4. De in art. 378, § 1, eerste lid, BW bedoelde extrapolatie lijkt hoe 
dan ook met de nodige zin voor gezond verstand toepassing te moeten 
vinden, in de mate dat ze zich naar het ouderlijk gezag maximaal beperkt 
tot de in art. 410 BW bepaalde handelingen.

2.5. Uit mijn benadering m.b.t. het eerste onderdeel blijkt dat eisers 
in de beroepsprocedure de appelrechters verzochten om de beslissingen 
van de vrederechter van 7 februari 2008 en 21 maart 2008 teniet te doen 
en hen akte te verlenen van de intrekking van het verzoek tot bijzon-
dere machtiging. In dit verband staat het mij evenwel voor dat geen 
van de partijen de appelrechters verzocht om uitbreiding van de aan 
de voogden ad hoc toegekende opdrachten. Evenmin werd m.i. over 
de noodzaak van de uitbreiding van de opdracht als dusdanig in die 
stand van zaken geconcludeerd  (2). Nu alleszins niet blijkt dat partijen 
voorafgaandelijk in de mogelijkheid werden gesteld om zich i.v.m. die 
ambtshalve uitbreiding van de opdracht te verweren, komt het mij 
dan ook voor dat het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van 
het recht van verdediging daardoor werd miskend, en dat derhalve ten 
minste het derde onderdeel van het tweede middel in zoverre gegrond 
lijkt.

3. Ook het derde middel berust op drie onderdelen die respectievelijk 
de miskenning betreffen van het verbod van de overlegging van vertrou-
welijke briefwisseling (eerste ond.), schending van het beroepsgeheim 
(tweede ond.) en miskenning van de wettelijke bepalingen inzake de 
vereisten tot overlegging van stukken (derde ond.).

3.1. Het beroepsgeheim waaraan de leden van de balie zijn onderworpen, 
berust op de noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan degenen 
die zich aan hen toevertrouwen  (3). Aangezien de briefwisseling tussen 
een cliënt en zijn advocaat samenhangt met het recht van verdediging 
is zij, in de regel, door het beroepsgeheim gedekt  (4).

  (1) Cass. 22 mei 2009, AR C.08.0318.N, AC 2009, nr. 336.
  (2) Zie desbetreffend de memorie van antwoord van verweerders, blz. 6, m.b.t. de m.i. 

louter voorwaardelijke wijze van voortzetting van de procedure voor de vrederechter.
  (3) Cass. 13 juli 2010, AR P.10.1096.N, AC 2010, nr. 480.
  (4) Cass. 9 mei 2007, AR P.07.0056.F, AC 2007, nr. 235.
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Vanuit die context hangt de confidentialiteit van de briefwisseling 
tussen advocaten nauw samen met het beroepsgeheim. Het is omwille 
van het beroepsgeheim dat de traditionele regel van de confidentia-
liteit van de briefwisseling werd gevestigd en bij wijze van nationaal 
reglement aan de advocaten werd opgelegd bij Reglement van 6 juni 
1970 van de Algemene Raad van de Nationale Orde, waarvan art. 1 het 
principe stelt dat briefwisseling tussen advocaten vertrouwelijk is. De 
vertrouwelijkheid is de hoofdregel, de officialiteit de beperkend gere-
gelde uitzondering  (1).

3.2. Advocaten die gerechtelijke mandaten aanvaarden (zoals dat van 
voogd ad hoc van een minderjarige) ontvangen hun opdracht van de 
rechtbank die hen aanstelt. Zij handelen op dat vlak onder toezicht van 
die rechtbank aan wie zij verantwoording verschuldigd zijn over de wijze 
van uitvoering van hun opdracht.

3.3. De machtiging verleend aan de voogd met toepassing van art. 410, 
§ 1, BW beoogt de bescherming van de belangen van de minderjarige  (2). 
Vanuit die context zal de gerechtelijk mandataris (al dan niet advocaat) 
in het belang van de beschermde persoon beslissingen nemen die hij op 
basis van in vertrouwelijkheid bekomen informatie van de betrokkene 
en diens omgeving bekwam. In die zin is art. 458 van het Strafwetboek 
toepasselijk op al degenen die uit hoofde van hun staat of beroep het hen 
toevertrouwde geheim moeten bewaren  (3). Het beroepsgeheim veron-
derstelt dan ook een impliciet engagement om de discretie te verze-
keren i.v.m. feiten die de beschermde persoon betreffen en waarvan 
kennis werd genomen door de uitoefening van de opdracht. De plicht 
tot discretie is evenwel niet absoluut. Gebaseerd op het belang van de 
beschermde persoon kan ze aldus niet ongelegen worden ingeroepen, 
maar de verplichting dat de door de gerechtelijk mandataris bekomen 
informatie strikt vertrouwelijk is, geldt alleszins wel t.a.v. alle derden, 
zelfs familieleden  (4).

Waar uit het voorgaande duidelijk blijkt dat geen informatie mag 
worden meegedeeld aan familieleden, lijkt mij hetzelfde ook het geval 
te moeten zijn voor het beroepsgeheim van de advocaten van de ouders 
tegenover de kinderen en de voogden ad hoc die voor deze kinderen 
werden aangesteld. Dat deze gerechtelijke mandatarissen in casu ook 
advocaten zijn doet m.i. geen afbreuk aan dit beginselprincipe, nu een 
voogd in uitvoering van het hem door het gerecht toevertrouwd mandaat 
niet handelt als advocaat, maar als gerechtelijk mandataris.

3.4. Nu in dat verband de appelrechters in het bestreden vonnis (p. 11, 
nr. 6) oordelen dat er geen bezwaar bestaat tegen de overlegging van de 

  (1) J. STeVeNS, Regels en gebruiken van de advocatuur te Antwerpen, Kluwer, 1990, 
p. 429-431, nrs. 828, 830 en 831.

  (2) Cass. 27 nov. 2007, AR P.07.1117.N, AC 2007, nr. 584.
  (3) Cass. 27 juni 2007, AR P.05.1685.F, AC 2007, nr. 360.
  (4) Zie in dat verband m.b.t. het voorlopig bewind : J.-F. VaN DrooGeNbroeCk, Manda-

taires de justice : déontologies et garanties procédurales, Déontologies des avocats investis 
de mandats de justice, Bruylant, 2006, p. 59, nr. 65 ; T. DeLaHaye, Les incapacités, L’ad-
ministration provisoire, miroir de la société civile, Formation permanente C.U.P., vol. 60, 
Bruxelles, Larcier 2003, pp. 37 et s., n°s 34 et s. ; T. DeLaHaye en C. CaSTeLeIN, Het voorlopig 
bewind, Larcier, p. 194-196, nrs. 305-308.
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vertrouwelijke briefwisseling tussen partijen en raadslieden omdat de 
voogden ad hoc ook advocaten zijn, verantwoorden zij m.i. dan ook hun 
beslissing niet naar recht, en lijkt het derde middel (tweede ond.) mij in 
zoverre gegrond.

III. CoNCLuSIe : Vernietiging (en bindendverklaring van het arrest voor 
de daartoe opgeroepen partijen).

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt van 14 juni 2010.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 
20 februari 2012 een conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
drie middelen aan. 

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel 

Derde onderdeel

3. Krachtens artikel 378, § 1, zesde lid, Burgerlijk Wetboek wordt, in 
geval van belangentegenstelling tussen het kind en zijn ouders, door de 
vrederechter hetzij op verzoek van enig belanghebbende hetzij ambts-
halve een voogd ad hoc aangewezen.

Wanneer de rechter ambtshalve tot uitbreiding van de opdracht van 
een eerder aangewezen voogd ad hoc overgaat, kan hij dit slechts doen 
mits eerbiediging van het recht van verdediging.

4. De appelrechters die, zonder daartoe te zijn verzocht en zonder dat 
een uitbreiding van de opdracht van de voogden ad hoc in het debat is 
deze opdracht uitbreiden, zonder partijen in de gelegenheid te stellen 
hun verweer te voeren, miskennen het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht van verdediging.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Derde middel

Tweede onderdeel

5. Het onderdeel voert de schending aan van artikel 458 Strafwetboek 
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in zoverre de appelrechters de beslissing van het beroepen vonnis beves-
tigen dat de vertrouwelijke briefwisseling tussen partijen en raadslieden 
die geleid heeft tot de dading, moet overgelegd worden aan de voogden 
ad hoc.

6. Het beroepsgeheim omtrent de briefwisseling tussen partijen en 
raadslieden strekt zich in de regel uit tot alle derden, dit is met inbe-
grip van een gerechtelijk mandataris zoals een voogd ad hoc die over een 
andere partij door de vrederechter werd aangesteld.

De omstandigheid dat deze gerechtelijk mandataris van de andere 
partij ook advocaat is, doet hieraan niets af.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit : 
— de opdracht van de voogden ad hoc uitbreidt ;
— het hoger beroep tegen de beschikking van 21 maart 2008 ongegrond 

verklaart en dit bevestigt waar het beslist tot de overlegging door G.B. 
en A.L. aan alle voogden ad hoc van de correspondentie tussen partijen 
en raadslieden die geleid heeft tot het ontwerp van dading.

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

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.

3 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkgestelde conclusie : de heer Van 
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Geinger 
en de heer Wouters.

N° 272

1o kamer — 3 mei 2012
(C.10.0650.N)

1o  HoGer beroeP. — burGerLIjke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN 
SoCIaLe ZakeN INbeGrePeN). — aLGemeeN. — GemeNGD TuSSeNVoNNIS. 
— eINDbeSLISSING. — TIjDSTIP. — ToePaSSeLIjkHeID. 

2o  VoNNISSeN eN arreSTeN. — burGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. 
— GemeNGD TuSSeNVoNNIS. — eINDbeSLISSING. — HoGer beroeP. — TIjDSTIP. — 
ToePaSSeLIjkHeID. 

1o en 2o De bepaling dat tegen ieder vonnis alvorens recht te doen hoger beroep 
kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis is enkel van 
toepassing inzake vonnissen alvorens recht te doen en niet inzake tussen-
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vonnissen in zoverre ze eindbeslissingen bevatten  (1). (Artt. 19, 616, 1050, 
eerste lid, en 1055 Gerechtelijk Wetboek) 

(L.T.f. SerVICeS N.V. T. wILLy VaN CraeN N.V.)

 arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 22 maart 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan. 

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 616 Gerechtelijk Wetboek kan tegen ieder vonnis 
hoger beroep worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt.

Krachtens artikel 1050, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan in alle 
zaken hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, 
zelfs al is dit een beslissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis.

2. Krachtens artikel 1055 Gerechtelijk Wetboek kan tegen ieder vonnis 
alvorens recht te doen hoger beroep worden ingesteld tegelijkertijd als 
tegen het eindvonnis.

 Deze bepaling is niet van toepassing op tussenvonnissen in zoverre ze 
eindbeslissingen bevatten.

3. Krachtens artikel 19 Gerechtelijk Wetboek is een vonnis een eind-
vonnis in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een 
geschilpunt is uitgeput.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt :
— het tussenvonnis van de rechtbank van koophandel van 7 september 

1998 maakt deels een eindbeslissing uit, in zoverre het de vordering van 
de verweerster ontvankelijk verklaart, en deels een beslissing alvorens 
recht te doen, in zoverre het een deskundigenonderzoek beveelt ;

— het tussenvonnis werd niet betekend ;
— bij appelrekwest van 18 mei 2009 tekent de eiseres hoger beroep 

aan tegen dat tussenvonnis in zoverre het de vordering van verweerster 
ontvankelijk verklaart.

  (1) Zie Cass. 23 maart 1990, AR nr. 6694, AC 1989-90, nr. 443, met concl. van procureur-
generaal Krings ; zie ook Cass. 11 maart 2004, P&B/R.D.J.P. 2004, 60, met noot S. Mossel-
mans, “Hoger beroep tegen een gemengd tussenvonnis na het eindvonnis”, 63-65.
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 Het bestreden arrest verklaart dit hoger beroep ontoelaatbaar omdat : 
— het niet werd ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis van 

de rechtbank van koophandel van 29 oktober 2004 maar slechts geruime 
tijd nadien, terwijl het eindvonnis, betekend op 10 februari 2005, reeds 
het voorwerp uitmaakte van een behandeling door het hof van beroep bij 
arrest van 2 oktober 2006 en door het Hof bij arrest van 12 december 2008 ;

— het de eiseres vrijstond navolgend hoger beroep in te stellen tegen 
het tussenvonnis tot aan de sluiting der debatten in de procedure die 
aanleiding gaf tot het arrest van het hof van beroep van 2 oktober 2006 ;

— het hoger beroep aldus niet voldoet aan de vereiste van de arti-
kelen 1051 en 1055 Gerechtelijk Wetboek.

5. Door aldus te oordelen schendt de appelrechter de in het onderdeel 
aangegeven wetsbepalingen.

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 vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

3 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van 
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 273

1o kamer — 3 mei 2012
(C.11.0340.N)

1o  Huur VaN GoeDereN. — HaNDeLSHuur. — eINDe (oPZeGGING. Huur-
HerNIeuwING.eNZ). — oNTbINDING Door De reCHTer LaSTeNS HuurDer. — SCHa-
DeVerGoeDING. — beZeTTINGSVerGoeDING. — beGrIP. — SCHuLDVorDerING VaN 
De VerHuurDer. — DraaGwIjDTe. — GeVoLG. 

2o  Huur VaN GoeDereN. — HaNDeLSHuur. — VerPLICHTINGeN VaN 
ParTIjeN. — NIeT-beTaaLDe beZeTTINGSVerGoeDING. — SCHuLDVorDerING VaN 
De VerHuurDer. — DraaGwIjDTe. — GeVoLG. 

3o  VoorreCHTeN eN HyPoTHekeN. — aLGemeeN. — HaNDeLSHuur. — 
VerPLICHTINGeN VaN ParTIjeN. — NIeT-beTaaLDe beZeTTINGSVerGoeDING. — 
SCHuLDVorDerING VaN De VerHuurDer. — DraaGwIjDTe. — GeVoLG. 

1°, 2o en 3o De rechter die de ontbinding van de huurovereenkomst ten laste 
van de huurder uitspreekt, kan hem bij wijze van schadevergoeding veroor-
delen tot de betaling van een bezettingsvergoeding voor de periode tussen 
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de datum waarop de huur is ontbonden en de datum waarop het huur-
goed is ontruimd ; deze bezettingsvergoeding is een schadevergoeding voor de 
wanprestatie van de huurder ; de schuldvordering van de verhuurder wegens 
de niet-betaalde bezettingsvergoeding ontstaat wegens de niet-nakoming 
door de huurder van zijn verplichtingen bij de uitvoering van de huurover-
eenkomst en is op grond van artikel 20,1°,vierde lid, Hypotheekwet bevoor-
recht  (1). (Art. 20, 1°, eerste en vierde lid, Hypotheekwet ; art. 1741 BW) 

(De meyer, CuraTor faILLISSemeNT ryCkaerT-NeyT b.V.b.a. T. VaN-
wyNSberGHe eN DeLePIere, CuraToreN faILLISSemeNT HuDamaC N.V.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 24 januari 2011.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— de artikelen 1184, 1709 en 1741 Burgerlijk Wetboek ; 
— artikel 20, 1°, wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken 

(Hypotheekwet), welke boek 3, titel XVIII, Burgerlijk Wetboek vormt.

Bestreden beslissing

De appelrechter verklaart het hoger beroep van verweerders ontvankelijk en 
gegrond en oordeelt dat de schuldvordering die betrekking heeft op de bezet-
tingsvergoeding voor de bezetting van het onroerend goed vanaf 1 september 
2005 datum van de ontbinding, tot 9 december 2005 bevoorrecht is op grond van 
artikel 20, 1o, Hypotheekwet en beveelt op die grond de opname in het bevoor-
recht passief van het faillissement Ryckaert-Neyt bvba voor de sommen van 
1.150,05 euro en 13.175 euro op grond van de volgende redengeving :

“IV BESPREKING
Het middel betreffende artikel 20, 1o, Hypotheekwet met betrekking tot de 

bezettingsvergoeding van 16 september 2005 tot 9 december 2005.
8. Het [hof van beroep] moet de vraag beslechten of de bezettingsvergoeding 

toegekend en verbeurd na de gerechtelijke ontbinding van de handelshuurover-
eenkomst al dan niet de uitvoering van de huur betreft in de zin van artikel 20, 
1o, vierde lid, in fine Hypotheekwet.

Om het antwoord op deze vraag te verkrijgen, zou strikt geredeneerd kunnen 
worden. Dan wordt vastgesteld dat de handelshuurovereenkomst per 31 augustus 
2005 door de vrederechter ontbonden was en er aldus, voor alles wat daarna 
volgde, geen sprake meer was van huur. Een bezettingsvergoeding zou dan geheel 
los staan van de huurovereenkomst en niet behoren tot de ‘uitvoering van de 

  (1) Zie M. La Haye en J. VaNkerCkHoVe, “Le louage de choses, T. I, Les baux en 
général”, in Les Novelles, Brussel, Larcier, 2000, 266-267.
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overeenkomst’. Om die reden zou de bezettingsvergoeding dan niet onder het 
voorrecht van artikel 20, 1o, Hypotheekwet vallen.

Een argument ten voordele van deze strikte redenering zou kunnen gevonden 
worden in het vierde lid van artikel 20, 1o, Hypotheekwet waar ‘de herstellingen 
ten laste van de huurder’ en “alles wat de uitvoering van de huur betreft’ in één 
zin voorkomen. De term ‘bezettingsvergoeding’ alleen al zou aangeven dat er 
geen sprake meer is van huur.

9. Het [hof van beroep] volgt deze argumentatie evenwel niet om de volgende 
redenen.

De huur van goederen is een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de 
andere het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen 
een bepaalde prijs, waarbij de huurder zich verbindt de prijs te zullen betalen 
(artikel 1708 Burgerlijk Wetboek). Handelshuur is een bijzonder vorm van de huur 
van een onroerend goed. Eén van de verplichtingen van de huurder van een goed 
is, ongeacht de aard van het huurcontract, het goed na een zekere tijd terug te 
geven aan de verhuurder. De teruggave van het gehuurde behoort tot de goede 
uitvoering van de huurovereenkomst.

Bij de ontbinding van de handelshuurovereenkomst wordt een bezettings-
vergoeding toegekend om te voorkomen dat de huurder het goed niet (onmid-
dellijk) teruggeeft en de verhuurder enerzijds niet over zijn goed beschikt en 
anderzijds geen inkomsten meer kan genieten uit hoofde van de (handels)huur-
overeenkomst, nu die huurovereenkomst beëindigd is. De bezettingsvergoeding 
heeft derhalve het karakter van vervangende vergoeding bij het beëindigen van 
de huurovereenkomst, ten gevolge van de slechte uitvoering van de huurovereen-
komst door de huurder en van het niet nakomen van zijn verbintenissen op grond 
van de huurovereenkomst en de beëindiging ervan. Niet alleen is er een schade-
vergoedend aspect, er is ook een dwingend element in de bezettingsvergoeding, 
die vaak hoger wordt bepaald dan de huurovereenkomst om enige dwang uit te 
oefenen om het pand integraal terug te geven.

De bezettingsvergoeding vormt aldus een aspect van de uitvoering van de huur-
overeenkomst in de zin van artikel 20, 1°, vierde lid, Hypotheekwet.

Aan het voorgaande kan meer algemeen nog toegevoegd worden dat de bezet-
tingsvergoeding voortvloeit uit een aanwezigheid ter plaatse, die oorspronkelijk 
gegrond is op de huurovereenkomst. Bij een vergoeding voor een gebruik of bezet-
ting ter bede is er nooit een huurovereenkomst geweest en om die reden kan een 
vergoeding voor een loutere bezetting niet bijzonder bevoorrecht zijn.

Het voorrecht van de onbetaalde verhuurder verzekert alle schuldvorderingen 
die de verhuurder op grond van de huurovereenkomst tegen de huurder kan 
instellen wegen zijn of haar wanprestatie.

Hoe dan ook bestond tot aan het faillissement enkel de bezettingsvergoeding 
en was er van een samenloop met de schuldeisers van de bvba Ryckaert-Neyt nog 
geen sprake. Uit de respectieve rechten van de schuldeisers kan dan ook geen 
argument geput worden.

10. Al het voorgaande geldt a fortiori voor de vergoeding die door de vrederechter 
werd toegekend voor de vertraging in de ontruiming, tussen 1 en 15 september 2005.

Het bestreden vonnis wordt in deze zin hervormd.”

Grieven

Overeenkomstig artikel 20, 1o, Hypotheekwet zijn de huurgelden van onroe-
rende goederen bevoorrecht op de waarde van al hetgeen het verhuurde huis stof-
feert. Hetzelfde voorrecht geldt voor de herstellingen ten laste van de huurder 
en voor alles wat de uitvoering van de huur betreft. Uit deze wetsbepaling vloeit 
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voort dat de gewaarborgde schuldvordering de schuldvordering is die strekt tot 
betaling van huurgelden welke verschuldigd zijn krachtens een verhuurovereen-
komst van een onroerend goed. Luidens artikel 1709 Burgerlijk Wetboek is de 
huur van goederen een contract waarbij de ene partij zich verbindt om de andere 
het genot van een zaak te doen hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een 
bepaalde prijs, die de laatstgenoemde zich verbindt te betalen. Hieruit vloeit 
voort dat huurgeld de prijs is die de huurder in uitvoering van de huurovereen-
komst verschuldigd is aan de verhuurder. Overeenkomstig artikel 1741 Burger-
lijk Wetboek, dat een bijzondere toepassing uitmaakt van artikel 1184 Burger-
lijk Wetboek, wordt het huurcontract ontbonden door de niet-nakoming van hun 
verplichtingen door de verhuurder of de huurder. Door dergelijke ontbinding 
wordt een einde gesteld aan de huurovereenkomst. 

De appelrechter stelt vast dat de vordering van verweerders betrekking heeft 
op een bezettingsvergoeding die was toegekend door de vrederechter per dag 
ná de gerechtelijke ontbinding van een handelshuurovereenkomst tot aan de 
datum van de faillietverklaring van de vennootschap-schuldenaar, zijnde de bvba 
Ryckaert-Neyt. Een bezettingsvergoeding is evenwel geen huurgeld in de zin van 
artikel 1709 Burgerlijk Wetboek en artikel 20, 1°, Hypotheekwet nu dergelijke 
bezettingsvergoeding niet verschuldigd is krachtens de huurovereenkomst en 
derhalve niet van contractuele maar van extra-contractuele aard is. In zoverre 
de appelrechter oordeelt dat de bezettingsvergoeding een aspect vormt van de 
uitvoering van de huurovereenkomst miskent hij de rechtsgevolgen van de 
ontbinding van de huurovereenkomst, overeenkomstig de artikelen 1741 en 1184 
Burgerlijk Wetboek (schending van de artikelen 1741 en 1184 Burgerlijk Wetboek 
en van artikel 20, 1°, vierde lid, Hypotheekwet). Door verder te oordelen dat de 
vordering strekkende tot betaling van de bezettingsvergoeding voor de periode na 
de ontbinding van de huurovereenkomst bevoorrecht is op grond van artikel 20, 
1o, Hypotheekwet, geeft hij een draagwijdte aan deze wetsbepaling die zij niet 
heeft nu dit voorrecht enkel geldt tot zekerheid van hetgeen verschuldigd is in 
uitvoering van de huurovereenkomst (schending van artikel 20, 1o, Hypotheekwet 
en van artikel 1709 Burgerlijk Wetboek).

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Artikel 20, 1o, eerste lid, Hypotheekwet bepaalt dat de huur- en pacht-
gelden van onroerende goederen bevoorrecht zijn op de vruchten van de 
oogst van het jaar, en op de waarde van al hetgeen het verhuurde huis 
of de hoeve stoffeert en, van al hetgeen tot de exploitatie van de hoeve 
dient.

Het vierde lid van dit artikel bepaalt dat hetzelfde voorrecht geldt 
voor de herstellingen ten laste van de huurder en voor alles wat de 
uitvoering van de huur betreft.

Artikel 1741 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het huurcontract wordt 
ontbonden door de niet-nakoming van zijn verplichtingen door de 
huurder.

Artikel 1760 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in geval van ontbinding 
van de huur door de schuld van de huurder, deze verplicht is de huurprijs 
te betalen gedurende de tijd die voor de wederverhuring nodig is, onver-
minderd de vergoeding van de schade die door het wangebruik mocht 
zijn veroorzaakt.
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De rechter die de ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van 
de huurder uitspreekt, kan hem bij wijze van schadevergoeding veroor-
delen tot de betaling van een bezettingsvergoeding voor de periode 
tussen de datum waarop de huur is ontbonden en de datum waarop het 
huurgoed is ontruimd. Deze bezettingsvergoeding is een schadevergoe-
ding voor de wanprestatie van de huurder.

De schuldvordering van de verhuurder wegens bezettingsvergoeding 
ontstaat wegens de niet-nakoming door de huurder van zijn verplich-
tingen bij de uitvoering van de huurovereenkomst en is op grond van 
artikel 20, 1o, vierde lid, Hypotheekwet bevoorrecht.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
De overige als geschonden aangewezen wetsbepalingen zijn volledig 

afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 20, 1o, Hypo-
theekwet en zijn mitsdien niet ontvankelijk.

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

3 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer 
Verbist en mevr. Geinger. 

N° 274

1o kamer — 3 mei 2012
(C.11.0379.N)

1o  Huur VaN GoeDereN. — PaCHT. — eINDe (oPZeGGING. VerLeNGING. 
TeruGkeer. eNZ). — VerHurING Door De VruCHTGebruIker. — uITDoVING VaN 
HeT VruCHTGebruIk. — TeGeNwerPING VaN HeT HuurreCHT aaN De bLoTe eIGe-
Naar. — VoorwaarDeN. 

2o  VruCHTGebruIk. GebruIk eN bewoNING. — PaCHT. — VerHurING 
Door De VruCHTGebruIker. — uITDoVING VaN HeT VruCHTGebruIk. — TeGeN-
werPING VaN HeT HuurreCHT aaN De bLoTe eIGeNaar. — VoorwaarDeN. 

3o  eIGeNDom. — bLoTe eIGeNaar. — PaCHT. — VerHurING Door De VruCHT-
GebruIker. — uITDoVING VaN HeT VruCHTGebruIk. — TeGeNwerPING VaN HeT 
HuurreCHT aaN De bLoTe eIGeNaar. — VoorwaarDeN. 

1°, 2o en 3o Artikel 595, tweede lid en derde lid, Burgerlijk Wetboek streeft een 
evenwicht na tussen de belangen van de huurder en deze van de blote eige-
naar die door de uitdoving van het vruchtgebruik volle eigenaar is geworden, 
door de huurder toe te laten het huurrecht dat hem door de vruchtgebruiker 
is verleend, beperkt tegen te werpen aan de blote eigenaar, zonder dat hij 
evenwel aanspraak kan maken op de volledige uitvoering ervan ; het huur-
contract wordt beëindigd zonder de vorm- of grondvoorwaarden van de 

ARREST-2012-05.indb   1166 03/04/13   12:31



N° 274 - 3.5.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1167

huurwetgeving te moeten in acht nemen ; het is daarbij zonder belang dat de 
huur die de vruchtgebruiker heeft toegestaan minder of meer dan negen jaar 
beloopt  (1). (Art. 595, tweede en derde lid, BW) 

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

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Ieper van 17 november 2010.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 578, 595 en 1709, Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 4, 6, 7, 8, § 1, 8bis, 11 en 14, eerste lid, Wet van 4 november 1969 

tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht 
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen, die afdeling 3 
van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt, 
hierna de Pachtwet.

Aangevochten beslissing

Bij het bestreden vonnis van 17 november 2010 verklaart de rechtbank van eerste 
aanleg te Ieper het hoger beroep van eiser tegen het vonnis van 22 oktober 2009 van 
het Vredegerecht van het kanton Ieper II-Poperinge, waarbij gezegd werd voor 
recht dat eiser sinds 30.09.2006 geen pachter meer is van de onroerende goederen 
afhangende van de nalatenschap D-V, meer bepaald de landbouwgrond gelegen 
te Poperinge, kadastraal bekend onder sectie L nrs. 294, 295, 296, 719, 720, 721, 723, 
724, 613/b, 614, 615/b, 616/b en 613/a, voor een totale oppervlakte van 5ha 37a 70ca en 
voor deze gronden geen bescherming van de pachtwet geniet, ontvankelijk doch 
ongegrond, bevestigt het vonnis van de eerste rechter in al zijn beschikkingen, 
met uitzondering van de beslissing over de kosten en veroordeelt eiser samen met 
derde verweerster tot betaling aan eerste en tweede verweerster van de rechts-
plegingsvergoeding van 1.200,00 euro in eerste aanleg en eiser tot betaling aan 
eerste en tweede verweerster van de rechtsplegingsvergoeding van 1.200,00 euro in 
tweede aanleg, en dit op de volgende gronden :

De feiten en de voorgaanden

(Eiser en verweersters) zijn de kinderen en erfgenamen van wijlen A D en A V.
De landbouwgrond gelegen te Poperinge, kadastraal gekend onder sectie L, 

nrs. 294, 295, 296, 719, 720, 721, 723, 724, 613/b, 614, 615/b, 616/b en 613/a met een totale 
oppervlakte van 5ha 37a 70 ca maakt deel uit van de nalatenschap.

In het kader van de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap en de beider 
nalatenschappen van A D en A V dient de pacht- of gebruikssituatie van voor-
noemde onroerende goederen worden uitgemaakt.

  (1) Zie Cass. 30 april 2004, AR C.01.0591.F, AC 2004, nr. 229 ; zie ook Arbitragehof, Arrest 
nr. 85/2005 van 4 mei 2005, 1041.
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De kwestieuze onroerende goederen werden in pacht gegeven aan (eiser) door A 
D en A V bij notariële pachtovereenkomst d.d. 28.06.1991 met ingang van 01.10.1991.

Na het overlijden van A D op 09.10.1991 werd een onderhandse pachtovereen-
komst afgesloten tussen A V als vruchtgebruikster en (eiser) op 15.06.1997 en dit 
met ingang van 01.10.1997.

A V overleed op 30.11.2005.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D. De bespreking en de beoordeling

De rechtbank stelt vast dat, hoewel de huidige discussie kadert binnen een 
procedure van vereffening-verdeling, de partijen de zaak aanhangig maakten 
via een (PV van) vrijwillige verschijning en niet via een PV van zwarigheden 
van de bij arrest van het hof van beroep te Gent d.d. 18.12.2008 aangestelde 
boedelnotaris.

Partijen betwisten niet dat Agnes Vercruysse enkel als vruchtgebruiker de 
gronden in pacht gaf aan (eiser) bij onderhandse overeenkomst van 15.06.1997.

Uit de door beide partijen voorgebrachte kopie van de onderhandse pachtover-
eenkomst d.d. 15.06.1997 blijkt dat, naast verschillende andere handgeschreven 
schrappingen en toevoegingen, de in het voorgedrukte formulier voorziene duur-
tijd van twee maal negen jaar werd geschrapt en vervangen door één maal negen 
jaar en dit in hetzelfde handschrift als de overige toevoegingen. Nu (eerste en 
tweede verweersters) op geen enkele wijze aantonen of zelfs enigszins aanneme-
lijk maken dat deze bewuste schrapping en vervanging niet zou hebben plaats-
gehad op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst op 15.06.1997 en 
nadien zou zijn aangebracht zonder medeweten van Agnes Vercruysse, moet 
worden aangenomen dat dit gebeurde bij de ondertekening zelf en tot de bedoe-
ling van de partijen behoorde. (eerste en tweede verweersters) leggen immers zelf 
(enkel) deze kopie van de overeenkomst met schrapping en toevoeging voor.

Beide partijen verwijzen naar artikel 595 Burgerlijk Wetboek waaruit volgt dat 
een vruchtgebruiker alleen een pachtovereenkomst kan afsluiten. Het tweede 
lid van voornoemd artikel bepaalt dat voor huurovereenkomsten van langer dan 
negen jaar de blote eigenaar bij het ophouden van het vruchtgebruik slechts 
verbindt voor de overblijvende tijd van de lopende periode van negen jaar.

(Eiser) stelt dat artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek niet op zijn pacht-
overeenkomst van toepassing is nu deze slechts aangegaan werd voor een duur-
tijd van éénmaal negen jaar, terwijl de wetsbepaling enkel betrekking heeft op 
pachtovereenkomsten gegeven door een vruchtgebruiker alleen voor langer dan 
negen jaar.

(Eerste en tweede verweersters) betwisten dat er een verschil mag worden 
gemaakt tussen een pachtovereenkomst door een vruchtgebruiker alleen van 9 
jaar of van langer dan 9 jaar.

Volgens artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek dient de blote eigenaar 
die volle eigenaar werd ingevolge de beëindiging van het vruchtgebruik de pacht 
aangegaan door de vruchtgebruiker alleen voor langer dan 9 jaar slechts voor de 
resterende tijd van de lopende periode van 9 jaar waarin de pachter zich bevindt 
te respecteren.

(Eerste en tweede verweersters) stellen terecht dat in voornoemde situatie het 
vreemd voorkomt dat een pachtovereenkomst voor 9 jaar blijvend kan verlengd 
worden volgens de regels van de Pachtwet, terwijl een pachtovereenkomst voor 
langer dan 9 jaar wel beëindigd wordt na maximum 9 jaar. Zij verwijzen naar 
cassatierechtspraak (Cass. 2.04.1998) en naar een arrest van het Grondwettelijk 
Hof van 4 mei 2005 (R.W. 2005-06, 705) waarin o.m. gesteld wordt dat de wetgever 
met artikel 595, lid 2, Burgerlijk Wetboek een evenwicht heeft willen tot stand 
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brengen tussen de rechten van de huurder en deze van de blote eigenaar die volle 
eigenaar wordt.

Het zou in de optiek van (eiser) inderdaad volstaan om slechts een pachtovereen-
komst te sluiten van 9 jaar in plaats van een van langer dan 9 jaar om de pachter 
van een veel langere pachtduur te verzekeren, hetgeen niet logisch zou zijn.

In casu komt het voor dat de onderhandse pachtovereenkomst d.d. 15.06.1997, 
hoewel uitdrukkelijk voorzien van een duurtijd van éénmaal een periode van 
negen jaar, toch dient beschouwd te worden als een overeenkomst van langer 
dan 9 jaar aangezien de pachtovereenkomst steeds, in feite en in rechte, een duur 
van meer dan 9 jaar heeft, doordat zij slechts eindigt op grond van een kennisge-
ving van een opzegging voor een persoonlijke exploitatie. In die zin moet worden 
aangenomen dat ook een pachtovereenkomst van 9 jaar aangegaan door een 
vruchtgebruiker alleen eveneens valt onder de toepassing van artikel 595, tweede 
lid, Burgerlijk Wetboek (zie E. GreGoIre en F. VaNDermeuLeN in G. beNoIT, 
R. GoTZeN en G. rommeL, “De Landpacht”, Reeks Huurrecht, 2010, p. 49, nr. 6).

Verder blijkt inderdaad eensgezindheid te bestaan binnen rechtsleer en recht-
spraak, waarbij onder meer kan worden verwezen naar Cass. 17.10.2005, over het 
feit dat de blote eigenaar die volle eigenaar wordt door uitdoving van het vrucht-
gebruik zich niet dient te houden aan de verplichting om aan de pachter opzeg-
ging te geven onder de bij de Pachtwet opgelegde voorwaarden. De betreffende 
pacht neemt van rechtswege een einde bij het beëindigen van de resterende duur 
van de lopende 9 jarige periode. Dit was in casu 30.06.2006, gelet op het overlijden 
van Agnes Vercruysse op 30.11.2005, zijnde tijdens de eerste periode van 9 jaar.

Uiteraard kan (eiser) zich niet opnieuw beroepen op de oude (notariële) pacht-
overeenkomst d.d. 28.06.1991 nu deze werd vervangen door de onderhandse pacht-
overeenkomst d.d. 15.06.1997 die overigens niet tussen dezelfde partijen en onder 
andere voorwaarden werd afgesloten.

Overeenkomstig artikel 14, tweede lid, Pachtwet moet de pachtbeëindiging 
inderdaad noodzakelijk plaatsvinden bij een authentieke akte of op verklaring 
bij de Vrederechter. Doch de afwezigheid van deze vorm van overeenkomst brengt 
niet van rechtswege de nietigheid met zich mee. Er is slechts sprake van een 
relatieve nietigheid. Aangezien zij de openbare orde niet raakt, kan deze nietig-
heid gedekt worden door de uitvoering van de overeenkomst (Cass. 15.10.1996, 
Arr. Cass. 1967, 207 ; E. STaSSIjNS, “Pacht”, APR, 1997, p. 313, nr. 331 ; G. beNoIT et 
R. GoTZeN, “De Landpacht”, Reeks Huurrecht”, 2010, p. 105, nr. 81 en H. D’uDekem 
D’aCoZ, I. SNICk en M. SNICk, “De Pachtovereenkomst”, Larcier, 2010, p. 313, 
nr. 490). Het bewijs van de ontbinding van een pachtovereenkomst kan immers 
worden afgeleid uit de ondubbelzinnige uitvoering van een ontbindingsovereen-
komst. De verpachter verwerft alsdan een recht dat hem niet meer kan worden 
ontnomen (H. D’uDekem D’aCoZ, I. SNICk en M. SNICk, “De Pachtovereenkomst”, 
Larcier, 2010, p. 313, nr. 490).

In casu staat het buiten elke redelijke twijfel dat Agnes Vercruysse en (eiser) 
door het afsluiten van een nieuwe pachtovereenkomst, waarin overigens niet 
wordt verwezen naar de vorige, op ondubbelzinnige wijze uitvoering gaven aan 
een ontbindingsovereenkomst van de oorspronkelijke pachtovereenkomst.

De pachtovereenkomst van (eiser) kreeg een einde op 30.09.2006, zodat hij thans 
geen pachter meer is.

Grieven

Artikel 1709 Burgerlijk Wetboek definieert huur van goederen als een contract 
waarbij de ene partij zich verbindt om de andere het genot van een zaak te doen 
hebben gedurende een zekere tijd, en tegen een bepaalde prijs, die de laatstge-
noemde zich verbindt te betalen.
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Luidens artikel 4, eerste lid, Pachtwet wordt die pachttijd vastgesteld door de 
partijen : hij mag niet korter zijn dan negen jaar. Is een kortere tijd bedongen, 
dan wordt hij van rechtswege op negen jaar gebracht.

Het tweede lid van artikel 4 Pachtwet preciseert dat, bij gebreke van geldige 
opzegging, de pacht van rechtswege wordt verlengd voor opeenvolgende periodes 
van negen jaar bij het eindigen van de gebruiksperiode, zelfs indien de duur van 
de eerste gebruiksperiode langer is geweest dan negen jaar.

Overeenkomstig artikel 578 Burgerlijk Wetboek is vruchtgebruik het recht om 
van een zaak waarvan een ander de eigendom heeft, het genot te hebben, zoals de 
eigenaar zelf, maar onder verplichting om de zaak zelf in staat te houden.

Ingevolge artikel 595, eerste lid, Burgerlijk Wetboek kan de vruchtgebruiker 
persoonlijk de vruchten genieten en kan hij verpachten of zelfs zijn recht 
verkopen of afstaan om niet.

Naar luid van artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek is verhuring door de 
vruchtgebruiker alleen voor langer dan negen jaren, ingeval het vruchtgebruik 
ophoudt, ten aanzien van de blote eigenaar slechts verbindend voor de tijd die nog 
overblijft, hetzij voor de eerste periode van negen jaren, indien partijen zich nog 
daarin bevinden, hetzij voor de tweede periode, en zo verder, op zulke wijze dat 
de huurder enkel recht heeft op het genot gedurende de gehele periode van negen 
jaren, waarin hij zich bevindt.

Artikel 595, derde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat verhuring voor negen jaar 
of minder, door de vruchtgebruiker toegestaan of vernieuwd, meer dan drie jaren 
vóór het eindigen van de lopende huur wanneer het landeigendommen betreft, en 
meer dan twee jaar vóór hetzelfde tijdstip wanneer het huizen betreft, geen gevolg 
heeft, tenzij de uitvoering vóór het einde van het vruchtgebruik begonnen is.

Eerste onderdeel

Artikel 595 Burgerlijk Wetboek maakt een onderscheid tussen de verhuring 
door de vruchtgebruiker toegestaan voor negen jaren en de verhuring door de 
vruchtgebruiker toegestaan voor langer dan negen jaren.

De vruchtgebruiker is bevoegd om zowel een huurovereenkomst voor negen 
jaren als voor langer dan negen jaren toe te staan. Het artikel 595 Burgerlijk 
Wetboek gaat er echter van uit dat de naakte eigenaar van het verhuurde goed, 
wanneer hij door het eindigen van het vruchtgebruik volle eigenaar wordt vóór 
de toegestane huur is afgelopen, niet mag belanden in een toestand die hem voor 
een te lange tijd zou beroven van zijn rechten als volle eigenaar en dat hij enkel 
een overeenkomst moet dulden met een looptijd van negen jaar.

Vandaar dat een pacht, toegestaan door de vruchtgebruiker voor negen jaar 
en ingegaan vóór het einde van het vruchtgebruik, zoals artikel 595, derde lid, 
Burgerlijk Wetboek preciseert, gevolg heeft, hetgeen betekent dat de naakte 
eigenaar, vanaf het ogenblik dat hij door het eindigen van het vruchtgebruik 
volle eigenaar is geworden van het door de vruchtgebruiker verpachte goed, zelf 
als verpachter door de toegestane pachtovereenkomst gebonden blijft. Daaruit 
volgt dat hij als verpachter eveneens onderworpen blijft aan de grond- en vorm-
voorwaarden die de Pachtwet voor de opzegging van de pacht door de verpachter 
bepaalt. In dat geval zal de pacht toegestaan door de vruchtgebruiker voor negen 
jaren ingevolge artikel 4, tweede lid, Pachtwet bij gebreke aan geldige opzegging 
van rechtswege worden verlengd voor opeenvolgende periodes van negen jaar bij 
het eindigen van de gebruiksperiode.

Wanneer de vruchtgebruiker daarentegen een pacht heeft toegestaan voor 
langer dan negen jaar, dan is de verhuring ingevolge artikel 595, tweede lid, 
Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de blote eigenaar slechts verbindend voor de 
tijd die nog overblijft van de negenjarige periode waarin partijen zich bevinden 
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en op zulke wijze dat de huurder enkel recht heeft op het genot gedurende de 
gehele periode van negen jaren waarin hij zich bevindt. In dat geval kan de blote 
eigenaar bij het einde van het vruchtgebruik bijgevolg eisen dat de pachtduur 
wordt beperkt tot aan het verstrijken van de negenjarige periode waarin de pacht 
zich bij het eindigen van het vruchtgebruik bevindt, ook al is de verhuring onder-
worpen aan de Pachtwet, zonder dat hij gebonden is door de grond- en vormvoor-
waarden die de Pachtwet voor de opzegging door de verpachter bepaalt en zonder 
dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van artikel 4, tweede lid, 
van de Pachtwet.

De appelrechters stelden vast dat mevrouw Agnes Vercruysse, enkel als vrucht-
gebruiker, met een nieuwe onderhandse overeenkomst van 15 juni 1997 de liti-
gieuze gronden in pacht gaf aan eiser (1), dat uit de door beide partijen voorge-
brachte kopie van de onderhandse pachtovereenkomst van 15 juni 1997 blijkt dat 
de in het voorgedrukte formulier voorziene duurtijd van twee maal negen jaar 
werd geschrapt en vervangen door één maal negen jaar (2), dat dit gebeurde bij de 
ondertekening zelf en tot de bedoeling van partijen behoorde (3) en dat de onder-
handse pachtovereenkomst van 15 juni 1997 aldus uitdrukkelijk werd voorzien 
voor een duurtijd van “éénmaal een periode van negen jaar”.

Tussen partijen bestond er geen betwisting over het feit dat deze nieuwe onder-
handse pachtovereenkomst van 15 juni 1997 ingegaan is op 1 oktober 1997.

Uit de gegevens waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt derhalve dat 
mevrouw Agnes Vercruysse enkel als vruchtgebruikster een nieuwe onderhandse 
pachtovereenkomst betreffende een landbouwgrond, gelegen te Poperinge, aan 
eiser heeft toegestaan op 15 juni 1997 voor een periode van negen jaar, ingaand op 
1 oktober 1997, dat mevrouw Agnes Vercruysse, zoals vastgesteld door de appel-
rechters, overleden is op 30 november 2005, dus nadat de uitvoering van de pacht-
overeenkomst was begonnen, dat partijen de kinderen en erfgenamen zijn van 
mevrouw Agnes Vercruysse en haar op 9 oktober 1991 vóóroverleden echtgenoot, 
de heer A D, en dat in het kader van de vereffening-verdeling van de huwgemeen-
chap en van de nalatenschappen van de ouders van partijen de pachtsituatie van 
voornoemde landbouwgrond dient te worden uitgemaakt.

Bijgevolg traden verweersters vanaf 30 november 2005 ingevolge het eindigen 
van het vruchtgebruik, als volle mede-eigenaars in het genot van de litigieuze, 
door mevrouw Agnes Vercruysse aan eiser verpachte landbouwgrond en waren 
zij zelf overeenkomstig artikel 595, eerste en derde lid, Burgerlijk Wetboek als 
verpachters verbonden door de pachtovereenkomst van 15 juni 1997, vermits deze 
pacht werd toegestaan voor een periode van negen jaar en de uitvoering van de 
pachtovereenkomst reeds vóór het einde van het vruchtgebruik was begonnen.

Daaruit volgt dat verweerders gehouden waren de pachtovereenkomst van 
15 juni 1997 te eerbiedigen en dat deze pachtovereenkomst bij gebreke van een 
geldige opzegging van rechtswege werd verlengd voor een opeenvolgende periode 
van negen jaren overeenkomstig artikel 4, tweede lid, Pachtwet.

Door niettemin te beslissen dat de betreffende pacht van rechtswege een einde 
nam bij het beëindigen van de resterende duur van de lopende 9 jarige periode, dit 
was in casu 30.09.2006 gelet op het overlijden van mevrouw Agnes Vercruysse op 
30.11.2005, zonder dat verweersters zich dienden te houden aan de verplichting om 
aan eiser opzegging te geven onder de bij de Pachtwet opgelegde voorwaarden, 
schenden de appelrechters bijgevolg de artikelen 578, 595 eerste en derde lid, en 
1709 Burgerlijk Wetboek evenals 4 Pachtwet. Door te beslissen dat een pachtover-
eenkomst van 9 jaar, aangegaan door een vruchtgebruiker alleen, eveneens valt 
onder de toepassing van artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, schenden 
de appelrechters eveneens voormeld artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Artikel 595, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
verhuring door de vruchtgebruiker alleen voor langer dan negen jaren, 
ingeval het vruchtgebruik ophoudt, ten aanzien van de blote eigenaar 
slechts verbindend is voor de tijd die nog overblijft hetzij van de eerste 
periode van negen jaren, indien partijen zich nog daarin bevinden, hetzij 
van de tweede periode, en zo verder, op zulke wijze dat de huurder enkel 
recht heeft op het genot gedurende de gehele periode van negen jaren, 
waarin hij zich bevindt.

Artikel 595, derde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat verhuring voor 
negen jaren of minder, door de vruchtgebruiker toegestaan of vernieuwd, 
meer dan drie jaren voor het eindigen van de lopende huur wanneer het 
landeigendommen betreft, en meer dan twee jaar voor hetzelfde tijdstip 
wanneer het huizen betreft, geen gevolg heeft, tenzij de uitvoering voor 
het einde van het vruchtgebruik begonnen is.

2. Dit artikel streeft een evenwicht na tussen de belangen van de 
huurder en deze van de blote eigenaar die door de uitdoving van het 
vruchtgebruik volle eigenaar is geworden, door de huurder toe te laten 
het huurrecht dat hem door de vruchtgebruiker is verleend, beperkt 
tegen te werpen aan de blote eigenaar, zonder dat hij evenwel aanspraak 
kan maken op de volledige uitvoering ervan.

Het huurcontract wordt beëindigd zonder de vorm- of grondvoor-
waarden van de huurwetgeving te moeten in acht nemen. Het is daarbij 
zonder belang dat de huur die de vruchtgebruiker heeft toegestaan 
minder of meer dan negen jaar beloopt.

De huurder zal naargelang het geval enkel nog aanspraak kunnen 
maken op de resterende periode van negen jaar waarin het huurcon-
tract zich bevindt of op een volledige periode van negen jaar ingaande 
op het einde van de lopende negenjarige periode indien het huurcontract 
is vernieuwd binnen de wettelijke termijn.

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de blote eigenaar die volle eige-
naar is geworden door de uitdoving van het vruchtgebruik, de lopende 
pacht slechts kan beëindigen zonder de vorm- of grondvoorwaarden van 
de pachtwet in acht te nemen, als de huur door de vruchtgebruiker is 
toegestaan voor een periode van meer dan negen jaar, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

3 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van 
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : mevr. Geinger.
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N° 275

1o kamer — 4 mei 2012
(C.09.0519.F)

1o  AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — SCHADE. — maTe-
rIëLe SCHaDe. eLemeNTeN eN GrooTTe. — SCHaDe VeroorZaakT Door GroNDwa-
TerwINNINGeN eN PomPINGeN.

2o  WATERS. — aaNSPrakeLIjkHeID buITeN oVereeNkomST. — SCHaDe. — maTe-
rIëLe SCHaDe. eLemeNTeN eN GrooTTe. — SCHaDe VeroorZaakT Door GroNDwa-
TerwINNINGeN eN PomPINGeN.

3o  WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN 
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — DeCreeT. — VerbINDeNDe kraCHT. — Voor-
waarDe.

4o  GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — arTIkeL 190. 
— DeCreeT. — VerbINDeNDe kraCHT. — VoorwaarDe.

1o en 2o De waardevermindering van onroerende goederen en van de in die 
onroerende goederen geïncorporeerde machines en installaties is begrepen in 
de schade waarvoor het Decreet van het Waals Gewest van 11 oktober 1985 een 
specifieke vergoedingsregeling uitwerkt. (Art. 1, § 1, a), Decr.W. 11 okt. 1985)

3o en 4o Zonder bekendmaking heeft een decreet geen verbindende kracht, ook 
al werd er terugwerkende kracht aan toegekend, zodat aan een rechter niet 
kan worden verweten dat hij de artikelen 190 van de Grondwet en 56 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 schendt, door ze niet toe te passen, terwijl 
dat decreet nog niet is bekendgemaakt op de dag waarop hij uitspraak doet. 
(Art. 190 Grondwet ; art. 56 Bijz.Wet 8 aug. 1980)

(INTerCommuNaLe TuSSeNGemeeNTeLIjke maaTSCHaPPIj  
Der VLaaNDereN Voor waTerVoorZIeNING C.V. T. b. e. a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 19 maart 2009.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert drie middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel 

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedge-
keurd bij de wet van 13 mei 1955 ;
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— de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;

— artikel 1, § 1, van het decreet van 11 oktober 1985 vóór de opheffing ervan bij 
artikel 2, 6o, van het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek II van het Milieu-
wetboek, dat het Waterwetboek inhoudt ;

— algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis wijst het hoger beroep van de eiseres af en bevestigt het 
beroepen vonnis dat de eiseres veroordeelt tot betaling aan de eerste verweerders 
van 65.137 euro, namelijk de waardevermindering van de weilanden, te vermeer-
deren met moratoire interest vanaf 1 januari 1992 (gemiddelde datum) en met 
gerechtelijke interest vanaf de datum van het beroepen vonnis, en dit om de 
onderstaande redenen :

 “[De eiseres] verwijt de deskundigen dat zij de vergoeding voor het opbrengst-
verlies en de waardevermindering van de weilanden hebben berekend op basis van 
een oppervlakte van 56 hectare 92 are, terwijl zij erop wijst dat [de eerste twee 
verweerders] de gronden niet ineens hebben aangekocht ;

Mevrouw B.-S. vermeldt weliswaar in haar verslag van 23 juli 2000 […] dat de 
[eerste twee verweerders] de exploitatie begonnen zijn met een totale opper-
vlakte van 18 hectare 85 are 70 centiare ;

Die oppervlakte wordt eveneens vermeld in de chronologische tabel op pagina 
2 van de inleiding […] ;

Zij vormt echter wel degelijk het uitgangspunt van de door de deskundige W. 
gemaakte analyse van de (melk)exploitatie door de [eerste twee verweerders] 
waaruit blijkt dat het ontwikkelingsplan voor die oppervlakte uitging van 
veertig melkkoeien ;

Bovendien werden de verliezen nog volgens verschillende methodes geraamd en 
niet alleen volgens die welke op de oppervlakte is gebaseerd ;

Zo bijvoorbeeld levert de berekening van het verlies met verwijzing naar de 
meerprijs per liter geproduceerde melk het resultaat op van 26.370.389 frank 
(653.704,87 euro) voor de jaren 1983 tot 1999, welk bedrag beduidend hoger is dan 
de gemiddelde vergoeding die de deskundigen en de eerste rechter in aanmerking 
hebben genomen ;

Op de vergadering van 22 december 2003 heeft deskundige W. naar eigen 
zeggen uitgelegd hoe de berekening aan de hand van het opbrengstverlies van 
de weilanden wordt gemaakt en de [de eiseres] heeft daarover geen opmerkingen 
gemaakt ;

Uit de aantekeningen bij de tabellen die bij de inleiding zijn gevoegd, blijkt 
trouwens dat de veranderingen van die oppervlaktes, jaar na jaar, in aanmerking 
werden genomen.

De minderwaarde van de gronden werd geraamd volgens de comparatieve 
methode die op pagina 18 en 19 van het besluit van het deskundigenverslag wordt 
uiteengezet ;

Die methode is geenszins vatbaar voor kritiek ;

De ontwaarding heeft wel degelijk betrekking op alle gronden die aan de [eerste 
twee verweerders] toebehoren, ongeacht de datum en de prijs van de aankoop 
ervan ;

Het bezwaar van [de eiseres] tegen de berekeningswijze van de vergoedingen 
voor het opbrengstverlies en de waardevermindering van de weilanden komt 
bijgevolg niet alleen te laat, maar het mist tevens elke grondslag
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De bedragen van 274.180 euro voor het opbrengstverlies en van 65.137 euro voor 
de waardevermindering van de weilanden zijn dus volstrekt verantwoord”.

Grieven

Eerste onderdeel

De schadeposten die vergoed kunnen worden op grond van de in artikel 1, § 1, 
van het decreet van 11 oktober 1985 bedoelde objectieve aansprakelijkheid zijn :

a) de schade aan de oppervlakte die eruit voortvloeit voor de onroerende 
goederen en voor de machines en installaties geïncorporeerd in deze onroerende 
goederen ;

b) de nadelen veroorzaakt door de niet-bezetting of het niet-gebruik van de 
geteisterde goederen, indien de niet-bezetting of het niet-gebruik voor oorzaak 
heeft de schade voortvloeiend uit de daling van de waterlaag ;

c) de kosten van herhuisvesting en verhuis van de bewoners van de geteisterde 
goederen.

De vergoedbare schadeposten, nadelen en kosten zonder bewijs van een door de 
exploitant begane fout en zonder bewijs van een rechtstreeks oorzakelijk verband 
tussen de waterwinningen en de geleden schade staan op limitatieve wijze opge-
somd in artikel 1, § 1, van het decreet van 11 oktober 1985.

Die schadeposten omvatten niet de minderwaarden, die, bijgevolg, slechts op 
grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kunnen worden 
vergoed, voor zover, uiteraard, voldaan is aan de toepassingvoorwaarden ervan.

Het bestreden vonnis, dat het beroepen vonnis bevestigt, kent echter aan de 
eerste verweerders een bedrag toe van 65.137 euro wegens de waardeverminde-
ring van de weilanden, te vermeerderen met moratoire interest vanaf 1 januari 
1992 (gemiddelde datum) en met gerechtelijke interest vanaf de datum van het 
beroepen vonnis.

Indien het bestreden vonnis niettemin in die zin moet worden begrepen dat 
het toepassing maakt van de beginselen van de objectieve aansprakelijkheid van 
artikel 1, § 1, van het decreet van 11 oktober 1985 en niet van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, kent het vergoedingen toe waarin voornoemd 
artikel niet voorziet en schendt het, aldus, de draagwijdte ervan (schending van 
artikel 1, § 1, van het decreet van 11 oktober 1985).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 144 van de Grondwet ;

— artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek ;

— artikelen 149 en 150 van het decreet van 18 december 2008 houdende de alge-
mene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis wijst het hoger beroep van de eiseres af en bevestigt het 
beroepen vonnis dat de eiseres veroordeelt tot betaling aan de tweede verweerster 
van 115.614,51 euro, te vermeerderen met moratoire interest vanaf 28 december 
1993 en met gerechtelijke interest vanaf de datum van het beroepen vonnis, en dit 
om de onderstaande redenen :

 “Wat ten slotte de vordering [van de derde verweerder] betreft, heeft het enige 
daadwerkelijke bezwaar van [de eiseres] betrekking op een bedrag van 1.160.565 
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frank dat overeenstemt met de aankoop van nieuwe landbouwmachines, die, 
volgens haar, niet in oorzakelijk verband staat met de gelaakte pompingen ;

In tegenstelling met wat [de eiseres] betoogt, staat de aankoop van landbouw-
materieel in oorzakelijk verband met de schade ten gevolge van de pompingen ;

De deskundigen vermelden op pagina 15 van hun besluit de exploitatiepro-
blemen die veroorzaakt zijn door de braak van het landbouwmaterieel en door de 
exploitatiekosten die hoger waren dan normaal ;

Voor de raming van de kosten […] verwijzen de deskundigen naar de expliciete 
cijfergegevens in de inleiding II – landbouwkundig gedeelte, die uitdrukkelijk de 
meerprijs vermelden die voortvloeide uit een hoger gebruik van landbouwwerk-
tuigen ;

Hoe dan ook bestaat de opdracht van [de derde verweerder], zoals hij opmerkt, 
erin een billijk voorschot toe te kennen op de komende schade ;

Het deskundigenverslag heeft getoond dat de schade van de [eerste twee 
verweerders] beduidend hoger was dan het toegekende voorschot ;

De secretaris van het Fonds heeft in zijn administratieve contacten met de 
getroffenen gewild dat het voorschot enkel op grond van facturen zou worden 
uitbetaald waaruit zou blijken dat het voorschot in de landbouwexploitatie 
wordt geïnvesteerd, maar daaruit volgt niet dat het Fonds slechts in de rechten 
en rechtsvorderingen van de benadeelde personen die voorschotten ontvangen, 
gesubrogeerd zou zijn in zoverre de factuur zou overeenstemmen met honderd 
procent van de schade ;

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 26 oktober 2007, waarnaar [de 
derde verweerder] verwijst, voor recht gezegd : ‘Luidens § 3 van [artikel 9 van het 
decreet van 11 oktober 1985] wordt het Fonds [van voorschotten] in de rechten 
en rechtsvorderingen van de benadeelde persoon gesubrogeerd ten belope van 
het volledige voorschot. Uit die bepaling volgt dat de subrogatie door het Fonds 
slechts onderworpen is aan de voorwaarde dat de benadeelde persoon de dagvaar-
ding heeft ingesteld waarin artikel 3 van het decreet voorziet’ ;

Dat is wel degelijk het geval in deze zaak”.

Grieven

Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet 
worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze 
in te stellen. Artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat het belang 
een reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn.

Die artikelen impliceren dat de eiser, bovendien, de vereiste bekwaamheid 
moet hebben om voor de rechtbanken op te treden.

Voor rechtspersonen houdt die bekwaamheid in dat enkel de constructies 
met rechtspersoonlijkheid de vereiste hoedanigheid hebben om voor de recht-
banken op te treden. Zij alleen kunnen subjectieve rechten aanvoeren waarvan 
de miskenning een voorwaarde is om krachtens artikel 144 van de Grondwet voor 
de hoven en rechtbanken op te treden en het door de artikelen 17 en 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek vereiste belang oplevert om in rechte op te treden.

Het Waals Fonds van voorschotten werd opgericht ingevolge artikel 8 van het 
decreet van 11 oktober 1985, dat preciseert dat het Fonds rechtspersoonlijkheid 
heeft en behoort tot de instellingen van openbaar nut van categorie A in de zin 
van artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 
instellingen van openbaar nut.

Het Waals Fonds van voorschotten werd opgeheven bij artikel 149 van het 
decreet van 18 december 2008. Dat artikel preciseert dat de derde verweerder de 
rechten, verplichtingen en opdrachten van het Fonds overneemt. 
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Krachtens artikel 150 van het decreet van 18 december 2008 treedt het in 
werking op 1 januari 2009. Dat decreet werd echter pas op 9 april 2009, dus na de 
inwerkingtreding ervan, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. In zoverre 
het echter op 1 januari 2009 in werking treedt, krijgt het een retroactieve verbin-
dende kracht.

Daaruit volgt dat het Waals Fonds van voorschotten, toen het op de terechtzit-
ting van 19 februari 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen verscheen, 
geen rechtspersoonlijkheid meer had, bijgevolg, niet langer bestond en dus niet 
langer de vereiste bekwaamheid had om in rechte op te treden.

Die toestand bleef ongewijzigd tot het bestreden vonnis werd uitgesproken.

De omstandigheid dat de derde verweerder de rechten, verplichtingen en 
opdrachten van het Waals Fonds van voorschotten overnam, neemt niet weg 
dat laatstgenoemde, doordat het niet langer bestond, niet meer bekwaam was 
om voor de rechtbanken op te treden en niet tegenwoordig was en dat ook niet 
rechtsgeldig kon zijn op de terechtzitting van 19 februari 2009.

Daaruit volgt eveneens dat de eiseres zich op de terechtzitting van 19 februari 
2009 niet mocht beroepen op verbindende kracht van de artikelen 149 en 150 van 
het decreet van 18 december 2008 en evenmin een heropening van het debat over 
dat punt mocht vorderen, aangezien het bestreden vonnis was gewezen op 19 maart 
2009, dus vóór de bekendmaking van die artikelen in het Belgisch Staatsblad en 
zij bijgevolg niets anders kan dan dat middel, dat van openbare orde is, voor het 
eerst voor het Hof aanvoeren.

Het bestreden vonnis dat het beroepen vonnis bevestigt in zoverre dat de eiseres 
veroordeelt om aan het Waals Fonds van voorschotten het bedrag van 115.614,51 
euro te betalen, te vermeerden met moratoire interest vanaf 28 december 1993 en 
met gerechtelijke interest vanaf de datum van het beroepen vonnis, hoewel dat 
Fonds geen rechtspersoonlijkheid meer had, bijgevolg, geen subjectieve rechten 
meer kon aanvoeren en dus niet langer de vereiste bekwaamheid had om in rechte 
op te treden, schendt de artikelen 144 van de Grondwet, 17 en 18 van het Gerech-
telijk Wetboek, 149 en 150 van het decreet van 18 december 2008.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Tweede middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1, § 1, a), van het decreet van het Waals Gewest 
van 11 oktober 1985 houdende het herstel van schade veroorzaakt door 
grondwaterwinningen en pompingen zijn de uitbater van een grondwa-
terwinning en de bouwheer van de publieke of private werken die door 
hun activiteit een daling van de grondwaterlaag veroorzaken, objectief 
aansprakelijk voor de schade aan de oppervlakte die eruit voortvloeit 
voor de onroerende goederen en voor de machines en installaties geïn-
corporeerd in deze onroerende goederen.

De waardevermindering van een in die bepaling bedoeld goed is 
begrepen in de schade waarvoor het decreet een specifieke vergoedings-
regeling uitwerkt.

Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Derde middel

Krachtens artikel 190 Grondwet is geen wet, geen besluit of verorde-
ning van algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend dan 
na te zijn bekendgemaakt in de vorm bij de wet bepaald.

Artikel 56 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
der instellingen bepaalt dat de decreten verbindend zijn de tiende dag 
na die van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tenzij ze een 
andere termijn bepalen.

Uit de bepalingen volgt dat een decreet, ook al werd er terugwerkende 
kracht aan toegekend, geen verbindende kracht heeft wanneer het niet 
werd bekendgemaakt, zodat aan een rechter niet kan worden verweten 
dat hij die bepalingen schendt, door ze niet toe te passen, terwijl dat 
decreet nog niet was bekendgemaakt op de dag waarop hij uitspraak deed.

Het middel kan niet worden aangenomen in zoverre het de schending 
aanvoert van de artikelen 149 en 150 van het decreet van 8 december 2008 
houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor 
het begrotingsjaar 2009, dat in het Belgisch Staatsblad werd bekendge-
maakt op 9 april 2009, dus na het bestreden vonnis van 19 maart 2009.

In zoverre het de schending aanvoert van de overige vermelde bepa-
lingen die uitsluitend zou voortvloeien uit de tevergeefs aangevoerde 
schending van de voormelde artikelen 149 en 150, is het niet ontvankelijk.

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

4 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer Mahieu.

N° 276
1o kamer — 4 mei 2012

(C.10.0080.F)

1o  AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — ALGEMEEN. — 
burGerreCHTeLIjke aaNSPrakeLIjkHeIDSTeLLING. — VoorwaarDeN.

2o  AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — fouT. — 
SCHaDe. — GeVoLG.

3o  AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEDEN. — bureNHINDer. — ComPeNSaTIeVerPLICHTING. — 
VoorwaarDeN.

1o Wanneer de eiser op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek schadevergoeding wil verkrijgen, moet hij niet alleen schade 
hebben geleden maar dient de verweerder ook een fout te hebben begaan 
die de schade heeft veroorzaakt. (Artt. 1382 en 1383 BW)
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2o Schade impliceert niet noodzakelijk een fout. (Artt. 1382 en 1383 BW)

3o Iemand is slechts tot compensatie van een abnormale burenhinder gehouden, 
indien die hinder is veroorzaakt door een daad, een verzuim of een gedra-
ging die hem kan worden toegerekend  (1). (Art. 544 BW)

(C. e.a. T. m. e. a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Dinant van 16 september 2009.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is 
gesteld.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 544, 1349, 1353, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis stelt eerst vast dat de verweerders “tussen 10 en 15 september 
2005 werkzaamheden hebben uitgevoerd om al het water uit hun pand op te vangen 
in een inspectieput en het nadien via een eigen leiding naar de riolering af te voeren” 
en dat er op 20 februari 2006 “opnieuw twee centimeter water stond op de eerste trede 
in de kelder [en dat] niet werd gevonden waar het water vandaan kwam aangezien 
het om schoon water ging”, en beslist vervolgens dat “het duidelijk is geworden dat 
de bewuste overstromingen niet afkomstig zijn uit het pand van de [verweerders] 
maar wel uit het pand van de [eisers]” en dat “[de eisers] wegens die vaststelling 
burgerrechtelijk aansprakelijk moeten worden gesteld op grond van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek en van de wetsbepalingen inzake nabuurschap”. Het 
baseert die beslissing op al zijn redenen die geacht worden hieronder integraal te 
zijn weergegeven, en inzonderheid op de onderstaande redenen :

 “In zijn beslissing vestigt de eerste rechter terecht de aandacht op de volgende 
punten :

‘Pro memorie : de [verweerders] hebben vaak te kampen met overstromingen in 
de kelder van hun pand dat paalt aan dat van de [eisers]. 

Zij preciseren dat de problemen begonnen zijn toen hun buren verbouwingen in 
hun pand aan het uitvoeren waren, en meer bepaald toen zij een nieuw woonge-
deelte inrichtten. Eerstgenoemden houden staande dat die werkzaamheden niet 
volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd.

Hoe dan ook, uit alle onderzoekingen is gebleken dat het water dat de overstro-
mingen in de kelder van de [verweerders] veroorzaakt, afvalwater en vervuild 
water is (afkomstig van toilet en wasmachine)

Volgens de deskundige staat het vast dat het water afkomstig is uit het pand 
van de [eisers] : ‘Uit de onderzoekingen en analyses blijkt dat de overstromingen 

  (1) Cass. 12 maart 1999, AR C.98.0026.N., AC 1999, nr. 149. 
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in de kelder [van de verweerster] te wijten zijn aan water dat afkomstig is uit de 
eigendom [van de eisers] die als enigen een beerput hebben ; op dat vlak zijn de 
analyses duidelijk’. 

De werkelijke oorzaak van het probleem werd niet gevonden, aangezien het 
water, na de uitvoering van de door de deskundige aanbevolen werkzaamheden, 
waaronder een nieuw afwateringsnet, is blijven stijgen in de kelder, weliswaar 
minder snel. 

Niettemin hebben de [verweerders] ten genoege van recht het bewijs geleverd 
dat het water afkomstig is uit het huis van de [eisers]. 

Aangezien het probleem zijn oorsprong vindt in de eigendom van de [eisers], 
dienen laatstgenoemden het probleem te verhelpen en zelf de oorzaak ervan op 
te sporen’ ; 

Dit geschil heeft inderdaad in hoofdzaak betrekking op een aansprakelijk-
heidsprobleem, namelijk de vraag naar de herkomst van de ongemakken van de 
[verweerders] ;

Zoals eerder gezegd, is de deskundige daaromtrent heel duidelijk geweest ;

In verband met de mogelijke oplossingen die de gerechtsdeskundige eveneens 
moest aanreiken, moet worden vastgesteld dat de tips van de deskundige slechts 
ten dele tot een oplossing hebben geleid ; die deskundige kan echter niet worden 
verweten dat hij ondanks zijn inspanningen en de gebruikte technieken, niet de 
perfecte technische oplossing heeft gevonden ;

Het is hoe dan ook duidelijk geworden dat de bewuste overstromingen niet afkom-
stig zijn uit het pand van de [verweerders] maar wel uit het pand van de [eisers] ; 

Wegens die vaststelling moeten [de eisers] burgerrechtelijk aansprakelijk 
worden gesteld op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en van de 
wetsbepalingen inzake nabuurschap ;

Het bestreden vonnis is dus naar behoren met redenen omkleed en het moet in 
al zijn beschikkingen worden bevestigd”.

Grieven

Eerste onderdeel

In zijn verslag van 22 december 2004 kwam de deskundige tot de volgende 
conclusie : “Uit de onderzoekingen en analyses blijkt dat de overstromingen in 
de kelder [van de verweerster] te wijten zijn aan water dat afkomstig is van de 
eigendom [van de eisers] die als enigen een beerput hebben ; op dat vlak zijn 
de analyses duidelijk”. Tevens preciseert hij dat “de zwakte van de muren of 
het gaatje in de wand van de tank verklaren waarom het water uit de tank 
ontsnapt en uiteindelijk zijn weg vindt om in de kelder van [de verweerster] aan 
de oppervlakte te komen”. 

Hij stelde een aantal werkzaamheden voor om de vastgestelde problemen te 
verhelpen : “de beerput, een voormalige watertank, moet geledigd, schoongemaakt, 
ontsmet en buiten gebruik gesteld worden. Het hele afwateringsnet moet verzameld 
worden in een inspectieput. Vanuit die nieuwe put moet er een aansluiting op de 
openbare riolering gebeuren die onder het gebouw en door de kelder loopt. [...]. De 
kelder [van de verweerster] moet schoongemaakt en ontsmet worden”.

Nadat de eisers hadden benadrukt dat een vonnis van 24 februari 2006 deskun-
dige D. met een bijkomende opdracht had belast, maar dat het desbetreffende 
eindverslag nooit werd neergelegd, betwistten zij de bevindingen van het verslag 
van de gerechtsdeskundige van 22 december 2004 en hielden zij staande dat niet 
met duidelijkheid kon worden uitgemaakt waar de schade van de verweerders 
vandaan kwam en dat geenszins aangetoond was dat het water dat in de kelder 
van het pand van hun buren was terechtgekomen, van bij hen kwam.
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Nadat de eisers eraan hadden herinnerd dat in het enige neergelegde verslag 
“de deskundige tot de bevinding is gekomen dat de overstromingen in de kelder 
te wijten zouden zijn aan een beerput van de [eisers], dat, volgens hem, de zwakte 
van de muren of het gaatje in de wand van de tank verklaren waarom het water 
uit de tank ontsnapt en uiteindelijk zijn weg vindt om in de kelder van [de 
verweerster] aan de oppervlakte te komen”, voerden zij aan dat zij reeds “in hun 
conclusie van 2 juni 2005, dat verslag betwistten en [dat] sindsdien de onjuistheid 
van die zienswijze [was] bewezen”.

Zij wezen erop dat de gerechtsdeskundige, bij zijn plaatsbezoek op 26 september 
2005 “vaststelt dat de [eisers] de werkzaamheden hebben uitgevoerd zoals ze waren 
omschreven in het deskundigenverslag” en dat hij “herhaaldelijk heeft de juiste 
uitvoering en de goede werking ervan heeft geïnspecteerd”.

Zij wezen er ook op dat “de deskundige, na de uitvoering van dat werk, aan 
de eisers […] gevraagd heeft om de nutteloos geworden beerput te legen en te 
ontsmetten [...], vervolgens aan de [verweerders] om hun kelder leeg te maken 
en te ontsmetten [en] ten slotte [...] aan de [eisers] om de beerput volledig 
te dichten en buiten gebruik te stellen. Dat bijkomend werk werd eveneens 
uitgevoerd. De kelder van de [verweerders] blijft echter telkens weer onderlopen 
door water waarin nog fecaliën aanwezig zijn. Het bewijs is dus geleverd dat de 
schade van de [verweerders] niet te wijten kan zijn aan die beerput daar die 
thans gedicht is”.

De verweerders betwistten niet dat de eisers dat werk hadden uitgevoerd, maar 
zij voerden aan dat er na de neerlegging van het deskundigenverslag nog vervuild 
water de kelder was binnengesijpeld, dus na december 2004, en meer bepaald 
in april en in juni 2006, alsook in maart 2007.

(…)

Derde onderdeel

De aansprakelijkheid op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek kan slechts in aanmerking worden genomen indien de rechter een 
foutieve daad vaststelt die kan bestaan in een verzuim dat aan de verweerder op 
de rechtsvordering kan worden toegerekend. De bewijslast van een fout rust op 
de eiser op de rechtsvordering en de verweerder kan niet worden verplicht zelf de 
oorzaak van de schade op te sporen en ze te verhelpen.

Het bestreden vonnis stelt eerst vast dat “de werkelijke oorzaak van het probleem 
niet werd gevonden”, waarna het met overneming van de redenen van de eerste 
rechter overweegt dat, “aangezien de oorzaak van het probleem in de eigendom 
van de [eisers] ligt, zij het probleem dienen te verhelpen en zelf de oorzaak ervan 
op te sporen” en met eigenen redenen, overweegt dat “dit geschil […] inderdaad 
in hoofdzaak betrekking [heeft] op een aansprakelijkheidsprobleem, namelijk de 
vraag naar de herkomst van de ongemakken van de [verweerders]. [...] Het is hoe 
dan ook duidelijk geworden dat de bewuste overstromingen niet afkomstig zijn 
uit het pand van de [verweerders] maar wel uit het pand van de [eisers]. Wegens 
die vaststelling moeten [de eisers] burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld 
op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek”.

Het bestreden vonnis dat de aansprakelijkheid van de eisers afleidt uit de 
omstandigheid dat de overstromingen afkomstig zijn uit hun pand, maar aan 
hun zijde geen daad, verzuim of foutieve gedraging vaststelt, schendt de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Vierde onderdeel

Krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek is de eigenaar van een onroe-
rend goed die door een daad, een verzuim of eender welke gedraging, ook al zijn 
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ze niet foutief, het evenwicht tussen de twee eigendommen verbreekt door aan 
zijn nabuur een stoornis op te leggen die de maat van de gewone nabuurschapsna-
delen overschrijdt, hem een rechtmatige en passende compensatie verschuldigd, 
waardoor het verbroken evenwicht hersteld wordt.

Daaruit volgt dat de rechter een eigenaar niet mag veroordelen op grond van 
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek zonder vast te stellen dat de stoornis die 
hij vaststelt ontstaan is door de gedraging van die eigenaar.

Het bestreden vonnis dat, na te hebben vastgesteld dat “de werkelijke oorzaak 
van het probleem niet werd gevonden”, de eisers aansprakelijk verklaart op grond 
van “de wettelijke bepalingen inzake nabuurschap”, op grond dat “het duidelijk is 
geworden dat de [...] overstromingen [...] afkomstig zijn uit […] het pand van de 
[eisers]”, zonder vast te stellen dat een gedraging van hen ze heeft veroorzaakt, 
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek).

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Derde onderdeel

Wanneer de eiser op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek schadevergoeding wil verkrijgen, moet hij niet alleen schade 
hebben geleden maar moet de verweerder ook een fout hebben begaan 
die de schade heeft veroorzaakt.

Schade alleen impliceert niet noodzakelijk een fout.

Het bestreden vonnis stelt, met overneming van de redengeving van 
het beroepen vonnis, vast dat “volgens de deskundige, […] de overstro-
mingen in de kelder [van de verweerders] te wijten zijn aan water dat 
afkomstig is uit de eigendom [van de eisers] die als enigen een beerput 
hebben”. 

Het bestreden vonnis vermeldt, met overneming van de middelen van 
het beroepen vonnis, vast dat “de werkelijke oorzaak van het probleem 
niet werd gevonden, aangezien het water, na de uitvoering van de door 
de deskundige aanbevolen werkzaamheden, waaronder een nieuw afwa-
teringsnet, is blijven stijgen in de kelder, weliswaar minder snel”. 

Het bestreden vonnis dat overweegt dat, hoewel “in verband met de 
[…] oplossingen […] moet worden vastgesteld dat de tips van de deskun-
dige slechts ten dele tot een oplossing hebben geleid” het “hoe dan ook 
duidelijk [is] geworden dat de […] overstromingen niet afkomstig zijn 
uit het pand van de [verweerders] maar wel uit het pand van de [eisers]”, 
verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat “[de eisers] wegens die 
vaststelling burgerrechtelijk aansprakelijk moeten worden gesteld op 
grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek”.

Het onderdeel is gegrond.

Vierde onderdeel

Artikel 544 Burgerlijk Wetboek kent aan elke eigenaar het recht toe 
om van zijn zaak een normaal genot te hebben.
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Iemand is slechts tot compensatie van een abnormale burenhinder 
gehouden, indien die hinder is veroorzaakt door een daad, een verzuim 
of een gedraging die hem kan worden toegerekend.

Met de vermeldingen in het derde onderdeel verantwoordt het 
bestreden vonnis niet naar recht zijn beslissing dat de eisers burgerrech-
telijk aansprakelijk moeten worden gesteld “op grond van de toepasse-
lijke wetsbepalingen inzake nabuurschap”.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Namen, 

rechtszitting houdende in hoger beroep.

4 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer T’Kint.

N° 277

1o kamer. — 4 mei 2012
(C.10.0595.F)

1o  KOOP. — VerkooP VaN oNroereNDe GoeDereN IN aaNbouw. — beGrIP oNroe-
reND GoeD IN aaNbouw. 

2o  HUUR VAN DIENSTEN. — ToePaSSINGGebIeD VaN De weT VaN 9 juLI 1971. — 
oVerDraCHT VaN eeN oNroereND GoeD IN aaNbouw. — beGrIP oNroereND GoeD 
IN aaNbouw.

1o en 2o Een onroerend goed in aanbouw is een onroerend goed waarvan de 
bouw niet voltooid is ; de bouw van een onroerend goed is voltooid wanneer 
de werkzaamheden zodanig zijn gevorderd dat het gebouw normaal kan 
worden bewoond. (Art. 1, eerste lid, Wet 9 juli 1971)

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

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 12 februari 2010.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de 
verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, gewijzigd bij de wet van 
3 mei 1993, de zogenaamde wet-Breyne ;

— de artikelen 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Met bevestiging van het beroepen vonnis beslist het arrest dat de voornoemde 
overeenkomsten, in weerwil van de bedingen in de authentieke koopakten van 
de kopers betreffende het litigieuze pand, onder de toepassing vielen van de wet-
Breyne en bevestigt bijgevolg de door het beroepen vonnis uitgesproken onder-
zoeksmaatregel, en veroordeelt de eisers in de appelkosten.

Het arrest steunt op de onderstaande redenen :

 “De eigendomstitel van de oorspronkelijke eisers (hier verweerders), name-
lijk de notarisakte van 5 juli 2006, vermeldt uitdrukkelijk, met betrekking tot 
de staat van het verkochte goed dat ‘de partijen verklaren dat ze het thans 
verkochte pand goed kennen omdat zij het samen bezocht en grondig onderzocht 
hebben voordat deze akte werd verleden. De partijen verklaren en erkennen dat 
het goed, waarop deze akte betrekking heeft, voldoet aan alle voorwaarden voor 
de normale bewoonbaarheid ervan. Zij verklaren ons dat de verkoper na de onder-
tekening van de authentieke koopakte, geen enkele andere verplichting meer 
heeft dan die welke uit deze akte voortvloeit. Bijgevolg erkennen de partijen, 
nadat ze door ons, notaris, werden ingelicht over het toepassingsgebied van 
de wet van 9 juli 1971, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1993, de zogenaamde ‘wet-
Breyne’, dat die wet niet van toepassing is op deze akte.

Het goed wordt in zijn huidige staat, die de koper goed kent, overgedragen aan 
de koper.

Daartoe subrogeert de verkoper de koper in al zijn rechten jegens de architecten 
en aannemers zoals hieronder vermeld is in het punt ‘Tienjarige vrijwaring’.

Artikel 8 preciseert bijgevolg dat ‘de koper in alle rechten treedt van de 
verkoper in diens hoedanigheid van opdrachtgever jegens de aannemers en archi-
tecten betreffende de gebreken waarvoor laatstgenoemden aansprakelijk zijn op 
grond van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. De artikelen 1792 
en 2270 van het Burgerlijk Wetboek blijven van toepassing op de verkoper’.

De [eiseres] leidt uit die clausules af dat de wet-Breyne niet van toepassing is, 
dat de definitieve oplevering haar werd toegekend en dat de verkochte zaak werd 
goedgekeurd ; zij voert overigens aan dat niet bewezen is dat de voorwaarden 
vervuld zijn om de tienjarige aansprakelijkheid te kunnen doen ingaan.

[De eiser] neemt die argumentatie over voor eigen rekening.

De [verweerders] voeren aan dat de wet-Breyne moet worden toegepast, 
omdat het gebouw niet voltooid was bij de verkoop van de appartementen en 
zij verwerpen die hierboven weergegeven standaardclausules en vorderen dat het 
beroepen vonnis wordt bevestigd.

De hierboven aangehaalde vermeldingen van de authentieke akten die de 
eigendomtitels van de [verweerders] vormen, leveren het bewijs op van de door 
hen voor de instrumenterende notaris afgelegde verklaringen.

Ze gelden slechts tot bewijs van het tegendeel.
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Dat bewijs vloeit voort uit de bewoordingen van de onderhandse overeen-
komst die werd ondertekend op de dag waarop die akten werden verleden door de 
[eiseres] en [de verweerders sub 1]. Zij preciseert namelijk dat de bouw van het 
litigieuze pand niet voltooid is.

De overeenkomst is immers als volgt gesteld : ‘aangezien de directe omgeving 
van het pand alsook de hellende toegang tot de garages niet afgewerkt zijn, werd 
overeengekomen dat de [eiseres] ten kantore van meester T., notaris te Bergen, 
een bedrag van 5.000 euro zou blokkeren. Dat bedrag zal worden vrijgemaakt bij 
de voltooiing van de voornoemde werken, en dit uiterlijk op 15 oktober 2006’.

De [eisers] betwisten noch het bestaan van die overeenkomst, noch de inhoud 
ervan. Die kan worden tegengeworpen aan de [eiseres] die ze heeft ondertekend, 
terwijl de architect er met geen woord over rept.

Zij kunnen dus niet beweren dat het pand afgewerkt was op 5 juli 2006, ook al 
waren de appartementen bewoonbaar wat ze sindsdien trouwens nog altijd zijn.

Aangezien vast staat dat de koopovereenkomsten betrekking hadden op de 
privatieve eigendom, in een gemeenschappelijk pand, van een ruimte die als 
appartement of kantoor zou dienen en op parkeerplaatsen, en, in gedwongen 
onverdeeldheid, op de eigendom van de aandelen in de kelderverdieping en in de 
gemene delen, waaronder de grond en de kosten voor de lift, terwijl de directe 
omgeving en hellende toegang tot de garages niet afgewerkt zijn, was het voor-
werp van de overeenkomst ‘in aanbouw’ in de zin van de wet van 9 juli 1971, de 
zogenaamde wet-Breyne, die van openbare orde is ; de clausules in de koopakte 
die bedingen dat die wet niet van toepassing is, moeten dus buiten toepassing 
worden gelaten, aangezien de kopers die erdoor worden beschermd, de toepassing 
ervan vorderen”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 1 van de wet-Breyne luidt als volgt : “Deze wet is toepasselijk op 
iedere overeenkomst tot eigendomsovergang van een te bouwen of in aanbouw 
zijnde huis of appartement, alsmede op iedere overeenkomst waarbij de 
verbintenis wordt aangegaan om een zodanig onroerend goed te bouwen, te doen 
bouwen of te verschaffen, mits het huis of het appartement tot huisvesting of 
tot beroepsdoeleinden en huisvesting is bestemd en de koper of de opdrachtgever 
volgens de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van het gebouw een of 
meer stortingen te doen.”

Uit die bepaling volgt dat wet-Breyne niet van toepassing is op goederen die 
al voltooid zijn wanneer de overeenkomst tot eigendomsoverdracht van het goed 
gesloten wordt.

Goederen worden als voltooid beschouwd wanneer ze, bij het sluiten van die 
overeenkomst, voldoende afgewerkt zijn om de normale bewoonbaarheid ervan 
mogelijk te maken.

Daaruit volgt dat de verbintenis die de verkoper van de goederen, op het ogen-
blik dat de overeenkomst tot eigendomsoverdracht ervan wordt gesloten, heeft 
aangegaan om het nog hier en daar af te werken, niet gelijkstaat met de verplich-
ting tot voltooiing van het gebouw, in de zin van de wet-Breyne, aangezien de 
bewuste goederen onmiddellijk en normaal bewoonbaar zijn.

De rechter dient dus te beoordelen of de eventuele graad van voltooiing waarvan 
de hem voorgelegde overeenkomst gewag maakt, al dan niet grond oplevert voor 
de toepassing van de wet-Breyne. Daartoe dient hij tevens concreet na te gaan 
of de verbintenis van de verkoper de normale bewoonbaarheid van de bewuste 
goederen in het gedrang brengt.
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2. In deze zaak stelt het arrest vast dat (i) “de koopovereenkomsten betrekking 
hadden op de privatieve eigendom, in een gemeenschappelijk pand, van een 
ruimte die als appartement of kantoor zou dienen en op parkeerplaatsen, en, in 
gedwongen onverdeeldheid, op de eigendom van de aandelen in de kelderverdieping 
en in de gemene delen, waaronder de grond en de kosten voor de lift”, en dat (ii) 
op 5 juli 2006 “de appartementen bewoonbaar [waren] wat ze sindsdien trouwens 
nog altijd zijn”.

Met betrekking tot de overige verkochte ruimten bevat het arrest echter geen 
enkele overweging inzake de bewoonbaarheid ervan en stelt het alleen maar 
vast dat, volgens de onderhandse overeenkomst van 5 juli 2006, die enkel met de 
[verweerders sub 1] werd gesloten, de directe omgeving en de hellende toegang tot 
de garages op die datum niet afgewerkt waren.

Aldus onderzoekt het arrest helemaal niet of het werk dat moet worden uitge-
voerd in de directe omgeving van het gebouw en aan de hellende toegang tot de 
garage de normale bewoonbaarheid van het gemeenschappelijke gebouw in het 
gedrang kan brengen.

Bijgevolg heeft het arrest, doordat het zulks niet onderzoekt, louter uit de 
voormelde vaststellingen niet naar recht kunnen afleiden dat “het voorwerp 
van de overeenkomst ‘in aanbouw’ [was] in de zin van de wet van 9 juli 1971, de 
zogenaamde wet-Breyne, die van openbare orde is” en bijgevolg heeft het niet 
kunnen beslissen dat “de clausules in de koopakte die bedingen dat die wet niet 
van toepassing is, […] dus buiten toepassing [moeten] worden gelaten, aangezien 
de kopers die erdoor worden beschermd, de toepassing ervan vorderen”.

Het arrest dat, enerzijds, beslist dat het voorwerp van de overeenkomst, in 
strijd met de vermeldingen in de authentieke koopakte van 5 juli 2006 over de 
staat van het verkochte goed, nog in aanbouw was en dus onderworpen was aan 
de wetBreyne en dat, anderzijds, de door de verweerders gevorderde onderzoeks-
maatregel bevestigt, miskent bijgevolg het wettelijke begrip voltooiing in de zin 
van de artikel 1 van de wet-Breyne en schendt die wettelijke bepaling.

Het arrest, dat niet nagaat in hoeverre de uitvoering van de werkzaamheden 
waartoe de eiseres zich verbonden had in de overeenkomst van 5 juli 2006 de 
normale bewoonbaarheid van de betrokken goederen kon aantasten, stelt het 
Hof althans niet in staat zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen en is, bijge-
volg, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Artikel 1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de 
woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen 
bepaalt dat die wet toepasselijk is op iedere overeenkomst tot eigen-
domsovergang van een te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appar-
tement, alsmede op iedere overeenkomst waarbij de verbintenis wordt 
aangegaan om een zodanig onroerend goed te bouwen, te doen bouwen of 
te verschaffen, mits het huis of het appartement tot huisvesting of tot 
beroepsdoeleinden en huisvesting is bestemd en de koper of de opdracht-
gever volgens de overeenkomst verplicht is vóór de voltooiing van het 
gebouw een of meer stortingen te doen.
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Een onroerend goed in aanbouw is een onroerend goed waarvan de bouw 
niet voltooid is ; de bouw van een onroerend goed is voltooid wanneer 
de werkzaamheden zodanig zijn gevorderd dat het gebouw normaal kan 
worden bewoond.

Het arrest wijst erop dat de verweerders “vorderden dat [de eisers] 
veroordeeld zouden worden om hun het voorlopige bedrag van 10.000 
euro te betalen op een schade die was geraamd op 25.000 euro onder 
voorbehoud van alle mogelijke gebreken en de fouten in de onroerende 
goederen [die de eiseres] aan hen had verkocht, en dat, alvorens recht 
te doen, een deskundige zou worden aangewezen” en dat het beroepen 
vonnis “die expertise-aanvraag heeft toegewezen, alvorens recht te doen 
over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de hoofdvordering”.

Het arrest stelt vast dat “de koopovereenkomsten betrekking hadden 
op de privatieve eigendom, in een gemeenschappelijk pand, van een 
ruimte die als appartement of kantoor zou dienen en op parkeerplaatsen, 
en, in gedwongen onverdeeldheid, op de eigendom van de aandelen in 
de kelderverdieping en in de gemene delen, waaronder de grond en de 
kosten voor de lift”, en dat “de appartementen bewoonbaar waren”.

Het arrest dat zijn beslissing dat “het voorwerp van de overeenkomst 
‘in aanbouw was’ in de zin van de wet van 9 juli 1971”, uitsluitend op de 
overweging grondt dat “de directe omgeving en de hellende toegang tot 
de garage niet afgewerkt zijn”, maar niet nagaat welke weerslag die 
omstandigheid heeft op de normale bewoonbaarheid van het verkochte 
goed, stelt het Hof niet in staat die beslissing te toetsen en is niet regel-
matig met redenen omkleed.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

De overige onderdelen dienen niet nader onderzocht te worden. Ze 
kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.

En de eisers hebben er belang bij dat het arrest bindend wordt verklaard 
voor de partij die daartoe in de zaak voor het Hof werd opgeroepen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 
hogere beroepen van de eiser en van de tot bindendverklaring van het 
arrest opgeroepen partij.

Verklaart het arrest bindend voor de coöperatieve vennootschap De 
Federale Verzekeringen.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.

4 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer T’Kint.
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N° 278

1o kamer. — 4 mei 2012
(C.11.0680.F)

KOOP. — VerkooP VaN eeN reeDS IN beLGIë INGeSCHreVeN VoerTuIG. — VerPLICH-
TING VaN De VerkoPer. — oVerHaNDIGING VaN HeT DoCumeNT beTreffeNDe De 
kILomeTerSTaND VaN HeT VoerTuIG. — NIeT-NakomING VaN DIe oVerHaNDIGINGS-
PLICHT. — SaNCTIe.

De verkoper van een reeds in België ingeschreven voertuig komt zijn verplich-
ting om het document te overhandigen dat alle gegevens bevat betreffende de 
kilometerstand van het betrokken voertuig, slechts na als hij dat document 
afgeeft aan de koper die, wanneer dat niet gebeurt, een vordering tot ontbin-
ding van de verkoop kan instellen. (Artt. 4, § 3, 6 en 7, Wet 11 juni 2004)

(V. T. m.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 18 januari 2011.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan. 

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;

— artikel 1338 van het Burgerlijk Wetboek ;

— de artikelen 4, § 3, en 7 van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog 
met de kilometerstand van voertuigen ;

— algemeen rechtbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht strikt 
moet worden geïnterpreteerd en slechts uit feiten die voor geen andere uitlegging 
vatbaar zijn, kan worden afgeleid.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt eerst vast dat de eiseres op 27 augustus 2008 van de verweerder 
een voertuig VW Golf heeft gekocht voor de prijs van 6.000 euro, dat er bij dat 
voertuig, op het tijdstip van de verkoop noch een keuringsattest noch een docu-
ment “car-pass”, als bedoeld in artikel 4, § 3, van de wet van 11 juni 2004 tot 
beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, werd meebezorgd, 
dat de eiseres een vordering tot ontbinding van de verkoop met schadevergoeding 
heeft ingesteld, op grond van die wet van 11 juni 2004 en dat die rechtsvordering 
door de eerste rechter gegrond werd bevonden ; vervolgens hervormt het arrest 
de beslissing van de eerste rechter en wijst het de vordering van de eiseres tot 
ontbinding van de verkoop af.

Het arrest baseert die beslissing, in essentie, op de onderstaande redenen : 
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 “Artikel 7 wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometer-
stand van voertuigen bepaalt : ‘elke inbreuk op de bepalingen van de artikelen 3 
en 4 (geeft) aanleiding tot de ontbinding van de verkoop, indien de koper hierom 
verzoekt’. Uit de bewoordingen ‘indien de koper hierom verzoekt’ volgt, eens-
deels, dat de verkoop niet automatisch wordt ontbonden, en, anderdeels dat de 
koper er afstand van kan doen”.

In deze zaak volgt uit de volgende feiten dat de eiseres “impliciet maar zeker 
afstand heeft gedaan van haar recht om zich op artikel 7 wet van 11 juni 2004 te 
beroepen tot staving van haar vordering tot ontbinding van de verkoop” : — de 
eiseres is overeengekomen “dat zij en niet [de verweerder] het voertuig zou laten 
keuren” ; — “in haar eerste ingebrekestelling heeft zij, bijna twee maanden na de 
verkoop, zonder te gewagen van het feit dat de ‘car-pass’ ontbrak, [aangevoerd] 
dat ‘die auto niet in het verkeer mocht worden gebracht omdat het door de 
technische controle was afgekeurd. Tevens blijkt dat de auto bij een ongeval 
betrokken zou zijn geweest waardoor het chassis beschadigd was [...]. U wordt 
in gebreke gesteld om, binnen een termijn van acht dagen, een conform voertuig 
dat in orde is te leveren. Indien u dat niet doet, zal ik, zonder nieuw bericht 
van mijnentwege, een vordering tot ontbinding van de verkoop instellen” ; — 
zij heeft “enkel op 9 december 2008, in haar tweede ingebrekestelling, meer dan 
drie maanden na de verkoop, [aangevoerd] dat ‘het voertuig niet in orde is en 
ernstige verborgen gebreken vertoont. Mijn cliënte wil dat de verkoop nietig 
wordt verklaard en dat de prijs wordt terugbetaald’ ; — zij heeft ingestemd “met 
de herplaatsing van een originele ophanging en dat het voertuig ter keuring zal 
worden aangeboden, alles op kosten voor [de verweerder] ; zij heeft bovendien 
ingestemd met een afspraak bij garage Fagot” ; — zij heeft herhaald “in haar 
brief van 22 december 2008, dus bijna vier maanden na de verkoop, dat ‘u aan mijn 
cliënte een beschadigd en voor elk gebruik ongeschikt voertuig heeft verkocht. U 
heeft haar nooit over die feiten ingelicht. Ik herinner u nogmaals aan het feit dat 
het voertuig door de technische controle werd afgekeurd. Mijn cliënte vraagt u al 
maandenlang om het voertuig terug te nemen’” ; — zij heeft het voertuig door een 
deskundige laten onderzoeken ; — “zij heeft trouwens niet aangevoerd dat de op 
de kilometerteller van het voertuig vermelde kilometerstand niet met de werke-
lijkheid overeenstemde ; het enige wat voor haar van belang was, was het feit 
dat het voertuig volgens haar “voor elk gebruik ongeschikt” was en verborgen 
gebreken vertoonde”.

 “Precies door die afstand had zij niet meer het recht om, achteraf en voor het 
eerst in het raam van de rechtspleging, artikel 7 van de wet van 11 juni 2004 aan 
te voeren”

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 6, § 1, wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometer-
stand van voertuigen bepaalt : “De Koning erkent, onder de voorwaarden die Hij 
bepaalt, een vereniging die wordt opgericht op initiatief van beroepsorganisaties 
die de vaklui vertegenwoordigen en die tot opdracht heeft de kilometerstand van 
de voertuigen te registreren. Deze vereniging heeft de vorm van een vereniging 
zonder winstoogmerk”. Artikel 4, § 3, van die wet bepaalt : “Bij de verkoop van 
een reeds in België ingeschreven voertuig bezorgt de verkoper aan de koper 
een document dat uitgaat van de in artikel 6 bedoelde vereniging en dat alle 
bij deze vereniging beschikbare gegevens tot op een recente datum weergeeft 
betreffende de kilometerstand van het betrokken voertuig”. Artikel 7 van die wet 
bepaalt : “Niettegenstaande elk strijdig beding en onverminderd de toepassing 
van artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek geeft elke inbreuk op de bepalingen 
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van de artikelen 3 en 4 aanleiding tot de ontbinding van de verkoop, indien de 
koper hierom verzoekt”.

De afgifte “bij de verkoop” van het in voornoemd artikel 4, § 3, bedoelde 
document, de zogenaamde “car-pass”, is een voorwaarde voor de geldigheid van 
de verkoop, zodat, met de woorden “ontbinding van de verkoop” in voornoemd 
artikel 7, “nietigheid van de verkoop” moet worden verstaan. Voormeld artikel 7 
is een dwingende bepaling ten gunste van de koper die niettegenstaande elk 
strijdig beding van toepassing is.

Artikel 1338 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt : “Een akte van bevestiging 
of bekrachtiging van een verbintenis waartegen de wet een vordering tot 
nietigverklaring of tot vernietiging toelaat, is slechts geldig, indien in de akte 
wordt melding gemaakt van de hoofdinhoud van de verbintenis, van de reden 
waarom de vernietiging kan worden gevorderd en van de bedoeling om het gebrek, 
waarop die vordering berust, te verbeteren. Bij gebrek van een akte van bevestiging 
of bekrachtiging, is het voldoende dat de verbintenis vrijwillig is uitgevoerd na 
de tijd, waarop zij op geldige wijze bevestigd of bekrachtigd kon worden. Uit de 
bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering in de vorm en op het tijdstip 
door de wet bepaald, volgt de afstand van de middelen en excepties die men tegen 
die akte kon inroepen, onverminderd nochtans de rechten van derden”.

De bevestiging van een nietige akte of de uitvoering van een nietige verbin-
tenis staan gelijk met de afstand van het recht om de nietigheid aan te voeren. 
De afstand van een recht moet echter strikt worden geïnterpreteerd en kan 
slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn. 
Bijgevolg bestaat de bevestiging van een nietige akte, zoals een verkoop, slechts 
als zij berust op de kennis van de oorzaak van het gebrek van de akte. Zo ook 
heeft de vrijwillige uitvoering zonder kennis van de oorzaak van het gebrek van 
een akte die kan worden vernietigd, niet tot gevolg dat afstand wordt gedaan van 
de exceptie van nietigheid.

Wanneer een wet, met het oog op de bescherming van privébelangen, aan een 
contracterende partij, op straffe van nietigheid, bepaalde verplichtingen ten 
aanzien van haar medecontractant oplegt, kan laatstgenoemde, als beschermde 
partij, weliswaar afstand doen van het voordeel van de wet, maar die afstand van 
dat recht om de nietigheid van het contract aan te voeren, is slechts geldig als zij 
berust op de kennis van het gebrek, d.w.z. de kennis van de verplichtingen die de 
wet aan de andere partij oplegt en de kennis van de bescherming die de wet aan de 
medecontractant verleent. Bijgevolg is de omstandigheid dat de door een wet van 
dwingend recht beschermde partij de overeenkomst heeft uitgevoerd zonder de 
nietigheid te hebben aangevoerd die voortvloeit uit de bepalingen van die wet en 
getracht heeft de nietigheid of de ontbinding van de overeenkomst te verkrijgen 
om andere redenen dan die welke uitdrukkelijk in die wet zijn vastgelegd, niet 
voldoende om te bewijzen dat die partij afstand heeft gedaan van de bescherming 
van de wet. Het feit dat zij zich niet heeft beroepen op de beschermende wets-
bepaling kan immers worden verklaard door het feit dat die beschermde partij 
niet op de hoogte was van haar recht. De rechter bij wie een op een bepaling van 
dwingend recht gegronde vordering tot nietigverklaring aanhangig is gemaakt, 
kan slechts naar recht afleiden dat de beschermde partij afstand heeft gedaan 
van de wettelijke bescherming, uit het feit dat zij de in haar voordeel vastgelegde 
nietigheid niet heeft aangevoerd, wanneer vast staat dat zij niet op de hoogte was 
van de bescherming die zij genoot.

In deze zaak beslist het arrest dat de eiseres zich niet kan beroepen op de in 
artikel 7 wet van 11 juni 2004 bedoelde “ontbinding” van de koopovereenkomst 
betreffende een motorrijtuig wanneer het in artikel 4, § 3, van die wet bedoelde 
document door de verkoper niet aan de koper werd bezorgd om de bovenaange-
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haalde redenen waaruit niet blijkt dat de eiseres wist dat de voormelde bepa-
ling van de wet van 11 juni 2004 haar de mogelijkheid bood om, op haar verzoek, 
de “ontbinding” van de verkoop te verkrijgen omdat haar geen “car-pass” werd 
overhandigd op de ogenblikken waarop zij aanvaard heeft om zelf het voertuig 
ter keuring aan te bieden, waarop zij de afspraak bij garage Fagot zou hebben 
aanvaard, en waarop zij een beroep zou hebben gedaan op de diensten van een 
auto-deskundige, alsook op de verschillende tijdstippen waarop zij de verweerder 
in gebreke heeft gesteld om het voertuig terug te nemen omdat het bij de 
technische controle was afgekeurd of omdat het verborgen gebreken vertoonde.

Het arrest dat de op de artikelen 4, § 3, en 7 wet van 11 juni 2004 gegronde vorde-
ring van de eiseres tot “ontbinding” van de verkoop verwerpt op grond dat zij 
impliciet maar zeker afstand heeft gedaan van haar recht om zich tot staving 
van haar vordering te beroepen op die bepalingen, schendt bijgevolg de voormelde 
bepalingen van de wet van 11 juni 2004, alsook artikel 1338 Burgerlijk Wetboek en 
miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van een recht 
strikt moet worden geïnterpreteerd en slechts uit feiten die voor geen andere 
uitlegging vatbaar zijn, kan worden afgeleid.

Op zijn minst is het op grond van de voormelde redenen van het arrest niet 
mogelijk om uit te maken of het hof van beroep al dan niet geoordeeld heeft 
dat de eiseres te weten was gekomen dat de verweerder verplicht was haar het 
in artikel 4, § 3, wet van 11 juni 2004 bedoelde document te overhandigen op het 
ogenblik waarop zij de handelingen heeft verricht waaruit het arrest de afstand 
van haar recht om artikel 7 van die wet aan te voeren, afleidt, waardoor het Hof 
onmogelijk de wettigheid van de beslissing kan toetsen. Het arrest is dus niet 
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 4, § 3, wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van 
bedrog met de kilometerstand van voertuigen bezorgt de verkoper, bij 
de verkoop van een reeds in België ingeschreven voertuig, aan de koper 
een document dat uitgaat van de in artikel 6 bedoelde vereniging en dat 
alle bij deze vereniging beschikbare gegevens tot op een recente datum 
weergeeft betreffende de kilometerstand van het betrokken voertuig. 

Artikel 7 van die wet bepaalt dat, niettegenstaande elk strijdig beding 
en onverminderd de toepassing van artikel 1116 Burgerlijk Wetboek elke 
inbreuk op de bepalingen van de artikelen 3 en 4 aanleiding geeft tot de 
ontbinding van de verkoop, indien de koper hierom verzoekt.

Uit die bepalingen volgt dat de verkoper zijn bezorgingsplicht slechts 
nakomt wanneer hij voornoemd document afgeeft aan de koper die, 
wanneer dat niet gebeurt, een vordering tot ontbinding van de verkoop 
kan instellen.

Het middel dat ervan uitgaat dat de afgifte van dat document een 
voorwaarde is voor de geldigheid van de verkoop, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

4 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Lemal. — Andersluidende conclusie  (1) : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 279

3o kamer. — 7 mei 2012
(S.10.0085.N)

1o  CoLLeCTIeVe arbeIDSoVereeNkomST. — wIjZIGING VaN werkGeVer 
INGeVoLGe oVerGaNG VaN oNDerNemING. — beHouD VaN De reCHTeN VaN werkNe-
merS. — oVerGaNG VaN oNDerNemING. — uITVoereN VaN DIeNSTVerLeNING Door 
oPDraCHTNemer. — GebruIk VaN Ter beSCHIkkING GeSTeLDe eSSeNTIëLe maTe-
rIëLe aCTIVa. — uITVoereN VaN DIeNSTVerLeNING Door De oPDraCHTGeVer. — 
GeeN eIGeNDomSoVerDraCHT VaN De eSSeNTIëLe maTerIëLe aCTIVa. — GeVoLG.

2o  euroPeSe uNIe. — aLLerLeI. — rICHTLIjN 2001/23/eG. — wIjZIGING VaN 
werkGeVer INGeVoLGe oVerGaNG VaN oNDerNemING. — beHouD VaN De reCHTeN 
VaN werkNemerS. — oVerGaNG VaN oNDerNemING. — uITVoereN VaN DIeNST-
VerLeNING Door oPDraCHTNemer. — GebruIk VaN Ter beSCHIkkING GeSTeLDe 
eSSeNTIëLe maTerIëLe aCTIVa. — uITVoereN VaN DIeNSTVerLeNING Door De 
oPDraCHTGeVer. — GeeN eIGeNDomSoVerDraCHT VaN De eSSeNTIëLe maTerIëLe 
aCTIVa. — GeVoLG.

1o en 2o Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
volgt kennelijk dat er sprake kan zijn van een overgang van onderneming 
in de zin van artikel 1.1.b) Richtlijn 2001/23/EG en artikel 6, tweede lid, CAO 
nr. 32bis, in een situatie waarin een opdrachtgever die een dienstverlening 
bij overeenkomst heeft uitbesteed aan een andere onderneming die daarvoor 
gebruik maakt van essentiële materiële activa die door de opdrachtgever ter 
beschikking zijn gesteld, besluit de betrokken overeenkomst te beëindigen en 
dezelfde dienstverlening voortaan zelf uit te voeren, verder gebruikmakend 
van de essentiële materiële activa die voordien aan de opdrachtnemer ter 
beschikking werden gesteld. De omstandigheid dat de voor de exploitatie 
gebruikte essentiële materiële activa geen eigendom van de opdrachtnemer 
waren, maar door de opdrachtgever ter beschikking waren gesteld, kan niet 
leiden tot de conclusie dat er bij de beëindiging van de overeenkomst geen 
sprake is van een overgang van onderneming in de zin van de Richtlijn 

  (1) Het O.M. had overwogen dat uit de parlementaire voorbereiding kan worden afge-
leid dat de wetgever wilde vermijden dat de koper van een occasievoertuig misleid 
werd omtrent de kilometerstand van het voertuig. Het uitgangspunt is dat de koper 
over de vereiste informatie beschikt en dus over de car-pass vooraleer hij zich defini-
tief verbindt. Uit die ratio legis kan worden afgeleid dat de afgifte van de car-pass ten 
laatste moet gebeuren bij het sluiten van de overeenkomst, met andere woorden, over 
het algemeen, bij de ondertekening van de bestelbon. Het gaat dus om een vormvereiste 
die noodzakelijk is voor de geldigheid zelf van de overeenkomst, en bijgevolg, gestraft 
wordt door de nietigheid van de overeenkomst en niet door de ontbinding ervan, waarbij 
de wetgever de term ‘ontbinding’ per vergissing heeft gebruikt.
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2001/23/EG en de CAO nr. 32bis. (Artikel 1.1.b) Richtlijn 2001/23/EG van de 
Raad van 12 maart 2001 en artikel 6, tweede lid, CAO nr. 32bis van 7 juni 
1985, zoals gewijzigd bij CAO nr. 32quinquies van 13 maart 2002, gesloten 
in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 14 maart 2002)

(ComPaSS GrouP beLGILux N.V. T. INreCHTeNDe maCHT  
VaN De VLaamSe eCoNomISCHe HoGeGeSCHooL V.Z.w. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 22 maart 2010.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1, 1o, 6, lid 1 en 2, en lid 7 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werk-
nemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen 
krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die 
overgenomen worden bij overname van activa na faillissement, gesloten in de 
Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 25 juli 1985, zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quin-
quies van 13 maart 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbin-
dend verklaard bij koninklijk besluit van 14 maart 2002 (hierna : CAO nr. 32bis) ;

— de artikelen 1.1.b) en 3.1 van de richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 
2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betref-
fende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van onderne-
mingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen (hierna : 
richtlijn 2001/23/EG) ;

— voor zoveel als nodig de artikelen 10 (ex 5) en 249, lid 3 (ex 189, lid 3), van het 
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, goed-
gekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd bij het Verdrag van Maastricht 
van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de wet van 26 november 1992, in de gecon-
solideerde versie gesteld door het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, 
goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998, gewijzigd door het Verdrag van Nice 
van 26 februari 2001, goedgekeurd bij de wet van 7 juni 2002 (hierna : EG-Verdrag).

Aangevochten beslissing

Het bestreden arrest verklaart de vordering van tweede verweerder tegen 
eiseres gegrond en veroordeelt eiseres tot betaling van een opzeggingsvergoeding 
van 2.119,87 euro, meer intresten op het nettobedrag, dit na te hebben geoordeeld 
dat er geen sprake was van een overgang van onderneming van eiseres naar eerste 
verweerster en dit oordeel op volgende motieven te hebben gegrond (p. 9 t/m 11) :

 “2.1. Toepasselijkheid van de CAO nr. 32bis
De toegangspoort tot de CAO nr. 32bis en de richtlijnen 77/187 EEG en 2001/23/

EG is het bestaan van een ‘overgang’ van onderneming. De CAO nr. 32bis waar-
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borgt inderdaad de rechten van de werknemers in alle gevallen van wijziging van 
werkgever ingevolge de overgang van een onderneming of een gedeelte van een 
onderneming krachtens overeenkomst (…).

Vast staat dat hogervermelde richtlijnen van toepassing zijn wanneer, zoals in 
voorliggende betwisting, een onderneming beslist om activiteiten die zij voor-
heen had uitbesteed, opnieuw zelf te verrichten (…).

Als overgang van een onderneming wordt beschouwd, de overgang, met het oog 
op de voorzetting van een al dan niet hoofdzakelijke economische activiteit, van 
een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van 
georganiseerde middelen wordt verstaan (artikel 6, tweede lid, CAO 32bis, zoals 
gewijzigd door CAO 32quinquies).

Om vast te stellen of aan de voorwaarden voor een overgang van een duurzaam 
georganiseerde economische eenheid is voldaan, moet rekening worden gehouden 
met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals 
de aard van de betrokken onderneming of vestiging, de vraag of materiële activa 
als gebouwen en roerende zaken worden overgedragen, de waarde van de mate-
riële activa op het tijdstip van de overdracht, de vraag of de nieuwe ondernemer 
vrijwel alle personeelsleden overneemt, de vraag of de klantenkring wordt over-
gedragen, de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met 
elkaar overeenkomen, en de duur van de eventuele onderbreking (…).

De nationale rechter moet bij de beoordeling van de feitelijke omstandigheden 
die de betrokken transactie kenmerken, rekening houden met de aard van de 
betrokken onderneming of vestiging. Het belang dat moet worden gehecht aan de 
diverse criteria die bepalen of er sprake is van een overgang van onderneming in 
de zin van de richtlijnen 77/187 en 2001/23, verschilt noodzakelijkerwijze naarge-
lang van de uitgeoefende activiteit, en zelfs van de productiewijze of de bedrijfs-
voering in de betrokken onderneming, vestiging of onderdeel daarvan (…).

Bij activiteiten zoals catering, die niet beschouwd kunnen worden als een acti-
viteit waarvoor arbeidskrachten de voornaamste factor zijn, aangezien daarvoor 
heel wat uitrusting nodig is, is het feit dat de nieuwe ondernemer geen wezenlijk 
deel van het personeel dat de vorige uitbater voor de uitoefening van dezelfde 
activiteit gebruikte, overgenomen heeft, niet voldoende om uit te sluiten dat er 
sprake is van een overgang van een eenheid met behoud van haar identiteit in de 
zin van de richtlijn.

In dergelijk geval zal de overdracht van de door de instelling ter beschikking 
gestelde ruimten en uitrusting, die absoluut noodzakelijk is voor de bereiding en 
de verstrekking van de maaltijden aan de studenten en de personeelsleden van 
de instelling, voldoende zijn om van een overgang van een economische eenheid 
te spreken (…)” .

In voorliggende betwisting stelt het hof echter vast dat geen overdracht van de 
door de instelling ter beschikking gestelde ruimten en uitrusting heeft plaats-
gevonden. Klaarblijkelijk is niet meer gebeurd dan dat de onderwijsinstelling 
aan (eiseres) voor de uitoefening van de cateringactiviteiten de nodige ruimte en 
uitrusting heeft ter beschikking gesteld, en na de beslissing om zelf deze activi-
teiten terug uit te voeren, het gebruiksrecht van deze ruimten en uitrusting niet 
langer heeft toegekend.

In die omstandigheden is er geen overdracht van materiële activa die nood-
zakelijk zijn voor de uitoefening van de cateringactiviteiten, en evenmin enige 
overdracht van personeel, zodat er geen sprake is van een overgang van onderne-
ming in de zin van CAO nr. 32bis”.

Grieven

Overeenkomstig artikel 1, 1o, CAO nr. 32bis strekt deze CAO ertoe het behoud 
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van de rechten van de werknemers te waarborgen bij overgang van onderne-
mingen of van een onderdeel van een onderneming, krachtens overeenkomst.

Te dien einde bepaalt artikel 7 van diezelfde CAO nr. 32bis dat de verplichtingen 
die voor de vervreemder voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten overgaan op 
de verkrijger. 

Deze bepaling stemt overeen met artikel 3.1 van de richtlijn 2001/23/EG die tot 
doel heeft, ook bij verandering van eigenaar van een onderneming, de continuï-
teit van de arbeidsverhoudingen te waarborgen die in het kader van een econo-
mische eenheid bestaan.

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, CAO nr. 32bis geldt die verplichting, behoudens 
nader bepaalde uitzonderingen, bij elke wijziging van werkgever die het gevolg is 
van een overgang van een onderneming of van een onderdeel van een onderneming.

Onder “overgang van onderneming” dient, overeenkomstig artikel 6, lid 2, te 
worden verstaan “de overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan 
niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die haar 
identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt 
verstaan”. 

Die definitie stemt overeen met de definitie van hetzelfde begrip in artikel 1.1.b) 
van de richtlijn 2001/23/EG. 

Uit de definitie van het begrip “overgang van onderneming” in de CAO nr. 32bis 
en de richtlijn 2001/23/EG en uit de doelstelling van die richtlijn en van die CAO 
volgt dat de vraag of er sprake is van een overgang van onderneming afhankelijk 
is van de vraag of bij de overgang de betrokken eenheid bewaard blijft of van de 
vraag of de overgang betrekking heeft op een duurzaam georganiseerde economi-
sche eenheid.

Om te bepalen of de betrokken eenheid bewaard blijft of de overgang betrek-
king heeft op een duurzaam georganiseerde economische activiteit, moet reke-
ning worden gehouden met een geheel van feitelijke elementen die de betrokken 
transactie kenmerken, waaronder :

— de aard van de betrokken onderneming of vestiging,

— de vraag of materiële activa zoals gebouwen en roerende zaken worden over-
gedragen, 

— de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht, 

— de vraag of de nieuwe ondernemer vrijwel alle personeelsleden overneemt, 

— de vraag of de klantenkring wordt overgedragen, 

— de mate van overeenstemming van de activiteiten vóór en na de overdracht, en 

— de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.

Eerste onderdeel

Naargelang de aard van de onderneming krijgt het ene element meer gewicht 
dan het andere bij de beoordeling van de vraag of de overgang betrekking heeft op 
een duurzaam georganiseerde economische eenheid of van de vraag of de eenheid 
bewaard blijft.

In ondernemingen waar de uitrusting een belangrijker productiefactor is dan 
de arbeidskracht, zoals bij cateringactiviteiten, is het antwoord op de voormelde 
vragen positief wanneer de materiële activa worden overgedragen.

Er is sprake van overdracht van materiële activa wanneer aan de nieuwe onder-
nemer de uitrusting ter beschikking wordt gesteld die noodzakelijk is voor de 
exploitatie van de onderneming. 

De omstandigheid dat die uitrusting geen eigendom was van de oorspronke-
lijke ondernemer maar deze slechts een gebruiksrecht van de oorspronkelijke 
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opdrachtgever had verkregen, sluit geen overdracht van materiële activa en dus 
ook geen overgang van onderneming uit. Het volstaat dat de materiële activa 
ter beschikking worden gesteld van de nieuwe ondernemer of door hem worden 
gebruikt.

De overdracht van materiële activa is evenmin uitgesloten doordat de oorspron-
kelijke opdrachtgever, tevens eigenaar van de uitrusting, na beëindiging van de 
overeenkomst met de oorspronkelijke ondernemer, de betrokken activiteit in 
eigen beheer uitvoert. De materiële activa komen in dat geval ter beschikking te 
staan van de oorspronkelijke opdrachtgever.

In casu staat onbetwistbaar vast dat eiseres, die door eerste verweerster 
gevraagd werd het restaurant van de campus Vlekho uit te baten, de keuken-
uitrusting ter beschikking kreeg van eerste verweerster. Tevens staat vast 
dat eerste verweerster, na beëindiging van haar overeenkomst met eiseres, het 
restaurant zelf in eigen beheer is gaan uitbaten en hiervoor dezelfde lokalen en 
keukenuitrusting gebruikte.

Het bestreden arrest stelt vast dat catering een activiteit is waar niet de arbeids-
kracht maar de uitrusting de voornaamste productiefactor is (p. 10, laatste al.) en 
koppelt hieraan het gevolg dat het “voldoende is” dat de ruimten en uitrusting 
die absoluut noodzakelijk zijn voor de bereiding en de verstrekking van de maal-
tijden aan de studenten en het personeel van de instelling worden overgedragen 
opdat er sprake zou zijn van een overgang van onderneming (p. 11, al. 1).

Het bestreden arrest oordeelt echter dat er geen overdracht is van die ruimten 
en uitrusting omdat eiseres die activa enkel van eerste verweerster ter beschik-
king had gekregen en eerste verweerster dat gebruiksrecht niet langer toekende 
nu zij beslist heeft de keukenactiviteiten in eigen beheer uit te voeren (p. 11, al. 2). 

Omdat er volgens het arrest in die omstandigheden geen sprake was van een 
overdracht van materiële activa die noodzakelijk is voor de uitoefening van de 
cateringactiviteiten, is er volgens het arrest geen sprake van een overgang van 
onderneming in de zin van de CAO nr. 32bis en dus ook geen verplichting tot over-
name van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten. 

Door aldus te oordelen, sluit het bestreden arrest de overgang van onderneming 
door overdracht van materiële activa uit in het geval waarbij de oorspronke-
lijke ondernemer slechts een gebruiksrecht over de materiële activa beschikte 
en dat gebruiksrecht niet aan een derde ondernemer wordt overgedragen omdat 
de oorspronkelijke opdrachtgever beslist heeft de activiteit in eigen beheer uit te 
voeren, nochtans gebruik makend van diezelfde materiële activa. 

Nu de overdracht van materiële activa, als criterium ter beoordeling van de 
vraag of er sprake is van een overgang van onderneming, niet afhankelijk is 
van de vraag of de oorspronkelijke ondernemer al dan niet eigenaar was van de 
materiële activa evenmin als van de vraag of een nieuwe ondernemer dan wel de 
oorspronkelijke opdrachtgever de betrokken activiteit voortaan uitvoert, maar 
wel afhankelijk is van de vraag of de uitrusting verder ter beschikking staat van 
degene die de activiteit voortaan uitvoert, is het bestreden arrest niet wettig 
verantwoord en schendt het de artikelen 6, lid 2 van de CAO nr. 32bis en 1.1.b) van 
de richtlijn 2001/23/EG, en bij wijze van gevolg ook de artikelen 1, 1o, 6, lid 1 en 7 
van de CAO nr. 32bis en 3.1 van de richtlijn 2001/23/EG. Voor zoveel als nodig, houdt 
het arrest ook schending in van de artikelen 10 en 249, lid 3, van het EG-Verdrag, 
die de lidstaten verplichten de richtlijnen om te zetten en door hun rechtbanken 
te laten toepassen.

Minstens verzoekt eiseres het Hof om, vooraleer uitspraak te doen over de 
boven vermelde grief, aan het Europees Hof van Justitie te Luxemburg de preju-
diciële vraag te willen voorleggen of een overgang van onderneming in de zin van 
artikel 1 van richtlijn 2001/23/EG, door overdracht van materiële activa, uitge-
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sloten is wanneer een opdrachtgever die het volledige beheer van de catering voor 
een hogeschool bij overeenkomst aan een eerste ondernemer had toevertrouwd, 
deze overeenkomst opzegt en beslist de catering voortaan in eigen beheer uit te 
voeren, hierbij gebruik makend van de noodzakelijke materiële activa waarvan 
het gebruiksrecht voorheen aan de eerste ondernemer was verleend.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gegrondheid

4. Krachtens artikel 1, 1o, CAO nr. 32bis, strekt deze cao ertoe het behoud 
van de rechten van de werknemers te waarborgen in alle gevallen van 
wijziging van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming of 
van een gedeelte van een onderneming krachtens overeenkomst. 

Artikel 7 CAO nr. 32bis bepaalt dat de rechten en verplichtingen welke 
voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang 
in de zin van artikel 1, 1o, bestaande arbeidsovereenkomsten, door het 
feit van deze overgang op de verkrijger overgaan.

Overeenkomstig artikel 6, eerste lid, CAO nr. 32bis is die regeling 
van toepassing bij iedere wijziging van werkgever die het gevolg is van 
om het even welke overgang van een onderneming of van een gedeelte 
van een onderneming, krachtens overeenkomst, met uitsluiting van de 
gevallen van overname van activa na faillissement.

Volgens het tweede lid van voormeld artikel 6 wordt daarbij als over-
gang beschouwd, de overgang, met het oog op de voortzetting van een 
al dan niet hoofdzakelijke economische activiteit van een economische 
eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georgani-
seerde middelen wordt verstaan.

De voormelde bepalingen zijn de omzetting van de artikelen 1.1 en 3.1 
van de richtlijn 2001/23/EG welke een codificatie vormt van de richtlijn 
77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 en de richtlijn 98/50/EG van 
de Raad van 29 juni 1998 die de richtlijn 77/187/EEG heeft herzien.

5. Artikel 1.1.a) Richtlijn 2001/23/EG verklaart deze richtlijn van 
toepassing op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onder-
delen daarvan op een andere ondernemer ten gevolge van een overdracht 
krachtens overeenkomst of een fusie. 

Volgens artikel 1.1.b) Richtlijn 2001/23/EG wordt onder voorbehoud van 
het bepaalde onder a) in deze richtlijn als overgang beschouwd, de over-
gang, met het oog op voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijke 
economische activiteit, van een economische eenheid die haar identi-
teit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt 
verstaan.

Volgens artikel 3.1 Richtlijn 2001/23/EG gaan de rechten en verplich-
tingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van 
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de overgang in de zin van artikel 1.1 bestaande arbeidsovereenkomst of 
arbeidsverhouding, door deze overgang op de verkrijger over.

6. Zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt, is de 
Richtlijn 2001/23/EG van toepassing telkens wanneer in het kader van 
contractuele betrekkingen een wijziging plaatsvindt van de natuur-
lijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van 
de onderneming en die als werkgever verplichtingen aangaat jegens de 
werknemers van de onderneming. 

Volgens de arresten van het Hof van Justitie van 17 december 1987 in 
de zaak 287/86 (Ny Mølle Kro) en 12 november 1992 in de zaak C-209/91 
(Watson Rask en Christensen) is daarbij niet van belang of de eigendom 
van de overgenomen materiële activa is overgedragen.

Volgens het arrest van het Hof van Justitie van 20 november 2003 in de 
zaak C-340/01 (Abler e.a.) moet artikel 1.1 Richtlijn 2001/23/EG aldus worden 
uitgelegd dat deze richtlijn van toepassing is op situaties waarin een 
opdrachtgever die het volledige beheer van de catering voor een zieken-
huis bij overeenkomst aan een eerste ondernemer had toevertrouwd, deze 
overeenkomst opzegt en voor dezelfde dienstverlening een nieuwe over-
eenkomst sluit met een tweede ondernemer, wanneer deze tweede onder-
nemer gebruikmaakt van essentiële materiële activa die voorheen door 
de eerste ondernemer werden gebruikt en door de opdrachtgever achter-
eenvolgens aan elk van beiden ter beschikking werden gesteld, ook al zou 
deze tweede ondernemer te kennen hebben gegeven dat hij niet van plan 
is het personeel van de eerste ondernemer over te nemen.

Volgens het arrest van het Hof van Justitie van 10 december 1998 in de 
gevoegde zaken C-127/96, C-229/96 en C-74/97 (Hernández Vidal e.a.), moet 
artikel 1.1 Richtlijn 2001/23/EG aldus worden uitgelegd dat deze richtlijn 
toepassing kan vinden in een situatie waarin een onderneming die een 
andere onderneming de opdracht had gegeven haar lokalen schoon te 
maken, besluit de betrokken overeenkomst te beëindigen en de schoon-
maakwerkzaamheden voortaan zelf uit te voeren.

Hieruit volgt kennelijk dat er sprake kan zijn van een overgang van 
onderneming in de zin van artikel 1.1.b) Richtlijn 2001/23/EG en artikel 6, 
tweede lid, CAO nr. 32bis, in een situatie waarin een opdrachtgever die 
een dienstverlening bij overeenkomst heeft uitbesteed aan een andere 
onderneming die daarvoor gebruikmaakt van essentiële materiële 
activa die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, besluit 
de betrokken overeenkomst te beëindigen en dezelfde dienstverlening 
voortaan zelf uit te voeren, verder gebruikmakend van de essentiële 
materiële activa die voordien aan de opdrachtnemer ter beschikking 
werden gesteld. De omstandigheid dat de voor de exploitatie gebruikte 
essentiële materiële activa geen eigendom van de opdrachtnemer waren, 
maar door de opdrachtgever ter beschikking waren gesteld, kan niet 
leiden tot de conclusie dat er bij de beëindiging van de overeenkomst 
geen sprake is van een overgang van onderneming in de zin van de Richt-
lijn 2001/23/EG en de CAO nr. 32bis. 

7. Het arrest dat anders oordeelt, verantwoordt zijn beslissing niet 
naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Omvang van de cassatie

9. De vernietiging van de beslissing op de in ondergeschikte orde tegen 
de eiseres ingestelde vordering van de verweerder dient te worden uitge-
breid tot de beslissing op de in hoofdorde tegen de verweerster inge-
stelde vordering van de verweerder, wegens het noodzakelijk verband 
dat tussen die beslissingen bestaat.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het incidenteel 

beroep van de verweerster ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Gent.

7 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de 
heer van Eeckhoutte.

N° 280
3o kamer. — 8 mei 2012

(S.11.0080.N)

1o  euroPeSe uNIe. — VerDraGSbePaLINGeN. — aLGemeeN. — eVo. — 
arTIkeL 7.2. — bePaLING VaN bIjZoNDer DwINGeND reCHT. — ToePaSSING. — 
reCHTSGroND.

2o  CaSSaTIemIDDeLeN. — burGerLIjke ZakeN. — VereISTe VermeL-
DINGeN. — eVo. — arTIkeL 7.2. — bePaLING VaN bIjZoNDer DwINGeND reCHT. — 
GeeN VermeLDING VaN De bePaLINGeN VaN INTerN beLGISCH reCHT. — GeVoLG.

1o en 2o Of een bepaling van bijzonder dwingend recht uit het recht van het 
land van de rechter ingevolge artikel 7.2 van het EVO dient te worden toege-
past ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, wordt bepaald 
door de lex fori en niet door voormelde verdragsbepaling, zodat het cassa-
tiemiddel dat enkel de schending aanvoert van artikel 7.2. EVO zonder ook 
schending aan te voeren van de bepalingen van bijzonder dwingend Belgisch 
recht die beweerdelijk ten onrechte niet werden toegepast, niet ontvankelijk 
is. (Art. 7.2. EVO ; Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek)

(H. T. LoCkHeeD marTIN aIrPorT GrouP INTerNaTIoNaL INC.,  
VeNNooTSCHaP Naar HeT reCHT VaN De STaaT CaLIforNIa e.a.)
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arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 19 november 2001.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan. 

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

Artikel 7.2 van het verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO) bepaalt 
dat dit verdrag de toepassing onverlet laat van de bepalingen van het 
recht van het land van de rechter die ongeacht het op de overeenkomst 
toepasselijke recht, het geval dwingend beheersen. 

Of een bepaling van bijzonder dwingend recht uit het recht van 
het land van de rechter ingevolge voormelde verdragsbepaling dient 
te worden toegepast ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke 
recht, wordt bepaald door de lex fori en niet door voormelde verdrags-
bepaling.

Het middel dat schending aanvoert van artikel 7.2 EVO doordat de 
appelrechters beslissen dat de bijzonder dwingende bepalingen van 
Belgisch recht op grond van die verdragsbepaling slechts moeten worden 
toegepast wanneer de werknemer gewoonlijk zijn arbeid in België 
verricht, zonder ook schending aan te voeren van de bepalingen van 
bijzonder dwingend Belgisch recht die beweerdelijk ten onrechte niet 
werden toegepast, is niet ontvankelijk.

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

7 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
Mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte 
en de heer van Ommeslaghe.
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N° 281

2o kamer — 8 mei 2012
(P.11.0583.N)

1o  reCHTSbeGINSeLeN (aLGemeNe). — reCHTSSPreuk. — “lex specialis 
derogat generalibus”. — waarDe.

2o  STraf. — aNDere STraffeN. — VerbeurDVerkLarING. — bIjZoNDere 
VerbeurDVerkLarING. — ZakeN DIe ToebeHoreN aaN De burGerLIjke ParTIj. 
— arTIkeL 43bis STrafweTboek. — TeruGGaVe aaN De burGerLIjke ParTIj. — 
VereISTe.

3o  burGerLIjke reCHTSVorDerING. — burGerLIjke ParTIj. — bIjZoN-
Dere VerbeurDVerkLarING. — ZakeN DIe ToebeHoreN aaN De burGerLIjke 
ParTIj. — arTIkeL 43bis STrafweTboek. — TeruGGaVe aaN De burGerLIjke 
ParTIj. — VereISTe.

1° Het rechtsbeginsel dat de bijzondere strafbepaling derogeert aan de alge-
mene strafbepaling is geen algemeen rechtsbeginsel  (1). 

2o en 3° Artikel 43bis Strafwetboek vereist niet dat de burgerlijke partij 
uitdrukkelijk verzoekt om de teruggave.

(S. T. STaD aNTwerPeN e.a. ; STaD aNTwerPeN e.a. T. S.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 17 februari 2011.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven 

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

middelen aan.
De eiseres II.2 voert geen middelen aan.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste middel van de eiser I

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de arti-
kelen 66 en 67 Strafwetboek en de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk 
Wetboek, evenals miskenning van het rechtsbeginsel dat de bijzondere 
strafbepaling derogeert aan de algemene strafbepaling ( “lex specialis 
derogat generalibus”) : de appelrechters verwerpen ten onrechte de toepas-
sing van de lex specialis — lex generalis-regel op de telastleggingen B en 

  (1) Cass. 8 juni 2000, AR C.98.0345.N, AC 2000, nr. 349.
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D ; de appelrechters geven een onjuiste inhoud aan het deelnemings-
opzet dat op grond van de artikelen 66 en 67 Strafwetboek vereist is bij 
een strafbare deelneming aan de misdrijven bedoeld in de artikelen 194 
en 197 Strafwetboek, minstens geven zij een uitlegging van het begrip 
daderschap die onverenigbaar is met de inhoud en de bewoordingen van 
de telastlegging B en zijn de redenen van het arrest tegenstrijdig waar 
de appelrechters enerzijds oordelen dat de eiser als strafbare deelnemer 
kan vervolgd worden voor valsheids- en gebruiksmisdrijven en ander-
zijds dat het misdrijf uit de betichting B een bijzonder opzet vereist.

2. Het rechtsbeginsel dat de bijzondere strafbepaling derogeert aan de 
algemene strafbepaling is geen algemeen rechtsbeginsel.

In zoverre het middel miskenning aanvoert van het betreffende rechts-
beginsel, is het niet ontvankelijk.

3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordelen de appelrechters 
niet dat de “lex generalis” van artikel 194 Strafwetboek ook voor het 
strafbare deelnemen aan dit misdrijf een bijzonder opzet vereist.

Het middel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het arrest en 
mist mitsdien feitelijke grondslag. 

4. De appelrechters oordelen dat de telastlegging B (artikel 194 Straf-
wetboek) als lex generalis een bijzonder opzet vereist, welk opzet verschil-
lend is van het algemeen opzet met name het wetens en willens handelen 
zoals vereist door artikel 2, § 2, Subsidiefraudebesluit (telastlegging D).

Bijgevolg veroordelen zij wettig de eiser als strafbare deelnemer aan 
deze beide, onderling verschillende telastleggingen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
5. Het middel is voor het overige geheel afgeleid uit voormelde onjuiste 

lezing van het arrest, en is in zoverre niet ontvankelijk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zevende middel van de eiser I

21. Het middel voert schending aan van artikel 43bis Strafwetboek : de 
appelrechters geven ten onrechte de verbeurdverklaarde geldsom van 
9.075,00 euro terug aan de verweerster I.1 die hierom niet verzocht heeft.

22. Artikel 43bis Strafwetboek vereist niet dat de burgerlijke partij 
uitdrukkelijk verzoekt om de teruggave. 

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet 

over de door de eiseres II.1 gevorderde interest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers I en II.2 in de kosten van hun cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder II in de helft van de kosten van de eiseres 

II.1 en laat de andere helft ten laste van de eiseres II.1.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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8 mai 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Spriet (bij 
de balie te Turnhout) en de heer Wouters.

N° 282

2o kamer — 8 mei 2012
(P.11.1908.N)

1o  oNDerZoek IN STrafZakeN. — PoLITIe. — DoorZoekING VaN eeN Voer-
TuIG. — reGeLmaTIGHeID. — VoorwaarDeN.

2o  oNDerZoek IN STrafZakeN. — PoLITIe. — DoorZoekING VaN eeN Voer-
TuIG. — reGeLmaTIGHeID. — afweZIGHeID VaN ProTeST, VerZeT of aaNmerkING. 
— GeVoLG.

3o  PoLITIe. — oNDerZoek IN STrafZakeN. — DoorZoekING VaN eeN VoerTuIG. — 
reGeLmaTIGHeID. — VoorwaarDeN.

4o  PoLITIe. — oNDerZoek IN STrafZakeN. — DoorZoekING VaN eeN VoerTuIG. 
— reGeLmaTIGHeID. — afweZIGHeID VaN ProTeST, VerZeT of aaNmerkING. — 
GeVoLG.

1°, 2°, 3o en 4° Een voertuig dat zich niet bevindt in een woning of aanhorig-
heden ervan waar een huiszoeking regelmatig wordt uitgevoerd, kan enkel 
het voorwerp uitmaken van een doorzoeking door een politieambtenaar 
wanneer deze daartoe opdracht gekregen heeft van de onderzoeksrechter, 
mits uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, bestuurders en passagiers, 
of, onverminderd andere hier niet toepasselijke wetsbepalingen, in de gevallen 
en mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 29 Wet Politieambt, 
dat bepaalt dat de politieambtenaren kunnen overgaan tot het doorzoeken 
van een voertuig indien zij, op grond van de gedragingen van de bestuurder 
of de passagiers, van materiële aanwijzingen of van omstandigheden van 
tijd en plaats, redelijke gronden hebben te denken dat het voertuig werd 
gebruikt, wordt gebruikt of zou kunnen worden gebruikt om een misdrijf te 
plegen, om opgespoorde personen of personen die aan een identiteitscontrole 
willen ontsnappen, een schuilplaats te geven of te vervoeren, of om een voor 
de openbare orde gevaarlijk voorwerp, overtuigingstukken of bewijsmateriaal 
in verband met een misdrijf op te slaan of te vervoeren ; daarentegen volstaat 
het niet dat de eigenaar van het voertuig geen protest, verzet of aanmerking 
uit opdat de politieambtenaren geldig zouden overgaan tot de doorzoeking. 

(ar P. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep van de eiser I is gericht tegen het arrest nr. 4216 
(folio 2475) van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, van 27 oktober 2011.
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Het cassatieberoep van de eiseres II is gericht tegen het arrest nr. 4218 
(folio 2477) van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, van 27 oktober 2011.

De cassatieberoepen van de eiseressen III.1 en III.2 zijn gericht tegen 
het arrest nr. 4217 (folio 2476) van het hof van beroep te Brussel, kamer 
van inbeschuldigingstelling, van 27 oktober 2011.

In afzonderlijke memories die aan dit arrest zijn gevoegd, voeren de 
eiser I en de eiseres II elk acht middelen aan en de eiseres III,1 en III.2 
elk zeven gelijkluidende middelen aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zesde middel van de eiser I 

7. Het middel voert schending aan van artikel 29 Wet Politieambt : het 
arrest oordeelt dat de doorzoeking van het voertuig van de eiseres III.1 
regelmatig is daar deze geen enkel bezwaar, protest of aanmerking heeft 
geuit ; het proces-verbaal van doorzoeking bevat geen aanwijzing dat het 
voertuig werd gebruikt of kon gebruikt worden voor één van de redenen 
opgesomd in artikel 29 Wet Politieambt ; het niet uiten van een bezwaar, 
protest, verzet of aanmerking, is geen toestemming noch een aanwijzing 
als bedoeld in die wetsbepaling. 

8. Een voertuig dat zich niet bevindt in een woning of aanhorigheden 
ervan waar een huiszoeking regelmatig wordt uitgevoerd, kan enkel 
het voorwerp uitmaken van een doorzoeking door een politieambte-
naar wanneer deze daartoe opdracht gekregen heeft van de onderzoeks-
rechter, mits uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, bestuurders 
en passagiers, of in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden 
bepaald in artikel 29 Wet Politieambt, onverminderd andere hier niet 
toepasselijke wetsbepalingen. 

9. Artikel 29 Wet Politieambt bepaalt dat de politieambtenaren kunnen 
overgaan tot het doorzoeken van een voertuig indien zij, op grond van de 
gedragingen van de bestuurder of de passagiers, van materiële aanwij-
zingen of van omstandigheden van tijd en plaats, redelijke gronden 
hebben te denken dat het voertuig werd gebruikt, wordt gebruikt of 
zou kunnen worden gebruikt om een misdrijf te plegen, om opgespoorde 
personen of personen die aan een identiteitscontrole willen ontsnappen, 
een schuilplaats te geven of te vervoeren, of om een voor de openbare 
orde gevaarlijk voorwerp, overtuigingstukken of bewijsmateriaal in 
verband met een misdrijf op te slaan of te vervoeren. 

Daarentegen volstaat het niet dat de eigenaar van het voertuig geen 
protest, verzet of aanmerking uit opdat de politieambtenaren geldig 
zouden overgaan tot de doorzoeking. 

10. Met de redenen die het bevat stelt het arrest niet vast dat de poli-
tieambtenaren redelijke gronden hadden zoals bedoeld in artikel 29 Wet 
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Politieambt om het voertuig te doorzoeken, noch dat dit voertuig zich 
bevond in de aanhorigheden van de woning waar een huiszoeking werd 
uitgevoerd, noch dat de politieambtenaren van de onderzoeksrechter 
opdracht gekregen hadden om dat voertuig te doorzoeken, noch dat de 
eiseres III.1 uitdrukkelijk haar toestemming voor de doorzoeking heeft 
verleend. Het oordeelt enkel dat de eiseres III.1 geen bezwaar, protest of 
aanmerking heeft geuit met betrekking tot de doorzoeking van haar voer-
tuig en tot de documenten die erin gevonden werden zodat die doorzoe-
king regelmatig was. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.

Het middel is gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

de vernietigde arresten.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaken naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

8 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste voorzitter 
— Verslaggever : de heer Maffei. — Andersluidende conclusie  (1) : de heer 
Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verstraeten (bij 
de balie te Gent), de heer Blommaert (bij de balie te Brussel) en de heer 
Teurelincx (bij de balie te Antwerpen).

N° 283
2o kamer. — 8 mei 2012

(P.11.2150.N)

1o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — reCHT VaN VerDeDIGING. — reCHT oP bIjSTaND VaN 
eeN aDVoCaaT. — ZwIjGreCHT. — CauTIePLICHT. — DraaGwIjDTe. — bekLaaGDe 
DIe beLaSTeNDe VerkLarINGeN afLeGT oVer eeN DerDe. — ToePaSSeLIjkHeID.

2o  reCHT VaN VerDeDIGING. — STrafZakeN. — reCHT VaN VerDeDIGING. 
— reCHT oP bIjSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — ZwIjGreCHT. — CauTIePLICHT. — 
DraaGwIjDTe. — bekLaaGDe DIe beLaSTeNDe VerkLarINGeN afLeGT oVer eeN 
DerDe. — ToePaSSeLIjkHeID.

3o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — eerLIjk ProCeS. — ZwIjGreCHT. — aaNGeHouDeN 
INVerDeNkINGGeSTeLDe. — VoorafGaaNDe oNDerVraGING Door De oNDerZoekS-
reCHTer. — eerbIeDIGING VaN De CauTIePLICHT eN HeT reCHT oP bIjSTaND VaN 

  (1) Het O.M. was van oordeel dat het middel niet ontvankelijk was omdat de appelrech-
ters ook oordeelden “Bovendien, in het raam van haar ambtshalve toezicht, stelt deze kamer 
vast dat onderhavig onderzoek evenmin met enige onregelmatigheid, verzuim of nietigheid is 
aangetast” en het middel niet opkwam tegen deze reden die de beslissing draagt dat de 
betwiste inbeslagnames (in het voertuig) regelmatig waren.
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eeN raaDSmaN. — VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — NaVoLGeNDe VerHoreN Door De 
PoLITIe omTreNT DeZeLfDe feITeN. — aNDere reCHTeN DIe De INVerDeNkING-
GeSTeLDe GeNIeT. — GeVoLG.

4°  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — reCHT oP bIjSTaND VaN eeN raaDSmaN. — 
aaNGeHouDeN INVerDeNkINGGeSTeLDe. — VoorafGaaNDe oNDerVraGING Door 
De oNDerZoekSreCHTer. — eerbIeDIGING VaN De CauTIePLICHT eN HeT reCHT 
oP bIjSTaND VaN eeN raaDSmaN. — VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — NaVoLGeNDe 
VerHoreN Door De PoLITIe omTreNT DeZeLfDe feITeN. — aNDere reCHTeN DIe 
De INVerDeNkINGGeSTeLDe GeNIeT. — GeVoLG.

1o en 2° Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautie-
plicht, het zwijgrecht en het verbod iemand te verplichten zichzelf te incri-
mineren ; deze rechten gelden in personam, zodat een derde zich niet kan 
beroepen op de miskenning van die rechten betreffende de belastende verkla-
ringen, afgelegd lastens hem door een verdachte of beklaagde, die voor hem 
slechts een getuige is  (1).

3o en 4° Het zwijgrecht en het recht op bijstand van een raadsman, zoals 
gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, vereisen niet dat een door de 
onderzoeksrechter aangehouden inverdenkinggestelde die ter gelegenheid 
van de voorafgaande ondervraging door de onderzoeksrechter op zijn zwijg-
recht werd gewezen en die dan bijstand genoot van een raadsman, tijdens de 
periode van voorlopige hechtenis bij elk navolgend verhoor door de politie 
omtrent dezelfde feiten telkens opnieuw op zijn zwijgrecht wordt gewezen en 
bijstand van een raadsman geniet ; de ter gelegenheid van de voorafgaande 
ondervraging in acht genomen cautieplicht en bijstand van een raadsman 
in combinatie met de rechten die een aangehouden inverdenkinggestelde 
geniet, zoals het onmiddellijk vrij verkeer met zijn advocaat overeenkomstig 
de artikelen 20, § 1 en § 5, Voorlopige Hechteniswet, de terbeschikkingstel-
ling van het dossier met het oog op de verschijning voor het onderzoeksge-
recht overeenkomstig artikel 21, § 3, Voorlopige Hechteniswet, de aanwezig-
heid van de raadsman van de inverdenkinggestelde bij de samenvattende 
ondervraging bepaald in artikel 22, derde lid, Voorlopige Hechteniswet en 
de rechten waarvan de inverdenkinggestelde krachtens de artikelen 61ter, 
61quater, 61quinquies, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering geniet, 
waarborgen afdoende zijn recht op een eerlijk proces.

(D. T. D. ; T. T. D.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 17 november 2011.

De eiser I-II doet afstand van het cassatieberoep I.
De eiser I-II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 

middel aan.

  (1) Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. O.M.
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De eiser III-IV voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

III. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste middel van de eiser III-IV

2. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM : de 
eiser werd in deze zaak politioneel verhoord zonder bijstand van een 
advocaat en zonder dat hij op zijn zwijgrecht werd gewezen ; hij deed 
geen afstand van zijn recht op bijstand van een advocaat ; dat volstaat 
op zich om te besluiten tot een schending van artikel 6 EVRM ; misken-
ning van het recht op bijstand leidt tot bewijsuitsluiting van de zonder 
bijstand van een raadsman afgelegde verklaringen ; het arrest had alle 
aan de politiediensten zonder bijstand van een raadsman afgelegde 
verklaringen uit het debat moeten weren, met inbegrip van die welke 
in dezelfde omstandigheden werden afgelegd door medebeklaagden ; 
het arrest had zich niet mogen beperken tot het weren van de zonder 
bijstand van een raadsman afgelegde politionele verklaringen vooraleer 
de beklaagden voor de onderzoeksrechter zijn verschenen ; het arrest 
had ook de verklaringen of andere gegevens die volgen uit de zonder 
bijstand van een raadsman afgelegde incriminerende verklaringen van 
de eiser en van de medebeklaagden moeten weren ; het arrest had dan 
ook enkel rekening mogen houden met de voor de onderzoeksrechter 
afgelegde verklaringen van de drie beklaagden, waar zij wel bijstand van 
een raadsman genoten ; op grond van die verklaringen is niet afdoende 
bewezen dat de eiser zich aan het feit A heeft schuldig gemaakt.

3. Het recht op bijstand van een advocaat is verbonden met de cautie-
plicht, het zwijgrecht en het verbod iemand te verplichten zichzelf te 
incrimineren. Deze rechten gelden in personam. Een derde kan zich niet 
beroepen op de miskenning van die rechten betreffende de belastende 
verklaringen, afgelegd lastens hem door een verdachte of een beklaagde, 
die voor hem slechts een getuige is.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre 
naar recht.

4. Het zwijgrecht en het recht op bijstand van een raadsman, zoals 
gewaarborgd door artikel 6.1 en 6.3.c EVRM, vereisen niet dat een door 
de onderzoeksrechter aangehouden inverdenkinggestelde die ter gele-
genheid van de voorafgaande ondervraging door de onderzoeksrechter 
op zijn zwijgrecht werd gewezen en die dan bijstand genoot van een 
raadsman, tijdens de periode van voorlopige hechtenis bij elk navolgend 
verhoor door de politie omtrent dezelfde feiten telkens opnieuw op zijn 
zwijgrecht wordt gewezen en bijstand van een raadsman geniet. De ter 
gelegenheid van de voorafgaande ondervraging in acht genomen cautie-
plicht en bijstand van een raadsman in combinatie met de rechten die 
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een aangehouden inverdenkinggestelde geniet, zoals het onmiddellijk 
vrij verkeer met zijn advocaat overeenkomstig de artikelen 20, § 1 en 
§ 5, Voorlopige Hechteniswet, de terbeschikkingstelling van het dossier 
met het oog op de verschijning voor het onderzoeksgerecht overeen-
komstig artikel 21, § 3, Voorlopige Hechteniswet, de aanwezigheid van 
de raadsman van de inverdenkinggestelde bij de samenvattende onder-
vraging bepaald in artikel 22, derde lid, Voorlopige Hechteniswet en de 
rechten waarvan de inverdenkinggestelde krachtens de artikelen 61ter, 
61quater, 61quinquies, 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering geniet, 
waarborgen afdoende zijn recht op een eerlijk proces.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre 
naar recht.

5. Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet dat de eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat die 
geen rekening mochten houden met de gegevens afgeleid uit de door de 
eiser aan de politie zonder bijstand van een raadsman afgelegde verkla-
ringen, vooraleer hij door de onderzoeksrechter werd gehoord.

Het middel is in zoverre nieuw en niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep I.
Verwerpt de overige cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoepen.

8 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verhaest (bij de 
balie te Brugge) en de heer Martens (bij de balie te Brugge).

N° 284

2o kamer — 8 mei 2012
(P.12.0664.N)

1o  GrIffIe. GrIffIer. — STrafZakeN. — beVoeGDHeID. — oPDraCHTeN uIT 
eIGeN INITIaTIef. — HoGer beroeP. — IN STaaT STeLLeN eN oVerZeNDeN VaN HeT 
DoSSIer. — aarD.

2o  reCHTerLIjke orGaNISaTIe. — STrafZakeN. — GrIffIer. — 
beVoeGDHeID. — oPDraCHTeN uIT eIGeN INITIaTIef. — HoGer beroeP. — IN 
STaaT STeLLeN eN oVerZeNDeN VaN HeT DoSSIer. — aarD.

1o en 2° Uit de samenhang van de artikelen 168 Gerechtelijk Wetboek en 
207, eerste lid, en 423, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de 
griffier niet alleen de rechter bijstaat, maar op eigen initiatief ook andere 
opdrachten te vervullen heeft ; daartoe behoort, ingeval van hoger beroep, 
het in staat stellen van het dossier dat hij doet toekomen aan het openbaar 
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ministerie, dat verantwoordelijk is voor de overmaking ervan aan de griffie 
van het hof van beroep en dit dient beschouwd te worden als een adminis-
tratieve aangelegenheid.

(m.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, burgerlijke kamer, van 22 maart 2012.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

3. Het middel voert schending aan van de artikelen 165, 166, 167 en 168 
Gerechtelijk Wetboek : de algemene regel is dat de griffier de magis-
traat bijstaat in alle verrichtingen van zijn dienst ; het behoort niet tot 
de taken van de griffier om geheel onafhankelijk, op eigen initiatief en 
zonder medeweten van de magistraat, een dossier te verzenden naar het 
hof van beroep ; het arrest beschouwt ten onrechte de overzending van 
het dossier aan de griffie van het hof van beroep als een administratieve 
aangelegenheid die behoort tot de taken van de (hoofd)griffier en waar 
de rechters geen uitstaans mee hebben.

4. Artikel 168 Gerechtelijk Wetboek bepaalt onder meer : “De griffier 
oefent een gerechtelijke functie uit. Hij vervult de griffietaken en staat de 
magistraat bij als griffier in alle verrichtingen van diens ambt.” 

Artikel 207, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “Het 
verzoekschrift, indien het op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg is 
ingediend, en de stukken worden door de procureur des Konings aan de griffie 
van het hof waarvoor het beroep gebracht zal worden, gezonden binnen de 
vierentwintig uren na de verklaring op de griffie of na de afgifte van de bete-
kening van het beroep.”

Bij gebrek aan een specifiek procedurevoorschrift geldt artikel 423, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering, ook voor het hoger beroep ; dit 
artikel bepaalt : “Binnen de vijf dagen na het verstrijken van de termijn van 
vijftien dagen […], doet de griffier de processtukken, de verzoekschriften van 
de partijen indien zij er ingediend hebben en de uitgifte van het bestreden 
arrest of vonnis toekomen aan de magistraat belast met het openbaar minis-
terie.”

5. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de griffier niet alleen 
de rechter bijstaat, maar op eigen initiatief ook andere opdrachten te 
vervullen heeft. Daartoe behoort, ingeval van hoger beroep, het in staat 
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stellen van het dossier dat hij doet toekomen aan het openbaar minis-
terie, die verantwoordelijk is voor de overmaking ervan aan de griffie 
van het hof van beroep.

6. De appelrechters beschouwen dit met recht een administratieve 
aangelegenheid. 

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

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

8 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Cauter (bij 
de balie te Gent).

N° 285

2o kamer — 8 mei 2012
(P.11.1814.N)

1o  burGerLIjke reCHTSVorDerING. — burGerLIjke ParTIjSTeLLING. — 
VoorwaarDeN.

2o  oNDerZoekSGereCHTeN. — burGerLIjke ParTIjSTeLLING. — beweerDe 
SCHaDe. — beoorDeLING.

3o  oNDerZoekSGereCHTeN. — kamer VaN INbeSCHuLDIGINGSTeLLING. — 
reGeLmaTIGHeID VaN De ProCeDure. — oNTVaNkeLIjkHeID VaN De burGerLIjke 
ParTIjSTeLLING. — oNDerZoek. — GeVoLG. — VerZoek om bIjkomeNDe oNDer-
ZoekSHaNDeLINGeN. — beVoeGDHeID.

4o  oNDerZoek IN STrafZakeN. — oNDerZoekSGereCHTeN. — kamer VaN 
INbeSCHuLDIGINGSTeLLING. — oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID VaN De ProCe-
Dure. — oNTVaNkeLIjkHeID VaN De burGerLIjke ParTIjSTeLLING. — VerZoek om 
bIjkomeNDe oNDerZoekSHaNDeLINGeN. — beVoeGDHeID.

1o Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, kan 
zich burgerlijke partij stellen, zowel voor de onderzoeksrechter als voor het 
onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging het 
bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar omvang en van het oorza-
kelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf ; 
evenwel moet de beweerde benadeelde, wil zijn burgerlijke partijstelling 
ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf 
zou hebben geleden aannemelijk maken  (1). (Artt. 63 en 67 Wetboek van 
Strafvordering)

  (1) Cass. 3 april 2007, AR P.07.0041.N, AC 2007, nr. 168.
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2o Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar of de schade die de bena-
deelde beweert te ondergaan aannemelijk is, wat het kan afleiden uit zijn 
vaststelling dat de beweerde benadeelde geen schade heeft geleden of heeft 
kunnen lijden omdat de aangevoerde schade niet reëel noch persoonlijk is ; 
het Hof gaat enkel na of het onderzoeksgerecht uit de door hem vastgestelde 
feitelijke gegevens geen gevolgen trekt die ermede geen verband houden of 
met het begrip schade onverenigbaar zijn  (1).

3o en 4o Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering geeft de kamer van inbe-
schuldigingstelling de bevoegdheid om hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek 
van het openbaar ministerie of van de partijen, de regelmatigheid van de 
haar voorgelegde procedure te onderzoeken ; deze wetsbepaling verleent dit 
onderzoeksgerecht geen bevoegdheid om in het kader van die rechtspleging 
bijkomende onderzoekshandelingen te bevelen ; de omstandigheid dat het 
openbaar ministerie met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Straf-
vordering de kamer van inbeschuldigingstelling gevraagd heeft de ontvan-
kelijkheid van de burgerlijke partijstelling te onderzoeken, verhinderde 
de eiser niet om de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61quin-
quies Wetboek van Strafvordering te verzoeken bijkomende onderzoeks-
handelingen te stellen ; zolang de kamer van inbeschuldigingstelling geen 
uitspraak gedaan had over die ontvankelijkheid, was de onderzoeksrechter 
steeds met de zaak gelast en bijgevolg bevoegd om uitspraak te doen over 
dergelijk verzoek.

(D. T. L.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 25 oktober 2011.

In een memorie, die aan dit arrest is gehecht, dient de eiser een verzoek 
tot wraking in en voert hij drie middelen aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Verzoek tot wraking

1. Het verzoek strekt tot de wraking van “elke magistraat die sedert 
de aanvang van huidig geding aanwezig was op de diverse Te Deum’s in 
de afgelopen periode van 2 november 2010 tot de dag van de uitspraak” : 
de leden van het Hof wonen de jaarlijkse Te Deum’s bij, waardoor zij 
op kosten van de verweerder ontvangen worden of geschenken van hem 
ontvangen ; dit is een reden tot wraking als bedoeld in artikel 828, 11o, 
Gerechtelijk Wetboek waardoor de rechters zich met toepassing van 
artikel 831 van hetzelfde wetboek van de zaak moeten onthouden ; aldus 

  (1) Cass. 24 okt. 2006, AR P.06.0688.N, AC 2006, nr. 507.
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rijst er eveneens een schijn van objectieve partijdigheid die strijdig is 
met artikel 6.1 EVRM.

2. Bij arrest van heden heeft het Hof een verzoek van de eiser met 
hetzelfde voorwerp afgewezen.

Het verzoek heeft bijgevolg geen bestaansredenen meer.

Eerste middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de arti-
kelen 828, 11o, en 831 Gerechtelijk Wetboek : de appelrechters hebben 
nagelaten zich te onthouden in de zaak te zetelen ; nochtans heeft de 
eiser in conclusie de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rech-
ters van de kamer van inbeschuldigingstelling in twijfel getrokken daar 
zij de jaarlijkse Te Deum’s bijwonen en aldus blijk geven van vooringe-
nomenheid, minstens een schijn creëren van een gebrek aan onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid.

4. Het arrest oordeelt : “Indien de [eiser] het [hof van beroep] partijdig 
vindt of minstens dat het [hof van beroep] een schijn van partijdigheid 
liet of laat blijken, stond het hem vrij in limine litis een wrakingsproce-
dure in te stellen, hetgeen hij niet heeft gedaan.” Die reden, waartegen 
het middel niet opkomt, draagt het oordeel dat er voor de rechters geen 
reden bestaat zich te onthouden.

Het middel, al was het gegrond, kan niet leiden tot cassatie en is bijge-
volg niet ontvankelijk.

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van artikel 63 Wetboek van Straf-
vordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat de eiser niet aanneme-
lijk maakt dat hij schade heeft geleden en onderzoekt eisers schade 
enkel in verband met de artikelen 443 en 444 Strafwetboek, maar niet 
in functie van artikel 21 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van 
bepaalde vormen van discriminatie (hierna Anti-discriminatiewet) ; in 
zijn klacht heeft de eiser duidelijk gemaakt waarin zijn persoonlijke 
schade bestaat ; uit de omstandigheid dat eisers rechtstoestand onge-
wijzigd is, dat hij steeds getrouwd is met de partner van zijn keuze, 
dat de uitspraken van de verweerder niet geleid hebben tot een degra-
datie van zijn burgerlijke rechten en dat nergens wordt aangegeven dat 
hij ten gevolge van de uitlatingen moreel of fysiek nadeel zou hebben 
geleden, kan het arrest niet wettig afleiden dat de eiser geen schade 
ondervindt ; door zijn homofobe verklaringen, creëert de verweerder 
een voor de homoseksualiteit vijandige sfeer die de aanvaarding van 
die seksualiteit tegengaat en waarin de eiser die homoseksueel is, als 
minderwaardig en problematisch wordt beschouwd ; daardoor is de eiser 
aan de publieke verachting blootgesteld zoals, onder meer, blijkt uit 
een anonieme brief ; ten slotte toetst het arrest ook de verklaringen 
van de verweerder aan de vrijheid van meningsuiting, zonder dat de 
eiser de gelegenheid gekregen heeft daarover zijn standpunt uiteen te 
zetten. 
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 6. Het middel preciseert niet welke de wettelijke vereisten zijn van 
artikel 21 Anti-discriminatiewet waaraan eisers burgerlijke partijstel-
ling voldoet en die het arrest niet onderzoekt.

In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.

7. Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, 
kan zich burgerlijke partij stellen, zowel voor de onderzoeksrechter als 
voor het onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechts-
pleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar omvang en 
van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste 
gelegde misdrijf. Evenwel moet de beweerde benadeelde, wil zijn burger-
lijke partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade 
die hij door het misdrijf zou hebben geleden aannemelijk maken. 

8. Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar of de schade die de 
benadeelde beweert te ondergaan aannemelijk is, wat het kan afleiden 
uit zijn vaststelling dat de beweerde benadeelde geen schade heeft 
geleden of heeft kunnen lijden omdat de aangevoerde schade niet reëel 
noch persoonlijk is. Het Hof gaat enkel na of het onderzoeksgerecht uit 
de door hem vastgestelde feitelijke gegevens geen gevolgen trekt die 
ermede geen verband houden of met het begrip schade onverenigbaar 
zijn.

9. Het arrest oordeelt :

— in casu werd de eiser nooit bij naam genoemd of aangeduid in de 
uitspraken van de verweerder ;

— de eiser heeft geen concrete indicaties over de voor hem reële 
persoonlijke morele of materiële schade noch over de concrete negatieve 
gevolgen die hij in zijn dagelijks leven zou ondervinden door de alge-
mene uitspraken van de inverdenkinggestelde over homoseksualiteit ;

— een louter subjectief gevoelen beledigd te zijn door de uitspraken 
van een persoon is nog niet voldoende om te spreken van een morele of 
materiële schade in de zin van de wet of om deze aannemelijk te maken.

10. Met die redenen trekt het arrest uit de vaststellingen die het doet 
geen gevolgen die daarmede geen verband houden of met het begrip 
schade onverenigbaar zijn. Het beperkt zijn onderzoek niet tot het 
nagaan van de wettelijke vereisten van de artikelen 443 en 444 Straf-
wetboek. Op grond van die redenen oordeelt het arrest integendeel naar 
recht dat de eiser niet aannemelijk maakt dat hij ingevolge de verkla-
ringen van de verweerder een persoonlijke en reële schade heeft geleden.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

11. De voormelde redenen dragen de beslissing dat de burgerlijke 
partijstelling niet ontvankelijk is.

In zoverre het middel opkomt tegen het oordeel dat “er anders over 
oordelen (…) overigens de vrijheid van meningsuiting zou uithollen”, 
komt het op tegen een overtollige reden en is het niet ontvankelijk.

12. Voor het overige onderzoekt het middel inhoudelijk de geïncrimi-
neerde verklaringen van de verweerder en preciseert het waarin de door 
de eiser beweerde schade bestaat om daaruit af te leiden dat het arrest 
ten onrechte oordeelt dat hij die schade niet aannemelijk maakt. 
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Aldus komt het middel op tegen de onaantastbare beoordeling in feite 
van het tegendeel door het arrest of verplicht het tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het middel evenmin ontvankelijk.

Derde middel

13. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de arti-
kelen 61quinquies, 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering : het arrest 
oordeelt ten onrechte dat het bevelen van bijkomende onderzoekshande-
lingen in het kader van de procedure bepaald bij artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering niet kan ; door de toepassing van dat artikel en de 
onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter, heeft de eiser geen 
inzage kunnen hebben in het dossier en heeft hij de mogelijkheid niet 
gehad overeenkomstig artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering 
een verzoek tot het stellen van onderzoekshandelingen in te dienen, 
waardoor zijn recht van verdediging, minstens de wapengelijkheid 
tussen de partijen is miskend ; daarenboven wordt de toepassing van 
artikel 235 Wetboek van Strafvordering niet uitgesloten door de toepas-
sing van artikel 235bis van dat wetboek.

14. Het arrest (ro 3.1) stelt vast dat de burgerlijke partij inmiddels 
inzage van het dossier heeft gekregen.

In zoverre het middel aanvoert dat de eiser door de toepassing van 
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering die inzage niet heeft kunnen 
hebben, komt het op tegen die vaststelling en is het niet ontvankelijk.

15. Het arrest oordeelt dat “bijkomende onderzoeksdaden (…) in het 
kader van de huidige procedure niet (kunnen) worden gevraagd.” Aldus 
geeft het arrest de reden aan waarom het niet ingaat op eisers verzoek 
bijkomende onderzoekshandelingen te bevelen.

In zoverre mist het middel evenzeer feitelijke grondslag.
16. Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering geeft de kamer van 

inbeschuldigingstelling de bevoegdheid om hetzij ambtshalve, hetzij op 
verzoek van het openbaar ministerie of van de partijen, de regelmatig-
heid van de haar voorgelegde procedure te onderzoeken. Deze wetsbepa-
ling verleent dit onderzoeksgerecht geen bevoegdheid om in het kader 
van die rechtspleging bijkomende onderzoekshandelingen te bevelen. 

17. De omstandigheid dat het openbaar ministerie met toepassing 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering de kamer van inbeschul-
digingstelling gevraagd heeft de ontvankelijkheid van de burgerlijke 
partijstelling te onderzoeken, verhinderde de eiser niet om de onder-
zoeksrechter met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Straf-
vordering te verzoeken bijkomende onderzoekshandelingen te stellen. 
Zolang de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak gedaan had 
over die ontvankelijkheid, was de onderzoeksrechter steeds met de zaak 
gelast en bijgevolg bevoegd om uitspraak te doen over dergelijk verzoek.

18. Daarenboven, eens de kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
geoordeeld dat de burgerlijke partijstelling niet ontvankelijk is, was 
een verzoek tot het bevelen van bijkomende onderzoekshandelingen 
doelloos geworden zodat er geen gevolg diende aan gegeven te worden.
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19. Hieruit volgt dat het arrest dat, uitspraak doende met toepassing 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, oordeelt dat bijkomende 
onderzoekshandelingen in het kader van die procedure niet kunnen 
worden gevraagd, noch eisers recht van verdediging noch de wapenge-
lijkheid miskent. 

In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
20. Het arrest oordeelt niet dat de toepassing van artikel 235bis 

Wetboek van Strafvordering de toepassing van artikel 235 van dat 
wetboek uitsluit.

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, mist het middel feite-
lijke grondslag.

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

8 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Maffei. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Jonge (bij 
de balie te Brussel).

N° 286

2o kamer — 8 mei 2012
(P.12.0730.N)

1o  wrakING. — VerZoek ToT wrakING VaN aLLe ZeTeLeNDe maGISTraTeN VaN 
HeT Hof. — aarD VaN HeT VerZoek. — GeVoLG.

2o  wrakING. — Te Deum’S. — DeeLName VaN maGISTraTeN uIT HoofDe VaN HuN 
ambT. — GeVoLG.

3o  wrakING. — maGISTraTeN VerboNDeN aaN uNIVerSITeIT waarVaN GeDING-
VoereNDe ParTIj LID IS. — GeVoLG.

4o  wrakING. — weTTIGe VerDeNkING. — LeVeNSbeSCHouwING VaN maGISTraaT. 
— SCHIjN VaN ParTIjDIGHeID.

1o In zoverre een verzoek tot wraking alle zetelende magistraten van het Hof 
beoogt, is het geen wrakingsverzoek, maar in werkelijkheid een verzoek tot 
onttrekking van de zaak  (1).

2o De omstandigheid dat sommige leden van het Hof uit hoofde van hun ambt 
al dan niet in ambtskledij aanwezig zijn bij de ter gelegenheid van de nati-
onale feestdag of het feest van de monarchie georganiseerde Te Deum’s, 
die plaatshebben in een gebouw van de katholieke eredienst en waarin de 
aartsbisschop voorgaat, houdt niet in dat daardoor objectief gezien bij de 
verzoeker en bij de publieke opinie de schijn ontstaat dat die leden van 

  (1) Cass. 25 juni 1934, Pas., 1934, I, 343 ; Cass. 8 juni 1938, Pas., 1938, I, 201.
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dit Hof niet langer meer onpartijdig en onafhankelijk in zijn zaak zouden 
kunnen beslissen.

3o Het feit dat sommige magistraten van het Hof als professor, docent of 
lector verbonden zouden zijn aan de KULeuven waarvan L. grootkanselier 
zou zijn, houdt niet in dat bij de verzoeker en de publieke opinie de schijn 
ontstaat dat die leden niet langer meer onpartijdig en onafhankelijk zouden 
kunnen beslissen.

4o De levensbeschouwing alleen van een magistraat creëert geen schijn van 
partijdigheid ; de omstandigheid dat een magistraat al dan niet lid zou zijn 
van een levensbeschouwelijke vereniging en deelneemt aan de activiteiten 
van die vereniging, doet dan ook geen wettige verdenking ontstaan.

(D. T. L.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De verzoeker heeft op 23 april 2012 een akte neergelegd ter griffie van 
het Hof, waarbij hij in hoofdorde alle, minstens sommige, zetelende 
magistraten van het Hof en in ondergeschikte orde E. G. wraakt.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling

Wraking van alle of minstens sommige zetelende magistraten van het Hof

1. Het verzoek strekt ertoe alle, minstens sommige zetelende magis-
traten van het Hof te wraken op grond van artikel 828, 11o, Gerechtelijk 
Wetboek : alle zetelende magistraten, minstens sommigen onder hen, 
hebben meerdere malen in ambtskledij deelgenomen aan jaarlijkse Te 
Deum’s in een katholieke kerk ; daarbij heeft A. L. als aartsbisschop 
hen aan de ingang van de kerk begroet en ontvangen ; dit creëert een 
schijn van partijdigheid “temeer de aanwezige magistraten op aangeven 
van [A. L.] dienen recht te staan en te gaan zitten en aldus eerbied voor 
[zijn] persoon en ambt (…) dienen te betuigen” ; bovendien is hij groot-
kanselier van de KULeuven en daardoor voorzitter van de inrichtende 
macht van die instelling waardoor ten aanzien van de magistraten van 
het Hof die als professor, docent of lector verbonden zijn aan die instel-
ling, een arbeidsrechterlijke gezagsverhouding geldt tegenover hem.

2. In zoverre het verzoek de wraking van alle zetelende magistraten 
van het Hof beoogt, is het geen wrakingsverzoek, maar in werkelijkheid 
een verzoek tot onttrekking van de zaak.

3. Geen enkele wettelijke bepaling voorziet in de mogelijkheid een zaak 
te onttrekken aan het Hof. Bij gebrek aan een ander rechtscollege naar wie 
de onttrokken zaak zou kunnen worden verwezen, zou dergelijke onttrek-
king de behandeling van de zaak onmogelijk maken en de grondrechten 
van de andere partijen, bepaald in artikel 6 EVRM, in het gedrang brengen.
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4. Artikel 6.1 EVRM bepaalt dat eenieder bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht heeft 
op een behandeling van zijn zaak door een bij wet ingestelde onafhanke-
lijke en onpartijdige rechter.

5. De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, 
onafhankelijk en onbevangen te oordelen.

6. Bij de beoordeling of er wettige redenen zijn om te twijfelen aan 
deconpartijdigheid van sommige leden van een rechtscollege, kan reke-
ning worden gehouden met de overtuiging die een partij op dit punt 
zegt te hebben. Die overtuiging vormt evenwel geen exclusief criterium. 
Bepalend is of de vrees voor een partijdige behandeling van de zaak 
objectief is gerechtvaardigd.

7. Het Te Deum, gehouden ter gelegenheid van de nationale feestdag 
of het feest van de Dynastie, is een protocollaire plechtigheid waarop 
onder meer de gestelde lichamen van het Land zijn uitgenodigd.

De omstandigheid dat sommige leden van het Hof uit hoofde van hun 
ambt al dan niet in ambtskledij aanwezig zijn bij de ter gelegenheid van 
de nationale feestdag of het feest van de monarchie georganiseerde Te 
Deum’s, die plaatshebben in een gebouw van de katholieke eredienst en 
waarin de aartsbisschop voorgaat, houdt niet in dat daardoor objectief 
gezien bij de verzoeker en bij de publieke opinie de schijn ontstaat dat 
die leden van dit Hof niet langer meer onpartijdig en onafhankelijk in 
zijn zaak zouden kunnen beslissen.

8. Krachtens artikel 151, § 1, Grondwet is de rechter onafhankelijk in 
de uitoefening van zijn rechtsprekende functie.

Magistraten van een rechtscollege zijn in de uitoefening van hun 
rechtsprekende functie niet onderworpen aan welk hiërarchisch gezag 
dan ook, maar oordelen in alle onafhankelijkheid.

Het feit dat sommige magistraten van het Hof als professor, docent of 
lector verbonden zouden zijn aan de KULeuven waarvan A. L. grootkan-
selier zou zijn, houdt niet in dat bij de verzoeker en de publieke opinie 
de schijn ontstaat dat die leden niet langer meer onpartijdig en onafhan-
kelijk zouden kunnen beslissen.

Het verzoek is in zoverre kennelijk niet ontvankelijk.

Wraking van E. G. 

9. Artikel 6.1 EVRM bepaalt dat eenieder bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht heeft 
op een behandeling van zijn zaak door een bij wet ingestelde onafhanke-
lijke en onpartijdige rechter.

10. De rechter wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed onpartijdig, 
onafhankelijk en onbevangen te oordelen.

11. De levensbeschouwing alleen van een magistraat creëert geen 
schijn van partijdigheid. 

De omstandigheid dat een magistraat al dan niet lid zou zijn van een 
levensbeschouwelijke vereniging en deelneemt aan de activiteiten van 
die vereniging, doet dan ook geen wettige verdenking ontstaan.

ARREST-2012-05.indb   1217 03/04/13   12:31



1218 ARRESTEN VAN CASSATIE 9.5.12 - N° 287

Het verzoek is in zoverre eveneens kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Wijst gerechtsdeurwaarder Louis Dangoisse, met kantoor te 1080 Sint-

Jans-Molenbeek, Edmond Machtenslaan 135/2, aan om op verzoek van de 
griffier het arrest binnen achtenveertig uur aan de partijen te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker in de kosten, met inbegrip van de kosten van 
betekening van dit arrest.

8 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Forrier, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, eerste 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Jonge (bij de balie te 
Brussel) en de heren Keuleneer en Flo (bij de balie te Brussel).

N° 287

2o kamer — 9 mei 2012
(P.12.0116.F)

1o  TaaLGebruIk. — GereCHTSZakeN (weT 15 juNI 1935). — IN eerSTe 
aaNLeG. — STrafZakeN. — DaGVaarDING. — beTekeNING IN eeN aNDer 
TaaLGebIeD. — VerTaLING.

2o  beTekeNINGeN eN keNNISGeVINGeN. — aLGemeeN. — STrafZakeN. 
— DaGVaarDING. — beTekeNING IN eeN aNDer TaaLGebIeD. — VerTaLING.

1o en 2o In een in het Frans gevoerde rechtspleging mag de betekening van 
een dagvaarding van een beklaagde in een Nederlands taalgebied, in het 
Frans gebeuren, zonder dat daaraan een Nederlandse vertaling dient te 
worden toegevoegd, wanneer die beklaagde voor de rechtspleging de taal 
heeft gekozen of aanvaard waarin de akte is gesteld. (Art. 38, achtste lid, 
Taalwet Gerechtszaken)

(ProCureur DeS koNINGS Te bruSSeL T. k.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brussel van 25 november 2011.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

De eiser voert aan dat de bodemrechters, in strijd met artikel 38 
Taalwet gerechtszaken, beslist hebben dat de zaak niet naar recht bij de 
politierechtbank aanhangig was gemaakt, op grond dat de dagvaarding 
aan de verweerder, die in Asse woonde, in het Frans was betekend en 
niet in het Nederlands, samen met een Franse vertaling.

Ofschoon, krachtens het tweede lid van het voormelde artikel 38, aan 
de akte die in een ander taalgebied moet worden betekend dan het taal-
gebied waar zij werd opgesteld, op straffe van nietigheid een vertaling 
moet worden toegevoegd, mag, naar luid van het achtste lid van die 
bepaling, alleen van die regel afgeweken worden indien de partij aan wie 
de betekening moet worden gedaan, voor de rechtspleging de taal heeft 
gekozen of aanvaard waarin de akte is gesteld.

Dit is hier het geval aangezien uit het beroepen vonnis blijkt dat de 
verweerder het Frans als taal van de rechtspleging had gekozen.

Daaruit volgt dat de betekening van de dagvaarding aan de verweerder 
in het Frans mocht plaatsvinden zonder Nederlandse vertaling.

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 vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Nijvel.

9 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 288
2o kamer — 9 mei 2012

(P.12.0605.F)

1o  SameNHaNG. — STrafZakeN. — VerSCHeIDeNe VerVoLGINGeN. — SameN-
HaNG. — beGrIP. — baND waaroP HeT CoLLeCTIef mISDrIjf IS GeGroND.

2o  mISDrIjf. — aLGemeeN. beGrIP. maTerIeeL eN moreeL 
beSTaNDDeeL. eeNHeID VaN oPZeT. — eeNHeID VaN oPZeT. — baND 
waaroP HeT CoLLeCTIef mISDrIjf IS GeGroND. — SameNHaNG.

3o  SameNHaNG. — STrafZakeN. — beoorDeLING. — TIjDSTIP. — feITeLIjke 
beoorDeLING.

4o  oNaaNTaSTbare beoorDeLING Door De feITeNreCHTer. — 
STrafZakeN. — SameNHaNG. — feITeLIjke beoorDeLING.
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1o en 2o De band, waardoor samenhang ontstaat tussen verscheidene vervol-
gingen, mag niet worden verward met de band waarop het collectief 
misdrijf is gegrond  (1). (Art. 227, Wetboek van Strafvordering ; art. 65, 
Strafwetboek)

3o en 4o Samenhang, die vereist dat verscheidene zaken samen door dezelfde 
rechter worden berecht, wordt beoordeeld op het ogenblik dat de zaak bij 
hem aanhangig is gemaakt  (2) ; die beoordeling is van feitelijke aard  (3). 
(Art. 227, Wetboek van Strafvordering)

(C.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nr. 226 van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 27 februari 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing op de strafvordering

Tweede middel

De band waardoor samenhang ontstaat tussen verscheidene vervol-
gingen, houdt geen verband met de band waarop het collectief misdrijf 
is gegrond.

De rechter kan alleen met toepassing van artikel 65 Strafwetboek één 
enkele straf uitspreken wegens verschillende misdrijven, wat evenwel 
veronderstelt dat die feiten gelijktijdig aan zijn beoordeling worden 
voorgelegd.

Samenhang die vereist dat verscheidene zaken samen door dezelfde 
rechter worden berecht, wordt evenwel beoordeeld op het ogenblik dat 
de zaak bij hem aanhangig is gemaakt.

Ofschoon uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 25 januari 
2012 blijkt dat de eiser heeft verzocht “om één enkele straf van vier jaar 
met uitstel voor een gedeelte van de straf wegens beide hem ten laste 
gelegde zaken”, blijkt uit de rechtspleging niet dat het hof van beroep 
de zaak voordien bij een andere zaak had gevoegd, ook al had het hof, 
op de rechtszitting van 11 januari 2012 waarnaar de zaak verdaagd is, het 
voornemen geuit om beide zaken later tegelijk te behandelen.

  (1) Cass. 9 mei 1979, AC 1978-1979, p. 1077.
  (2) Cass. 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, AC 1998, nr. 534.
  (3) Cass. 26 sep. 2001, AR P.01.1040.F, AC 2001, nr. 499.
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In strijd met wat is aangevoerd kan uit die vermelding in het proces-
verbaal van de rechtszitting niet worden afgeleid dat de eiser en zijn 
raadsman, die aangaande één zaak in hun uitleg en pleidooi zijn gehoord, 
vóór het debat als bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering 
gevraagd hebben dat die zaak, met het oog op een goede rechtsbede-
ling, gelijktijdig zou worden beoordeeld met een andere die op dezelfde 
rechtszitting wordt behandeld.

In zoverre het middel het arrest verwijt dat het niet antwoordt op een 
verzoek om de zaken te voegen wegens samenhang, mist het feitelijke 
grondslag.

Het middel dat voor het overige kritiek uitoefent op de beoordeling 
van de samenhang, wat een beoordeling van feitelijke aard is, is niet 
ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmid-
dellijke aanhouding

Wegens de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep 
krijgt de veroordelende beslissing kracht van gewijsde, zodat het cassa-
tieberoep geen bestaansreden meer heeft.

Er is geen grond om te antwoorden op het eerste middel dat kritiek 
uitoefent op de samenstelling van het rechtscollege, vermits die grief 
geen verband houdt met het feit dat het cassatieberoep geen bestaans-
reden meer heeft.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

9 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Carette (bij de balie te Brussel).

N° 289

2o kamer — 9 mei 2012

(P.12.0802.F)

1o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — CaSSaTIeberoeP. — beSLISSINGeN 
VaTbaar Voor CaSSaTIeberoeP. — arreST waarbIj akTe VaN De afSTaND VaN 
HeT HoGer beroeP worDT VerLeeND.

2o  CaSSaTIeberoeP. — STrafZakeN. — beSLISSINGeN VaTbaar 
Voor CaSSaTIeberoeP. — STrafVorDerING. — aLLerLeI. — 
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VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — arreST waarbIj akTe VaN De afSTaND VaN HeT HoGer 
beroeP worDT VerLeeND.

3o  afSTaND (reCHTSPLeGING). — afSTaND VaN GeDING. — VoorLo-
PIGe HeCHTeNIS. — HaNDHaVING. — HoGer beroeP. — afSTaND VaN HeT HoGer 
beroeP. — arreST waarbIj akTe VaN afSTaND VaN HeT HoGer beroeP worDT 
VerLeeND. — CaSSaTIeberoeP. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o tot 3o Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldiging-
stelling waarbij akte wordt verleend van de afstand van het hoger beroep 
van een inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer tot 
handhaving van zijn hechtenis, is ontvankelijk (Impliciet)  (1). (Art. 31, § 1, 
Wet Voorlopige Hechtenis) 

(L.)

9 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, 
advocaat-generaal.

N° 290
1o kamer — 10 mei 2012

(C.08.0596.N)

1o  EUROPESE UNIE. — VerDraGSbePaLINGeN. — aLLerLeI — INSoLVeNTIeVer-
orDeNING. — INSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING –SCHuLDeISer. — beGrIP. 

2o  faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIjk 
akkoorD. — reCHTSPLeGING. — euroPeSe uNIe. —INSoLVeNTIeVerorDeNING. 
— INSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING –SCHuLDeISer. — beGrIP.

3o  euroPeSe uNIe. — VerDraGSbePaLINGeN. — aLLerLeI. —INSoLVeNTIeVer-
orDeNING. — INSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING –VoorwaarDeN. — SCHuLD-
eISer. — oPeNbaar mINISTerIe. — beGrIP.

4o  faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIjk 
akkoorD. — reCHTSPLeGING. — euroPeSe uNIe. —INSoLVeNTIeVerorDeNING. 
— INSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING. — VoorwaarDeN. — oPeNbaar mINIS-
TerIe. — SCHuLDeISer. — beGrIP.

5o  oPeNbaar mINISTerIe. — euroPeSe uNIe. — INSoLVeNTIeVerorDeNING. — 
INSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING –VoorwaarDeN. — SCHuLDeISer. — beGrIP.

6o  euroPeSe uNIe. — VerDraGSbePaLINGeN. — aLLerLeI. —INSoLVeNTIeVer-
orDeNING. — HoofDINSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING. — VerHINDerING. — 
VoorwaarDeN. — beGrIP.

7o  faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIjk 
akkoorD. — reCHTSPLeGING. — euroPeSe uNIe. — INSoLVeNTIeVerorDe-
NING. — HoofDINSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING. — VerHINDerING. — Voor-
waarDeN. — beGrIP.

  (1) Zie Cass. 23 aug. 2005, AR P.05.1216.F, AC 2005, nr. 401 ; contra, Cass. 16 juli 2002, AR 
P.02.1036.F, AC 2002, nr. 401.
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8o  euroPeSe uNIe. — VerDraGSbePaLINGeN. — aLLerLeI. —INSoLVeNTIeVer-
orDeNING. — HoofDINSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING. — oNmoGeLIjkHeID. — 
beGrIP.

9o  faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIjk 
akkoorD. — reCHTSPLeGING. — euroPeSe uNIe. —INSoLVeNTIeVerorDeNING. 
— HoofDINSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING. — oNmoGeLIjkHeID. — beGrIP.

10o  euroPeSe uNIe. — VerDraGSbePaLINGeN. — aLLerLeI. —INSoLVeNTIe-
VerorDeNING. — HoofDINSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING. — oNmoGeLIjkHeID. 
— beVoeGDe PerSoNeN. — oPeNbaar mINISTerIe. — VerbaND.

11o  faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIjk 
akkoorD. — reCHTSPLeGING. — euroPeSe uNIe. — INSoLVeNTIeVerorDeNING. 
— HoofDINSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING. — oNmoGeLIjkHeID. — beVoeGDe 
PerSoNeN. — oPeNbaar mINISTerIe. — VerbaND.

12o  oPeNbaar mINISTerIe. — faILLISSemeNT. — euroPeSe uNIe. — INSoL-
VeNTIeVerorDeNING. — INSoLVeNTIeProCeDure. — oPeNING. — oNmoGeLIjkHeID. 
— beVoeGDe PerSoNeN. — VerbaND.

1o en 2o De term “schuldeiser” van artikel 3, lid 4, b Insolventieverordening, 
die wordt gebruikt ter aanduiding van de groep personen die bevoegd zijn 
om de opening van een zelfstandige territoriale procedure aan te vragen, 
moet aldus worden uitgelegd dat daaronder niet een autoriteit van een lids-
taat valt die volgens het nationale recht van deze staat tot taak heeft in het 
algemeen belang te handelen, maar die noch als schuldeiser noch namens 
en voor rekening van de schuldeisers handelt  (1). (Art. 3.4.b Europese 
Insolventieverordening)

3°, 4o en 5o De voorwaarden voor de opening van een zelfstandige territoriale 
procedure moeten restrictief worden opgevat ; het openbaar ministerie heeft 
tot taak in het kader van de insolventieprocedures in het algemeen belang te 
handelen en treedt op die wijze ook op om de belangen van het geheel van 
de schuldeisers te vrijwaren, zonder echter op te treden in naam en voor 
rekening van die schuldeisers ; daar het geen eigen vordering heeft die te 
verhalen is op de boedel van de schuldenaar, is het aldus geen schuldeiser 
die de opening van een territoriale insolventieprocedure kan aanvragen (2). 
(Art. 3.4.b Europese Insolventieverordening)

6o en 7o De uitdrukking „de voorwaarden die gesteld worden” van artikel 3, 
lid 4, a, Insolventieverordening, die verwijst naar de voorwaarden die 
volgens het recht van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste 
belangen van de schuldenaar zich bevindt, de opening van een hoofdin-
solventieprocedure in deze staat verhinderen, moet aldus worden uitgelegd 
dat zij geen betrekking heeft op de voorwaarden waardoor bepaalde speci-
fieke personen worden uitgesloten van de groep personen die bevoegd zijn 
om de opening van deze procedure aan te vragen (3). (Art. 3.4.a Europese 
Insolventieverordening)

8o en 9o De onmogelijkheid om de opening van een hoofdinsolventieproce-
dure te verkrijgen moet objectief zijn en mag niet verschillen naargelang 

  (1), (2), (3) HvJEU, 17 november 2011, zaak C-112/10, http ://curia.europa.eu/juris/docu-
ment/document.jsf.
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de specifieke omstandigheden waarin om deze opening wordt verzocht  (1). 
(Art. 3.4.a Europese Insolventieverordening)

10°, 11o en 12o De onmogelijkheid om een hoofdinsolventieprocedure te openen 
kan niet voortvloeien uit het loutere feit dat een bepaalde persoon, zoals de 
vertegenwoordiger van het openbaar ministerie van een lidstaat waar de 
schuldenaar een vestiging heeft, volgens het recht van de lidstaat waar het 
centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar zich bevindt, niet 
bevoegd is om de opening van een hoofdprocedure in deze laatste lidstaat 
aan te vragen (2). (Art. 3.4.a Europese Insolventieverordening)

(ProCureur-GeNeraaL bIj HeT Hof VaN beroeP Te aNTwerPeN  
T. ZaZa reTaIL b.V.b.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 9 oktober 2008.

Op 4 februari 2010 heeft het Hof van Cassatie een arrest uitgesproken 
waarbij het iedere nadere uitspraak aanhoudt tot het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (hierna : Hof van Justitie) zal hebben geantwoord 
op de daarin gestelde prejudiciële vragen.

Het Hof van Justitie heeft op 17 november 2011 de prejudiciële vragen 
beantwoord.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft op de rechtszitting van 10 mei 2012 
een bijkomend verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft aanvullend geconcludeerd op 
dezelfde zitting.

II. feITeN eN ProCeDureVoorGaaNDeN

Uit het bestreden arrest blijkt het volgende :
1. Op 14 november 2006 heeft de procureur des Konings bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Tongeren de faillietverklaring gevorderd van de 
vestiging in België van Zaza Retail bv, een vennootschap naar Nederlands 
recht, met Amsterdam als centrum van haar voornaamste belangen.

2. Op dat moment was nog geen insolventieprocedure geopend in 
Nederland.

3. De faillietverklaring is gevorderd ingevolge een onderzoek van 
ambtswege naar de toestand van de schuldenaar, krachtens artikel 10 
van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, waaruit 
bleek dat deze zich in staat van faillissement bevond.

4. De rechtbank van koophandel te Tongeren besloot bij vonnis van 
4 februari 2008 tot de faillietverklaring van Zaza Retail bv.

5. Bij arrest van 9 oktober 2008 hervormde het hof van beroep te 
Antwerpen het vonnis van de rechtbank van koophandel en oordeelde 

  (1), (2) HvJEU, 17 november 2011, zaak C-112/10, http ://curia.europa.eu/juris/document/
document.jsf.
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het dat noch de rechtbank, noch het hof van beroep, ter zake internatio-
nale bevoegdheid heeft om te oordelen over de gegrondheid van de gevor-
derde opening van een zelfstandige territoriale faillissementsprocedure 
voor de vestiging van Zaza Retail bv in België.

6. Zaza Retail bv is bij beslissing van de rechtbank te Amsterdam van 
8 juli 2008 failliet verklaard.

III. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan. 

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 3 en 6 Faillissementswet van 8 augustus 1997 ;

— artikel 631 Gerechtelijk Wetboek ;

— artikel 118 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internati-
onaal Privaatrecht ;

— de artikelen 3 en 4 van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 
29 mei 2000 (in werking getreden op 31 mei 2002), hierna genoemd “de Europese 
Insolventieverordening”.

Aangevochten beslissingen

Doordat in het bestreden arrest het (hof van beroep) zich zonder internatio-
nale bevoegdheid verklaart om te oordelen over de gegrondheid van de gevor-
derde opening van een zelfstandige territoriale faillissementsprocedure voor de 
vestiging(en) van Zaza Retail bv in België op grond van volgende overwegingen

 “IV. De internationale bevoegdheid van de Belgische rechters inzake 
internationale (grensoverschrijdende) faillissementen wordt bepaald door 
artikel 3 van de Europese Insolventieverordening en dit artikel dient, ter 
bepaling van de draagwijdte ervan, niet samen gelezen te worden met artikel 4 
van de Europese Insolventieverordening. 

V. Op grond van de duidelijke tekst van de artikelen 3.4.a) en 3.4.b) van de Euro-
pese Insolventieverordening kan een zelfstandige territoriale faillissementspro-
cedure (dus een vóór een hoofdprocedure geopende territoriale procedure) — er 
bestaat geen betwisting over het feit dat zulke procedure ook gevoerd werd voor 
de eerste rechter, hoewel het bestreden vonnis daarover niets zegt — enkel in 
twee gevallen geopend worden, met name :

1o wanneer een faillissement niet uitgesproken kan worden in het land van het 
centrum van de voornaamste belangen, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar de 
vereiste hoedanigheid niet bezit om failliet verklaard te worden. Als voorbeeld 
noemt het toelichtend rapport de niet-handelaar of een overheidsbedrijf dat aan 
een speciale regeling onderworpen is ;

2o wanneer deze opening door een ‘gepriviligeerde schuldeiser’ (met het oog 
op de bescherming van lokale belangen of een efficiënt beheer van de boedel) 
wordt gevraagd, waarbij artikel 3.4.b) een onderscheid maakt tussen twee 
categorieën van geprivilegieerde schuldeisers. De monopolie om een zelfstandige 
procedure aan te vragen wordt in eerste instantie toegekend aan de ‘plaatselijke 
schuldeisers’, te weten de schuldeisers die gevestigd zijn in de lidstaat waar de 
betrokken vestiging gelegen is. Daarnaast kunnen ook de schuldeisers optreden 
wiens vordering het resultaat is van de exploitatie van de vestiging, zoals bijv. 
een werknemer van de vestiging die in een andere lidstaat woont. De monopolie 
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toegekend aan voormelde schuldeisers wordt verklaard door hun belang om de 
plaatselijke lex concursus op hun vorderingen te zien toepassen.

VI. Het openbaar ministerie is geen schuldeiser in de voormelde zin zoals bepaald 
in artikel 3.4.b) van de Europese Insolventieverordening en het feit dat het 
openbaar ministerie stelt dat hij ‘... bij de dagvaarding in faillietverklaring bij 
toepassing van artikel 10, § 3, WGA de rol van bewaker van het algemeen belang 
vervult en als het ware optreedt in de plaats van de constitutionele of individuele 
schuldeisers die mogelijks stil blijven zitten’ verandert daar niets aan.

VII. Anderzijds blijkt uit niets dat het faillissement van Zaza Retail bv in 
Nederland niet uitgesproken kon worden en het tegendeel blijkt uit de vaststel-
ling dat Zaza Retail bv inmiddels door de rechtbank van Amsterdam failliet werd 
verklaard.

Het feit dat de procureur des Konings te Tongeren geen bevoegdheid zou hebben 
om in Nederland het faillissement van de Zaza Retail bv te vorderen is irrele-
vant voor de beoordeling van de rechtsvraag of de toepassingsvoorwaarde van 
artikel 3.4.a) al dan wel of niet vervuld is, nu voor de toepassing daarvan niet 
dient nagegaan te worden wie in Nederland de opening van een faillissementspro-
cedure kan aanvragen maar enkel dient nagegaan te worden of een faillissement 
in Nederland kon uitgesproken worden. Nu het antwoord daarop bevestigend 
luidt, was ook de voorwaarde van artikel 3.4.a) niet vervuld”.

Grieven

Eerste onderdeel

De artikelen 3 en 4 van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 
2000, doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van het openbaar ministerie voor-
zien in artikel 6 van de Faillissementwet van 8 augustus 1997 om over te gaan 
tot dagvaarding in faillissement van de Zaza Retail bv, met zetel in Nederland 
doch met vestiging(en) in België, en de rechtbank van koophandel te Tongeren 
wel degelijk bevoegd laat om de faillietverklaring uit te spreken op dagvaarding 
van het openbaar ministerie van een schuldenaar wiens centrum van zijn voor-
naamste belangen gelegen zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie, doch 
die in Maasmechelen (België) een vestiging heeft, zelfs indien deze procedure 
voorafging aan de opening van een insolventieprocedure krachtens artikel 3, lid 
1, van de Europese Insolventieverordening.

Immers, de bevoegdheidsregels van de Europese Insolventieverordening 
bepalen alleen de internationale bevoegdheid, wat betekent dat zij de lidstaat 
aanwijzen waarvan de rechter een insolventieprocedure mag openen. De territo-
riale bevoegdheid binnen de lidstaat in kwestie wordt bepaald volgens het natio-
nale recht van die lidstaat.

De toepasselijke Belgische wetgeving — die trouwens in overeenstemming 
werd gebracht met de regels vervat in de Europese Insolventieverordening — 
betreffen artikel 631 Gerechtelijk Wetboek, artikel 118 van de wet van 16 juli 2004 
houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht en artikel 3 van de Fail-
lissementswet.

Artikel 118 van het wetboek van internationaal privaatrecht stelt dat de Belgi-
sche rechters slechts bevoegd zijn om een insolventieprocedure te openen in de 
gevallen voorzien in artikel 3 van de Europese Insolventieverordening.

Artikel 631 Gerechtelijk Wetboek bepaalt onder meer dat de rechtbank van 
koophandel bevoegd om een territoriaal of secundair faillissement uit te spreken, 
die is welke gelegen is in het rechtsgebied waarbinnen de schuldenaar de bedoelde 
vestiging bezit.

Artikel 3, lid 1, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt :
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 “Indien het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen 
is in een andere lidstaat van de Europese Unie, kan hij, indien hij in België een 
vestiging heeft, failliet verklaard worden overeenkomstig de bepalingen van de 
verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolven-
tieprocedures”.

De relevante bepalingen van de Europese Insolventieverordening betreffen de 
artikelen 3 en 4.

Artikel 3, lid 2, van de Europese Insolventieverordening bepaalt uitdrukke-
lijk : “Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar 
op het grondgebied van een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere 
lidstaat slechts tot opening van een insolventieprocedure ten aanzien van deze 
schuldenaar bevoegd indien hij op het grondgebied van laatstgenoemde lidstaat 
een vestiging bezit”.

Artikel 3, lid 4, van de Europese Insolventieverordening bepaalt :
 “De opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens lid 2 kan 

slechts in de volgende gevallen aan de opening van een insolventieprocedure 
krachtens lid 1 voorafgaan :

a) wanneer de opening van een hoofdprocedure niet kan worden verkregen in 
verband met de voorwaarden die gesteld worden in de wetgeving van de lidstaat 
waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar zich bevindt ;

b) wanneer de opening van de territoriale insolventieprocedure is aangevraagd 
door een schuldeiser die zijn woonplaats, zetel of gebruikelijke verblijfplaats 
heeft in de lidstaat op het grondgebied waarvan de betrokken vestiging is gelegen 
of wiens vordering het resultaat is van een uit de exploitatie van de vestiging 
voortvloeiende verplichting”.

Artikel 4, lid 2, stelt :
 “Het recht van de lidstaat waar de procedure wordt geopend, bepaalt onder 

welke voorwaarden deze procedure wordt geopend, verloopt en wordt beëindigd ...”.
De procureur des Konings is op grond van artikel 6 van de Belgische fail-

lissementswet bevoegd om over te gaan tot dagvaarding in faillissement : 
“Onverminderd de bepalingen van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord 
geschiedt de faillietverklaring bij vonnis van de rechtbank van koophandel 
waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte van de koopman, hetzij 
op dagvaarding van een of meer schuldeisers, van het openbaar ministerie, van 
de voorlopige bewindvoerder als bedoeld in artikel 8 of van de curator van de 
hoofdprocedure in het geval (bedoeld in artikel 3, eerste lid)” (artikel 6 van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997).

Deze bevoegdheid werd ingevoerd door de faillissementwet van 8 augustus 1997, 
wetgeving die trouwens niet los kan gezien worden van de wet van 17 juli 1997 
inzake het gerechtelijk akkoord (WGA).

Voorheen bestond de mogelijkheid tot ambtshalve faillietverklaring door 
de rechtbank van koophandel. Bij de invoering van de faillissementswet van 
8 augustus 1997 en de wet op het gerechtelijk akkoord werd de praktijk van de 
depistagediensten die binnen de rechtbanken van koophandel werden georgani-
seerd, geformaliseerd en werd tevens de ambtshalve faillietverklaring afgeschaft, 
maar werd anderzijds aan de parketten een nieuwe rol toebedeeld en werd aan het 
openbaar ministerie de bevoegdheid gegeven om door dagvaarding het faillisse-
ment uit te lokken. Blijkens de bewoordingen van de wet gelden de bevoegdheden 
van het openbaar ministerie “onverminderd de bepalingen van de wet betreffende 
het gerechtelijk akkoord” (noot : in de verschillende stadia van de akkoordproce-
dure beschikt de rechtbank van koophandel thans ook nog over de mogelijkheid 
de schuldenaar “ambtshalve” failliet te verklaren na hem (en het OM) te hebben 
gehoord).
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De WGA institutionaliseerde aldus een (preventief) toezicht van overheidswege 
(door de kamer voor handelsonderzoeken). Teneinde evenwel de nodige gevolgen 
te kunnen verbinden aan het onderzoek van de kamer van handelsonderzoek 
dient uiteraard, in het algemeen belang en om de aantasting van het economisch 
weefsel te voorkomen, de mogelijkheid te worden voorzien om over te gaan tot 
het faillissement eens vastgesteld wordt dat de voorwaarden daartoe voorhanden 
zijn. Gelet op de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
werd het ambtshalve faillissement afgeschaft en werd deze taak toebedeeld aan 
het openbaar ministerie.

Het openbaar ministerie vervult hierbij de rol van de bewaker van het alge-
meen belang en treedt als het ware op in de plaats van de constitutionele of indi-
viduele schuldeisers die mogelijks stil blijven zitten.

De Europese regelgeving heeft uitdrukkelijk de mogelijkheid weerhouden om 
één of meerdere bijkomende (lees “territoriale”) insolventieprocedures te openen 
die dan slechts uitwerking hebben binnen de betrokken lidstaat. Een dergelijke 
procedure kan blijkens de Verordening diverse doelen dienen, waaronder in de 
eerste plaats uiteraard de bescherming van de lokale belangen. Op deze wijze 
wordt het gehuldigde universaliteitsbeginsel verzoend met de bescherming van 
de lokale belangen.

Het is in deze optiek dat ook artikel 3, lid 4, van de Europese Insolventiever-
ordening dient gelezen te worden. Met name wenst men een zelfstandige terri-
toriale procedure, d.i. een territoriale procedure die opgestart wordt vóór er 
een (universele) hoofdprocedure is opgestart, te beperken tot het strikt nood-
zakelijke. Een dergelijke procedure wordt derhalve voorgehouden voor zoge-
naamde “gepriviligeerde schuldeisers” en kan slechts door hetzij de plaatselijke 
schuldeiser(s) hetzij de schuldeisers van de plaatselijke vestiging ( “schuldeisers 
wiens vordering het resultaat is van een uit de exploitatie van de vestiging 
voortvloeiende verplichting”) of voor de gevallen waarin het recht van de lidstaat 
waar de schuldenaar het centrum van zijn belangen heeft, niet toelaat een 
hoofdprocedure te openen.

De termen “plaatselijke schuldeiser” of “schuldeiser” wiens vordering het 
resultaat is van een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting, 
kan hierbij niet eng geïnterpreteerd worden.

Een nationale autoriteit, in casu het openbaar ministerie kan de opening van 
dergelijke procedure wel degelijk aanvragen, voor zover deze aanvraag geba-
seerd is op uit een rechterlijk handelsonderzoek gereveleerde vordering(en) van 
publieke en privaatrechtelijke schuldeiser(s) die zijn (hun) woonplaats, zetel 
of gebruikelijke verblijfplaats heeft (hebben) in de lidstaat op het grondgebied 
waarvan de betrokken vestiging gelegen is of op vorderingen die het resultaat 
zijn van een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting en 
waarbij de betrokken nationale autoriteit derhalve optreedt in het belang van 
meerdere betrokken schuldeisers.

In casu werd conform de Belgische wetgeving een onderzoek van ambtswege 
geopend door de kamer voor handelsonderzoek op basis van de gegevens verstrekt 
door de fiscale en sociale overheden en op basis van de beslagberichten. Op het 
einde van dit onderzoek werd conform artikel 10, § 3, WGA verslag opgesteld 
waarbij werd geconcludeerd dat de faillissementsvoorwaarden waren voldaan en 
werd dit verslag overgemaakt aan de procureur des Konings met het oog op even-
tuele dagvaarding in faillissement.

Het vorderingsrecht van de procureur des Konings om op te treden ligt daaren-
boven vervat in de slotzin van artikel 3, lid 4, van de Europese Insolventieveror-
dening, met name dat de vordering het resultaat is van een uit de exploitatie van 
de vestiging voortvloeiende verplichting.
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Tweede onderdeel

De uitzondering voorzien in artikel 3, lid 4a), is eveneens van toepassing op de 
dagvaarding in faillissement uitgebracht door het openbaar ministerie, aangezien 
het openbaar ministerie de opening van een hoofdprocedure niet kon verkrijgen 
in de lidstaat waar de schuldenaar zijn centrum van voornaamste belangen heeft, 
nu het openbaar ministerie geen enkele bevoegdheid heeft om in het buitenland 
een dagvaarding in faillissement in te leiden.

Het antwoord op de beide onderdelen van het eerste middel lijkt slechts te 
kunnen opgelost worden door een uitlegging van artikel 3 van de Europese Insol-
ventieverordening. Deze uitlegging behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap.

Ingevolge de artikelen 68 en 234 van het EG-Verdrag, lijken deze prejudiciële 
vragen aan het Hof van Justitie dienen voorgelegd te worden.

Zodat het hof van beroep in haar arrest een verkeerde interpretatie gaf aan 
artikel 3, lid 4a) en b) van de Europese Insolventieverordening en niet vermocht 
zich zonder internationale bevoegdheid te verklaren.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 138, 138bis, 1017 en 1022 Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Doordat in het bestreden arrest het openbaar ministerie tot betaling van de 
kosten van beide aanleggen werd veroordeeld, voor Zaza Retail bv vastgesteld op 
1.200,00 euro (basisrechtsplegingsvergoeding eerste aanleg) + 1.200,00 euro (basis-
rechtsplegings-vergoeding hoger beroep) = 2.400,00 euro.

Grieven

Voor zover een veroordeling tot de kosten kon worden uitgesproken, had de Belgi-
sche Staat in de kosten had dienen verwezen te worden wanneer, in burgerlijke 
zaken, het openbaar ministerie in het ongelijk werd gesteld op een van ambtswege 
ingestelde rechtsvordering (Cass. 9 september 1999, Arr. Cass, 1999, 1076).

Het hof van beroep veroordeelde ten onrechte het openbaar ministerie tot beta-
ling van de kosten van beide aanleggen.

Derde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 68 en 234 van het EG-Verdrag.

Aangevochten beslissingen

Het (hof van beroep) ging niet in op de door het openbaar ministerie gewenste 
prejudiciële vraagstelling op grond van de overweging dat artikel 68 EG-Verdrag 
het recht om een prejudiciële vraag te stellen slechts toekent aan de instanties 
die in laatste aanleg zetelen, d.w.z. voor België aan het Hof van Cassatie, het 
Grondwettelijk Hof en de Raad van State en de gewone prejudiciële procedure 
(artikel 234 EG-Verdrag) niet geldt.

Grieven

Artikel 68, lid 1, stelt enkel : “artikel (234) is van toepassing op deze titel onder 
de volgende omstandigheden en voorwaarden : indien een vraag wordt opgeworpen 
in verband met de uitlegging van deze titel of de geldigheid of de uitlegging van 
op deze titel gebaseerde handelingen van de instellingen van de gemeenschap in 
een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslis-
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singen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze 
instantie gehouden, indien zij een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor 
het wijzen van haar vonnis, het Hof van Justitie te verzoeken over deze vraag een 
uitspraak te doen”.

Maar hieruit kan niet afgeleid worden dat de prejudiciële procedure niet zou 
kunnen toegepast worden door een instantie die oordeelt in hoger beroep.

Het hof van beroep achtte zich op grond van de door haar weerhouden motieven 
ten onrechte niet bevoegd tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van 
Justitie.

IV. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling

Derde middel

1. Het Hof heeft in het arrest van 4 februari 2010 dit middel reeds 
verworpen.

Eerste middel

Eerste onderdeel

2. Artikel 3 van Verordening 1346/2000 van 29 mei 2000 betreffende insol-
ventieprocedures (hierna : de Insolventieverordening) bepaalt :

 “1. De rechters van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste 
belangen van de schuldenaar gelegen is, zijn bevoegd de insolventiepro-
cedure te openen. (…)

2. Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schulde-
naar op het grondgebied van een lidstaat gelegen is, zijn de rechters van 
een andere lidstaat slechts tot opening van een insolventieprocedure 
ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het grondgebied 
van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van deze 
procedure gelden alleen ten aanzien van de goederen van de schuldenaar 
die zich op het grondgebied van die lidstaat bevinden. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. De opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens lid 2 
kan slechts in de volgende gevallen aan de opening van een insolventie-
procedure krachtens lid 1 voorafgaan : (...)

b) wanneer de opening van de territoriale insolventieprocedure is 
aangevraagd door een schuldeiser die zijn woonplaats, zetel of gebruike-
lijke verblijfplaats heeft in de lidstaat op het grondgebied waarvan de 
betrokken vestiging is gelegen of wiens vordering het resultaat is van 
een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting”.

3. In antwoord op de door het Hof gestelde prejudiciële vraag heeft 
het Hof van Justitie van de Europese Unie bij arrest van 17 november 
2011 in de zaak C-112/10 voor recht gezegd dat de term “schuldeiser” van 
artikel 3.4.b Insolventieverordening, die wordt gebruikt ter aanduiding 
van de groep personen die bevoegd zijn om de opening van een zelfstan-
dige territoriale procedure aan te vragen, aldus moet worden uitgelegd 
dat daaronder niet een autoriteit van een lidstaat valt die volgens het 
nationale recht van deze staat tot taak heeft in het algemeen belang te 
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handelen, maar die noch als schuldeiser noch namens en voor rekening 
van de schuldeisers handelt.

Volgens dit arrest moeten de voorwaarden voor de opening van een 
zelfstandige territoriale procedure volgens artikel 3.4.b Insolventiever-
ordening restrictief worden opgevat, terwijl het openbaar ministerie, 
daar het geen eigen vordering heeft die te verhalen is op de boedel van 
de schuldenaar, geen schuldeiser is in de gebruikelijke betekenis van de 
term in een insolventieprocedure.

4. Zoals het Hof in het arrest van 4 februari 2010 heeft vastgesteld, heeft 
het openbaar ministerie in het kader van de insolventieprocedures tot 
taak in het algemeen belang te handelen en treedt het op die wijze ook op 
om de belangen van het geheel van de schuldeisers te vrijwaren, zonder 
echter op te treden in naam en voor rekening van die schuldeisers.

Het openbaar ministerie dat geen eigen vordering heeft die te verhalen 
is op de boedel van de schuldenaar, is aldus geen “schuldeiser” in de zin 
van artikel 3.4.b Insolventieverordening die de opening van een territo-
riale insolventieprocedure kan aanvragen.

Het onderdeel dat op een andere rechtsopvatting berust, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

5. Artikel 3.4 aanhef en a, Insolventieverordening bepaalt :

 “De opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens lid 2 
kan slechts in de volgende gevallen aan de opening van een insolventie-
procedure krachtens lid 1 voorafgaan : 

a) wanneer de opening van een insolventieprocedure krachtens lid 1 
niet kan worden verkregen in verband met de voorwaarden die gesteld 
worden in de wetgeving van de lidstaat waar het centrum van de voor-
naamste belangen van de schuldenaar zich bevindt”.

6. In voormeld arrest van 17 november 2011 heeft het Hof van Justitie voor 
recht gezegd dat de uitdrukking “de voorwaarden die gesteld worden” van 
artikel 3.4.a Insolventieverordening, die verwijst naar de voorwaarden die 
volgens het recht van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste 
belangen van de schuldenaar zich bevindt, de opening van een hoofdinsol-
ventieprocedure in deze staat verhindert, aldus moet worden uitgelegd 
dat zij geen betrekking heeft op de voorwaarden waardoor bepaalde speci-
fieke personen worden uitgesloten van de groep personen die bevoegd zijn 
om de opening van deze procedure aan te vragen.

Uit het arrest van 17 november 2011 blijkt dat uit de bewoordingen van 
vermeld artikel 3.4.a, volgt dat de onmogelijkheid om de opening van een 
hoofdprocedure te verkrijgen objectief moet zijn en niet mag verschillen 
naargelang de specifieke omstandigheden waarin om opening van deze 
procedure wordt verzocht. 

Uit hetzelfde arrest blijkt dat de onmogelijkheid om een hoofdinsol-
ventieprocedure te openen niet kan voortvloeien uit het loutere feit 
dat een bepaalde persoon, zoals de vertegenwoordiger van het openbaar 
ministerie van een lidstaat waar de schuldenaar een vestiging heeft, 
volgens het recht van de lidstaat waar het centrum van de voornaamste 
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belangen van de schuldenaar zich bevindt, niet bevoegd is om de opening 
van een hoofdprocedure in deze laatste lidstaat aan te vragen. 

7. Het bestreden arrest oordeelt dat voor de toepassing van vermeld 
artikel 3.4.a, niet nagegaan dient te worden wie in Nederland de 
opening van een faillissementsprocedure kan aanvragen, maar enkel 
dient nagegaan te worden of een faillissement in Nederland kan worden 
uitgesproken. Aangezien het antwoord daarop bevestigend luidt, 
was volgens het arrest de voorwaarde van vermeld artikel 3.4.a, niet 
vervuld. 

8. Uit het antwoord gegeven door het Hof van Justitie op de door 
het Hof gestelde vragen volgt dat het bestreden arrest, door aldus te 
oordelen, artikel 3.4.a, Insolventieverordening niet schendt.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

9. De beschikking van het arrest die het openbaar ministerie tot beta-
ling van de kosten van de beide aanleggen veroordeelt, dient in die zin 
te worden begrepen dat de kosten ten laste van de Staat worden gelegd.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum 

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Legt de kosten van het cassatiegeding ten laste van de Staat.

10 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advo-
caat-generaal.

N° 291

1o kamer — 10 mei 2012

(C.10.0707.N)

1o  oVereeNkomST. — eINDe. — NIeTIGVerkLarING VaN De oVereeNkomST. 
— GeVoLG T.a.V. De ParTIjeN.

2o  VerrIjkING ZoNDer oorZaak. — VermoGeNSVerSCHuIVING ZoNDer 
oorZaak. — beGrIP. 

3o  Huur VaN GoeDereN. — HuISHuur. — VerPLICHTINGeN VaN ParTIjeN. 
— NIeTIGHeID VaN De oVereeNkomST. — oNGeGroNDe VerrIjkING. — beZeT-
TINGSVerGoeDING. — GeVoLG. 

4o  VerrIjkING ZoNDer oorZaak. — oVereeNkomST VaN woNINGHuur. — 
NIeTIGHeID VaN De oVereeNkomST. — oNGeGroNDe VerrIjkING. — beZeTTINGS-
VerGoeDING. — GeVoLG. 
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1o De nietigverklaring van de overeenkomst houdt in dat de partijen, zo moge-
lijk, in dezelfde toestand worden geplaatst als die waarin zij zich zouden 
bevinden indien zij niet hadden gecontracteerd  (1). (Art. 1131 BW) 

2o Een vermogensverschuiving is zonder oorzaak wanneer er geen rechtsgrond 
is voor de verarming van de ene partij en de verrijking van de andere. (Alge-
meen rechtsbeginsel verrijking zonder oorzaak)

3o en 4o De nietigheid van een overeenkomst van woninghuur staat niet 
eraan in de weg dat de eigenaar die tot de restitutie van de huurgelden is 
gehouden, op grond van ongegronde verrijking aanspraak kan maken op 
een vergoeding voor de bezetting van het verhuurde goed ; de omstandig-
heid dat de nietigheid van de overeenkomst het gevolg is van de overtreding 
van de woonkwaliteitsnormen neergelegd in de Vlaamse Wooncode die de 
openbare orde raken, sluit niet uit dat de rechter kan oordelen dat de bezet-
ting van het onroerend goed een ongegronde verrijking oplevert. (Algemeen 
rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak) 

(D. T. b.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep van 
de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 22 oktober 2009 en 
6 mei 2010.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens het artikel 1131 Burgerlijk Wetboek kan een verbintenis, 
aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoor-
loofde oorzaak, geen gevolg hebben.

2. De nietigverklaring van de overeenkomst houdt in dat de partijen, 
zo mogelijk, in dezelfde toestand worden geplaatst als die waarin zij zich 
zouden bevinden indien zij niet hadden gecontracteerd.

3. De appelrechters die oordelen dat de door de eiser betaalde huur-
waarborg niet dient te worden terugbetaald daar hem aldus een hogere 
vergoeding zou worden toegekend dan de voorziene terugbetaling van de 
huur, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

  (1) Het O.M. concludeerde tot verwerping, mede op grond van de niet-ontvanke-
lijkheid van het eerste middel.
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Het middel is gegrond.

Tweede middel

4. Een vermogensverschuiving is zonder oorzaak wanneer er geen 
rechtsgrond is voor de verarming van de ene partij en de verrijking van 
de andere.

5. De nietigheid van een overeenkomst van woninghuur staat niet 
eraan in de weg dat de eigenaar die tot de restitutie van de huurgelden is 
gehouden, op grond van ongegronde verrijking aanspraak kan maken op 
een vergoeding voor de bezetting van het verhuurde goed. De omstandig-
heid dat de nietigheid van de overeenkomst het gevolg is van de overtre-
ding van de woonkwaliteitsnormen neergelegd in de Vlaamse Wooncode 
die de openbare orde raken, sluit niet uit dat de rechter kan oordelen dat 
de bezetting van het onroerend goed een ongegronde verrijking oplevert.

6. Het onderdeel dat in die omstandigheid iedere vordering tot vergoe-
ding van de bezetting uitsluit, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 22 oktober 2009 in zoverre het 

oordeelt over de huurwaarborg en vernietigt het bestreden vonnis van 
6 mei 2010 in zoverre het oordeelt over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de beslissing over 

de overige kosten aan de feitenrechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

de gedeeltelijk vernietigde vonnissen van 22 oktober 2009 en 6 mei 2010.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Gent, zitting houdende in hoger beroep.

10 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Andersluidende conclusie : de heer 
Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer 
van Eeckhoutte.

N° 292

1o kamer — 10 mei 2012
(C.11.0132.N)

1o  beVoeGDHeID eN aaNLeG. — burGerLIjke ZakeN. — aaNLeG. — VoNNIS 
VaN De PoLITIereCHTbaNk. — CaSSaTIeberoeP. — oNTVaNkeLIjkHeID. 

2o  CaSSaTIeberoeP. — burGerLIjke ZakeN. — beSLISSINGeN VaTbaar Voor 
CaSSaTIeberoeP. — aLGemeeN. — aaNLeG. — VoNNIS VaN De PoLITIereCHT-
baNk. — oNTVaNkeLIjkHeID. 

3o  INTereSTeN. — ComPeNSaToIre INTereSTeN. — reNTeVoeT. — bePaLING. — 
Taak VaN De reCHTer. — oNTSTeNTeNIS. — GeVoLG.
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1o en 2o Wanneer de politierechtbank, inzake de geschillen bedoeld in 
artikel 601bis, Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet over een vordering 
waarvan het bedrag 1.240 euro niet overschrijdt, worden deze vonnissen 
krachtens artikel 617 Gerechtelijk Wetboek gewezen in laatste aanleg. 
(Artt. 601bis, 608, en 618, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek) 

3o Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet 
uitdrukkelijk de rentevoet van de vergoedende rente bepalen ; indien hij 
dat niet uitdrukkelijk doet, geldt de wettelijke rentevoet ; hieruit volgt dat 
wanneer de eisende partij de rentevoet van de gevorderde vergoedende rente 
niet heeft bepaald, moet worden aangenomen dat zij de wettelijke rentevoet 
vordert. (Art. 619 Gerechtelijk Wetboek) 

(GemeeNSCHaPPeLIjk moTorwaarborGfoNDS T. VLaamS GeweST)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de politierechtbank 
te Vilvoorde van 29 april 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerder werpt de niet-ontvankelijkheid van het cassatiebe-
roep op omdat het bestreden vonnis uitspraak doet over een vordering 
tot veroordeling van de eiser tot betaling van een hoofdsom, vermeerderd 
met de vergoedende rente, maar zonder de rentevoet, noch de looptijd 
van deze interest te preciseren, waardoor de grondslagen voor de bepa-
ling van de waarde van het geschil niet voorhanden zijn. Het vonnis is 
aldus overeenkomstig artikel 619 Gerechtelijk Wetboek in eerste aanleg 
gewezen en niet voor cassatieberoep vatbaar.

2. Krachtens artikel 608 Gerechtelijk Wetboek neemt het Hof kennis 
van de beslissingen in laatste aanleg.

Krachtens artikel 618, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek gelden de 
regels gesteld bij de artikelen 557 tot 562 voor het bepalen van de aanleg.

Artikel 557 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat hierbij rekening wordt 
gehouden met de som die in de inleidende akte wordt geëist, met uitslui-
ting van de gerechtelijke interest en van alle gerechtskosten alsook van 
de dwangsommen.

Wanneer de politierechtbank, inzake de geschillen bedoeld in 
artikel 601bis, Gerechtelijk Wetboek uitspraak doet over een vordering 
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waarvan het bedrag 1.240 euro niet overschrijdt, worden deze vonnissen 
krachtens artikel 617 Gerechtelijk Wetboek gewezen in laatste aanleg.

Krachtens artikel 619 Gerechtelijk Wetboek wordt het geschil in 
eerste aanleg berecht “bij gebreke van grondslagen voor de bepaling van 
de waarde van het geschil, zoals zij omschreven zijn in de artikelen 557 
tot 562.”

3. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter 
niet uitdrukkelijk de rentevoet van de vergoedende rente bepalen. 
Indien hij dat niet uitdrukkelijk doet, geldt de wettelijke rentevoet.

Hieruit volgt dat wanneer de eisende partij de rentevoet van de gevor-
derde vergoedende rente niet heeft bepaald, moet worden aangenomen 
dat zij de wettelijke rentevoet vordert.

4. Voorts blijkt uit de vaststellingen van het bestreden vonnis dat de 
vordering van de verweerder werd ingesteld bij dagvaarding van 9 april 
2009 en “strekte tot regeling van de materiële gevolgen van een verkeers-
ongeval dat gebeurde op 19 februari 2004.”

5. Het middel van niet-ontvankelijkheid dat ervan uitgaat dat de 
grondslagen voor de bepaling van de waarde van het geschil niet voor-
handen zijn, dient te worden verworpen.

Middel

Eerste onderdeel

6. De rechter oordeelt dat de schade in hoofde van de eiser veroor-
zaakt werd door V. B. die tegen de vangrail botste “door de raak met het 
onbekend gebleven vrachtwagen” en dat het klaar en duidelijk is dat de 
maneuvrerende vrachtwagen voor V. B. een toevallig feit uitmaakte en 
in zijn hoofde overmacht was.

7. Gelet op dit oordeel werd het hiermee strijdige verweer verworpen, 
en diende de rechter niet verder in te gaan op het verweer inzake de 
uitwijkende vrachtwagen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

8. Uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat de rechter, anders 
dan waarvan het onderdeel uitgaat, wel te kennen geeft dat V. B. de 
bestuurder was van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

9. Het bestreden vonnis stelt niet vast dat het ongeval werd veroorzaakt 
door een fout van de uitwijkende niet-geïdentificeerde vrachtwagen.

Het onderdeel dat volledig van de hypothese uitgaat dat dit wel het 
geval is, mist feitelijke grondslag.

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

10 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en 
mevr. Geinger.

N° 293
1o kamer — 10 mei 2012

(C.11.0452.N).

VoNNISSeN eN arreSTeN. — burGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — uITLeG-
GING. — GeVoLG.

Wanneer de rechter de werkelijke betekenis van de termen van een vonnis 
aan de hand van de context uitlegt, worden de rechten van de partijen zoals 
zij zijn vastgelegd noch uitgebreid, noch gewijzigd. (Art. 793 Gerechtelijk 
Wetboek) 

(PaNeuroPeaN reTaIL ProPerTIeS N.V. T. aLDI N.V.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van koophandel te Antwerpen van 2 december 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 3 april 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Wanneer de rechter de werkelijke betekenis van de termen van een 
vonnis aan de hand van de context uitlegt, worden de rechten van de 
partijen zoals zij zijn vastgelegd noch uitgebreid, noch gewijzigd. 

In werkelijkheid gaat het middel ervan uit dat de appelrechters, in 
navolging van de vrederechter, de rechten van de eiseres beperken door 
van het vonnis van 22 november 2007 een uitlegging te geven die niet 
strookt met de interpretatie die de eiseres zelf ervan geeft.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
2. In zoverre het middel de miskenning van de bewijskracht van het 

vonnis van 22 november 2007 en de schending van de artikelen 23 tot 28 
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Gerechtelijk Wetboek aanvoert, is het afgeleid uit de vergeefs aange-
voerde schending van artikel 793 Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
3. In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 1134 

en 1728bis, vijfde lid, Burgerlijk Wetboek en de artikelen 6, 18 en 19 
Handelshuurwet, levert het in werkelijkheid kritiek op het vonnis van 
22 november 2007, dat niet het voorwerp uitmaakt van het cassatieberoep.

Het middel is, in zoverre, niet ontvankelijk.

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

10 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer 
Maes.

N° 294

1o kamer — 10 mei 2012
(C.11.0559.N)

1o  beTekeNINGeN eN keNNISGeVINGeN. — aLGemeeN. — wooNSTkeuZe. 
— GeVoLG.

2o  beTekeNINGeN eN keNNISGeVINGeN. — aLGemeeN. — beSTreDeN 
beSLISSING. — beTekeNING aaN maaTSCHaPPeLIjke ZeTeL. — CaSSaTIeberoeP. 
— TermIjN. — GeVoLG.

3o  CaSSaTIeberoeP. — burGerLIjke ZakeN. — TermIjNeN Voor CaSSaTIe-
beroeP eN beTekeNING. — Duur, beGIN eN eINDe. — beSTreDeN beSLISSING. — 
beTekeNING aaN maaTSCHaPPeLIjke ZeTeL. — TermIjN. — GeVoLG.

4o  CaSSaTIe. — beVoeGDHeID VaN HeT Hof. — aLGemeeN. — CaSSaTIeberoeP. 
— TermIjN. — beSTreDeN beSLISSING. — beTekeNING aaN maaTSCHaPPeLIjke 
ZeTeL. — reCHTSmISbruIk. — aarD VaN De VraaG. — oNDerZoek Door HeT Hof.

5o  CaSSaTIeberoeP. — burGerLIjke ZakeN. — TermIjNeN Voor CaSSaTIe-
beroeP eN beTekeNING. — Duur, beGIN eN eINDe. — beSTreDeN beSLISSING. — 
beTekeNING aaN maaTSCHaPPeLIjke ZeTeL. — reCHTSmISbruIk. — aarD VaN De 
VraaG. — oNDerZoek Door HeT Hof.

6o  reCHTSmISbruIk. — beSTreDeN beSLISSING. — beTekeNING aaN maaT-
SCHaPPeLIjke ZeTeL. — CaSSaTIeberoeP. — aarD VaN De VraaG. — oNDerZoek 
Door HeT Hof.

1o De bepaling dat, wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats 
heeft gekozen, de betekening en de kennisgeving aan die woonplaats mogen 
geschieden, legt niet de verplichting op om de betekening te doen aan de 
bij een lasthebber gekozen woonplaats wanneer de geadresseerde in België 
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woont, verblijft of gevestigd is.  (1) (Art. 39, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek)

2o en 3o De betekening van de bestreden beslissing aan de in België gelegen 
maatschappelijke zetel van een vennootschap doet de termijn van drie 
maanden, om zich in cassatie te voorzien, in beginsel lopen (2). (Art. 1073 
Gerechtelijk Wetboek)

4°, 5o en 6o De door de verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijk-
heid van het cassatieberoep wegens laattijdigheid na de betekening van 
de bestreden beslissing aan in België gelegen maatschappelijke zetel van 
de eiseres, waarop zij antwoordt dat die betekening door rechtsmisbruik is 
aangetast werpt aldus een feitelijke vraag op die het Hof kan onderzoeken, 
aangezien de regelmatigheid van het cassatieberoep ervan afhangt (3).

(TraVHyDro N.V. T. eNTrePrISeS efaC oNDerNemINGeN N.V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :

1. Deze zaak betreft een dodelijk arbeidsongeval, waarbij een werk-
nemer van de eiseres om het leven kwam.

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van 14 oktober 2009 en 
29 september 2010.

 2. De verweersters werpen op dat de voorziening tegen het arrest van 29 
september 2010 op volgende gronden niet ontvankelijk is :

“I.A. Op 31 december 2010 lieten verweersters in cassatie het arrest van 
29 september 2010 aan eiseres tot cassatie betekenen, zoals blijkt uit het 
bij deze memorie van antwoord gevoegde betekeningsexploot.

Op 10 augustus 2011 stelde eiseres een voorziening in cassatie in.
Aangezien deze voorziening na het verstrijken van de (bij artikel 1073 

Ger. W. bepaalde) cassatietermijn van drie maanden ingesteld werd, is 
de voorziening laattijdig en onontvankelijk in zover ze gericht is tegen 
het betekende arrest van 29 september 2010.

I.B.De betekening gebeurde aan de vennootschapszetel van eiseres in 
Marcinelle.

Overeenkomstig artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek was deze 
betekening rechtsgeldig en deed deze betekening de cassatietermijn 
lopen, zelfs nu eiseres volgens haar laatste appelconclusie en volgens 
het betekende arrest van 29 september 2010 tevens een uitbatingszetel in 
Antwerpen en een gekozen woonplaats had (cf. art. 39 : ‘mogen’ ; Cass. 26 
februari 2010, AR nr. F.09.0021.F, RABG 2010, afl. 11, 702, noot MAES B. en 
http ://www.cassonline.be : ‘Luidens artikel 39, eerste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek mag de betekening, wanneer de geadresseerde bij een 
lasthebber woonplaats heeft gekozen, aan die woonplaats geschieden. 
Die bepaling legt niet de verplichting op om de betekening te doen aan 
de bij een lasthebber gekozen woonplaats wanneer de geadresseerde in 
België gedomicilieerd is’)”.

3. De verweersters lijken me hierin, ingevolge deze rechtspraak van 
het Hof, dus gevolgd te moeten worden : de betekening van het bestreden 

  (1), (2), (3) Zie de concl. van het O.M.
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arrest aan de maatschappelijke zetel van de eiseres te Marcinelle doet 
in beginsel de cassatietermijn lopen.

4. De eiseres voert evenwel in haar memorie van wederantwoord aan 
dat die betekening hoe dan ook door rechtsmisbruik is aangetast, omdat 
de verweersters wisten dat de uitbatingzetel van de eiseres te Antwerpen 
gevestigd was, haar woonstkeuze bij haar advocaat in haar belang was 
en vermeld werd in de arresten, de verweersters niet onwetend konden 
zijn van het feit dat op de dag van de betekening, d.i. op 31 december 
2010 te 10 uur, niemand aanwezig zou zijn op de maatschappelijke zetel 
te Marcinelle en niet aantoonden dat de aangetekende brief van de 
gerechtsdeurwaarder verzonden werd aan de eiseres.

Het Hof heeft, bij arrest van 29 maart 2001  (1), waarop de eiseres zich 
beroept, beslist dat de grond van niet-ontvankelijkheid aldus een feite-
lijke vraag opwerpt die het Hof kan onderzoeken aangezien de regelma-
tigheid van het cassatieberoep ervan afhangt. Toen besloot het Hof tot 
rechtsmisbruik in hoofde van de verweerder in cassatie (die de bestreden 
beslissing liet betekenen aan de woonplaats van de eiseres) omdat geen 
enkel processtuk verwees naar die woonplaats en de verweerder wist dat 
ze er niet woonde. 

Te dezen zijn de omstandigheden van de betekening niet van die aard.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt immers dat 

de vermeldingen m.b.t. de zetel en de woonstkeuze van de eiseres ook in 
haar conclusies voor het hof van beroep en in het beroepen vonnis voor-
komen en dat de gerechtsdeurwaarder een melding achterliet waarin hij 
de aangetekende brief aankondigde, die hij dan ook verzond op 3 januari 
2011.

Hieruit kan dus geen rechtsmisbruik afgeleid worden.
De grond van niet-ontvankelijkheid blijkt dus gegrond te zijn, zodat 

het cassatieberoep moet verworpen worden.
5. Tegen het tussenarrest van 14 oktober 2009 wordt geen middel dat de 

eiseres aanbelangt aangevoerd.
6. Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Antwerpen van 14 oktober 2009 en 29 september 2010.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 3 april 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

  (1) AR C.00.0190.F, AC 2001, nr. 182.
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III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweersters voeren aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk 
is omdat het bestreden arrest van 29 september 2010 aan de eiseres is bete-
kend aan haar maatschappelijke zetel te Marcinelle en het cassatiebe-
roep, dat door de eiseres op 10 augustus 2011 betekend werd, laattijdig is.

2. Artikel 39, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat wanneer de 
geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, de beteke-
ning en de kennisgeving aan die woonplaats mogen geschieden.

Die bepaling legt niet de verplichting op om de betekening te doen aan 
de bij een lasthebber gekozen woonplaats wanneer de geadresseerde in 
België woont, verblijft of gevestigd is.

De betekening van de bestreden beslissing aan de in België gelegen 
maatschappelijke zetel doet derhalve de termijn van drie maanden, 
bepaald in artikel 1073 Gerechtelijk Wetboek, in beginsel lopen.

3. De eiseres voert aan dat de betekening op 31 december 2010 aan haar 
maatschappelijke zetel door rechtsmisbruik is aangetast.

De grond van niet-ontvankelijkheid werpt aldus een feitelijke vraag 
op die het Hof kan onderzoeken, aangezien de regelmatigheid van het 
cassatieberoep ervan afhangt.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de bestreden arresten van 14 oktober 2009 en 29 september 2010 zowel 

de maatschappelijke zetel van de eiseres te Marcinelle vermelden als 
haar uitbatingszetel te Antwerpen en de woonstkeuze bij haar raadsman ;

— dezelfde vermeldingen ook voorkomen in de conclusies van de 
eiseres voor het hof van beroep en in het vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg te Antwerpen van 22 juni 2007 ;

— bij de betekening aan de maatschappelijke zetel van de eiseres te 
Marcinelle op 31 december 2010 om 10u, de gerechtsdeurwaarder aldaar 
een afschrift heeft achtergelaten met melding dat hij de eiseres een per 
post aangetekende brief zal zenden om gebeurlijk nog een eensluidend 
afschrift van het exploot op zijn kantoor te komen afhalen ;

— de bedoelde brief aangetekend werd verzonden naar de maatschap-
pelijke zetel van de eiseres op 3 januari 2011.

5. Uit de gegevens en de omstandigheden van de zaak blijkt niet dat de 
betekening van 31 december 2010 aan de maatschappelijke zetel van de 
eiseres rechtsmisbruik uitmaakt.

De betekening doet derhalve de in artikel 1073 Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde termijn lopen.

Het cassatieberoep ingesteld bij een op 12 augustus 2011 neergelegd 
verzoekschrift, is niet ontvankelijk.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

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

10 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, afde-
lingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advocaat-
generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 295
1o kamer — 11 mei 2012

(C.10.0705.F)

OVEREENKOMST. — EINDE. — uITDrukkeLIjk oNTbINDeND beDING. — NIeT-
VerVuLDe VoorwaarDeN. — oNTbINDING. — uITwerkING. — ZekerHeID. — 
GeVoLGeN.

Wanneer de voorwaarden van een uitdrukkelijk ontbindend beding niet zijn 
vervuld, wordt de overeenkomst niet ontbonden zodat zij, in de regel, effect 
blijft sorteren, met de zekerheden die de uitvoering ervan waarborgen  (1).

(D. T. forTIS baNk N.V.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 3 juni 2010.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 16 april 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

In zijn cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser twee middelen aan. 

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel 

Wanneer de voorwaarden van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
niet zijn vervuld, wordt de overeenkomst niet ontbonden zodat zij, in de 
regel, effect blijft sorteren, met de zekerheden die de uitvoering ervan 
waarborgen.

  (1) Het O.M. had in zijn (niet-gepubliceerde) schriftelijke conclusie eveneens voor 
vernietiging geopteerd, maar wel op grond van het tweede onderdeel van het eerste 
middel (miskenning van het recht van verdediging).
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Het bestreden arrest stelt vast dat “artikel II, d, van de algemene 
voorwaarden van de litigieuze lening bepaalt dat ‘het niet-terugbetaalde 
saldo van de lening en van de interest’ onmiddellijk eisbaar wordt zodra 
de leningverstrekker een aangetekende brief tot ingebrekestelling heeft 
gestuurd [onder meer in het geval] van niet-betaling van een van de 
termijnen van de lening”, en dat de verweerster, wegens die wanbeta-
ling, op 3 november 2003, een aangetekende brief heeft gestuurd aan de, 
intussen overleden, ontlener, voor wie de eiser zich als hoofdelijke borg 
verbonden had om de verbintenissen na te komen.

Het arrest oordeelt dat de verweerster “het hierboven vermelde vereiste 
met betrekking tot het versturen van een aangetekende brief aan de 
ontlener niet is nagekomen”, op grond dat laatstgenoemde overleden 
was toen die brief werd verstuurd en dat de in de brief van 3 november 
2003 geëiste bedragen “helemaal niet overeen[stemden] met die welke 
kunnen voortvloeien uit de toepassing van [voormeld] artikel II,d.”.

Het arrest dat de eiser veroordeelt om niet alleen de op 3 november 2003 
vervallen maandelijkse schijf te betalen, maar ook die welke sinds die 
datum zijn vervallen, en aldus oordeelt dat de verweerster de lening niet 
heeft stopgezet, gelet op het onregelmatige karakter van haar aange-
tekende brief, schendt de artikelen 1134, 1165 en 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek niet.

De schending van de artikelen 2011, 2013 en 2036 van het Burgerlijk 
Wetboek en de miskenning van de verbindende kracht en de relatieve 
werking van de borgstellingsovereenkomst zijn volledig afgeleid uit die 
ten onrechte aangevoerde grieven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

11 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en mevr. Heenen.

N° 296

1o kamer — 11 mei 2012
(C.11.0746.F)

VONNISSEN EN ARRESTEN. — ALGEMEEN. — beSCHIkkeND GeDeeLTe. — 
PLaaTS eN Vorm. — VereISTe.

Hoewel geen enkele wetsbepaling iets zegt over de plaats en de vorm van 
dat deel van het vonnis dat de beslissing van de rechter over de betwisting 
uitmaakt, is het toch noodzakelijk dat het beschikkend gedeelte, ook al staat 
het tussen de vermeldingen van het vonnis, op dezelfde rang als de redenen 
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die de grondslag ervan vormen, die beslissing verwoordt  (1). (Art. 780, eerste 
lid, Gerechtelijk Wetboek)

(CommISSIe Voor De reGuLerING VaN De eLekTrICITeIT eN HeT GaS  
T. STaD waVer)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 21 juni 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 16 april 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 780 en 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevat geen beschikkend gedeelte.

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 780 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt : het vonnis bevat, 
op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte : 1° 
de vermelding van de rechter of de rechtbank die het heeft gewezen ; de namen 
van de rechters die over de zaak hebben geoordeeld, van de magistraat van het 
openbaar ministerie die zijn advies heeft gegeven en van de griffier die bij de 
uitspraak tegenwoordig is geweest ; 2° de naam, de voornaam en de woonplaats 
die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven ; 3° het 
onderwerp van de vordering en het antwoord op de conclusies of middelen van 
de partijen ; 4° de vermelding van het advies van het openbaar ministerie ; 5° de 
vermelding en de datum van de uitspraak in openbare zitting en, in voorkomend 
geval aanduiding van de naam der advocaten.

Uit die bepalingen volgt dat de gronden en het beschikkende gedeelte een 
wezenlijk bestanddeel van het vonnis zijn en dat ze op straffe van nietigheid 
vereist zijn.

Hoewel geen enkele wetsbepaling iets zegt over de plaats en de vorm van 
het beschikkende gedeelte dat de beslissing van de rechter over de betwisting 
uitmaakt, moet elke door de hoven en rechtbanken gewezen beslissing een 
beschikkend gedeelte bevatten.

Het arrest vermeldt : “Er is echter geen bezwaar dat het hof [van beroep] zijn 
beslissing in de plaats stelt van die van reguleringsinstantie in de gevallen waar 

  (1) Zie Cass. 4 okt. 2005, AR P.05.0082.N, AC 2005, nr. 478 en Cass. 20 maart 1991, AR 
8716, AC 1990-91, nr. 387.
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zijn vonnis niet leidt tot de uitoefening van een discretionaire beoordeling”. Die 
vermelding wordt onmiddellijk gevolgd door de ondertekening van het arrest 
zonder verdere beslissing over dat punt.

Het arrest dat vaststelt dat “er echter geen bezwaar [is] dat het hof zijn beslis-
sing in de plaats stelt van die van reguleringsinstantie in de gevallen waar zijn 
vonnis niet leidt tot de uitoefening van een discretionaire beoordeling” en onder 
die vermelding direct de ondertekening van het arrest bevat zonder dat ergens de 
redenen terug te vinden zijn over de vraag of het, in deze zaak, gaat om een discre-
tionaire beoordeling, en het arrest evenmin een beschikkend gedeelte bevat over 
het bestaan in deze zaak van een beslissing die de beoordeling [van het hof van 
beroep] al dan niet in de plaats stelt van die van de [eiseres], schendt artikel 780 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het is bovendien onmogelijk uit te maken of het hof van beroep zijn beslis-
sing al dan niet in de plaats heeft gesteld van die van de [eiseres] en, zo ja, in 
welke zin, waardoor het Hof onmogelijk zijn toezicht kan uitoefenen en bijgevolg 
artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst ieder 
eindvonnis, zelfs ambtshalve, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, de in het 
ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen 
partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Hoewel de veroordeling in de kosten niet uitdrukkelijk moet worden verant-
woord, blijft zij een juridisch gevolg van de veroordeling over het geschil zelf en 
moet zij dus worden uitgesproken zodra een eindvonnis is gewezen.

Het arrest bevat geen enkele veroordeling in de kosten.
Het schendt bijgevolg artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Tweede middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 780, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek moet het 
vonnis, op straffe van nietigheid, een beschikkend gedeelte bevatten.

Hoewel geen enkele wetsbepaling iets zegt over de plaats en de vorm 
van dat deel van het vonnis dat de beslissing van de rechter over de 
betwisting uitmaakt, is het toch noodzakelijk dat het beschikkende 
gedeelte, ook al staat het tussen de vermeldingen van het vonnis, op 
dezelfde rang als de redenen die de grondslag ervan vormen, die beslis-
sing verwoordt.

Het arrest zegt eerst dat het eerste en het vijfde middel die de verweerder 
aanvoert om de beslissing van de eiseres nietig te doen verklaren, 
gegrond zijn, overweegt vervolgens dat de overige middelen niet onder-
zocht dienden te worden aangezien ze niet tot ruimere nietigverklaring 
kunnen leiden en vermeldt tot slot dat “krachtens artikel 29bis, § 2, van 
de wet [van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteits-
markt], het hof [van beroep] van het geschil zelf heeft kennisgenomen 
en over een bevoegdheid van volle rechtsmacht beschikt” dat “het hof 
[van beroep] op grond hiervan niet de bevoegdheden van de regule-
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ringsinstantie uitoefent” maar dat “er echter geen bezwaar is dat [het] 
zijn beslissing in de plaats stelt van die van reguleringsinstantie in de 
gevallen waar zijn vonnis niet leidt tot de uitoefening van een discreti-
onaire beoordeling”.

Die vermeldingen worden onmiddellijk gevolgd door de vermelding van 
de datum van de terechtzitting waarop het arrest is uitgesproken en door 
de vermelding van de tegenwoordigheid en de handtekening van de rech-
ters die het hebben gewezen en van die griffier de hen heeft bijgestaan.

Het arrest dat geen beschikkend gedeelte bevat met de beslissing van 
het hof van beroep over het geschil, die het, blijkens de redenen ervan, 
heeft menen te moeten wijzen, schendt artikel 780, eerste lid, Gerechte-
lijk Wetboek.

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 vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, anders samenge-

steld.

11 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-gene-
raal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer Foriers.

N° 297

3o kamer — 14 mei 2012
(C.09.0271.F)

bewIjS. — burGerLIjke ZakeN. — VermoeDeNS. — mIDDeL om eeN 
oNGekeND feIT Te bewIjZeN. — bewIjS VaN eeN fouT. — beoorDeLING. — oNDer-
SCHeID.

Vermoedens zijn een middel om een ongekend feit te bewijzen ; de artikelen 1349 
en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, die dit bewijsmiddel regelen, houden 
geen verband met het oordeel van de rechter over het bestaan van een fout.

(k. T. STaD HoeI)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 8 oktober 2008 
in hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Hoei.
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De zaak is bij beschikking van 19 april 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert de volgende drie middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1349, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis, dat uitspraak doet over de rechtsvordering die de eiser 
heeft ingesteld tegen de verweerster en die ertoe strekt haar te doen veroordelen 
om hem een bedrag van 18.690,46 euro te betalen, vermeerderd met de interest en 
de kosten, beslist, met wijziging van het beroepen vonnis van 8 september 2005, 
dat zowel de heer N., chauffeur in dienst van de eiser, als de eerste verweerster 
voor het ongeval aansprakelijk zijn, om alle redenen die hier als volledig weer-
gegeven worden beschouwd en meer bepaald om de redenen die worden vermeld 
onder de titel “Voorwerp van de zaak en voorafgaande rechtspleging” :

 “Op 25 september 2001, rond 10.30 uur, reed een van de chauffeurs van (de eiser) 
te Hoei, in de … straat, aan het stuur van een vrachtwagen met oplegger, waarop 
zich een graafmachine bevond ;

Die chauffeur verklaart dat hij, toen hij ter hoogte van huisnummer 46 reed, 
licht naar rechts is uitgeweken om een links geparkeerde wagen te ontwijken, 
dat hij op dat ogenblik een geluid heeft gehoord en dat hij, na te zijn gestopt, 
vastgesteld heeft dat de cabine van de graafmachine die hij vervoerde, was afge-
rukt door een over de rijbaan hangende boomtak ;

Uit de vaststellingen van de verbalisanten die zich naar de plaats van het 
ongeval hadden begeven met het oog op het strafrechtelijk vooronderzoek dat na 
de feiten was ingesteld, uit de in het debat gebrachte gegevens en uit de onder-
zoeksmaatregelen van de politierechtbank, die kennisgenomen heeft van (eisers) 
vordering tot schadevergoeding, volgt dat :

— de boom waarvan een tak de graafmachine (van de eiser) heeft geraakt, al 
decennia lang in de haag van (verweerders) pand stond, op de plaats van het 
ongeval, aan de rand van de rijbaan ;

— het gedeelte van de boom dat over de rijbaan hing, 3,92 meter hoog was ;

— het voertuig dat voortgetrokken werd door de chauffeur van (de eiser), 
wegens de graafmachine, 4 meter hoog was ;

— (de verweerder) reeds op 25 maart 2001 de dienst voor openbare werken attent 
had gemaakt op het feit dat de litigieuze boom het verkeer begon te hinderen en 
dat hij, na het vellen van de boom door die dienst (omdat hij het niet aandurfde 
dat in zijn eentje te doen), ermee akkoord ging dat al het snoeiafval in zijn wei 
werd achtergelaten en dat hij het zelf zou opruimen ;

— de chauffeur van de vrachtwagen verklaard heeft dat hij, op het ogenblik van 
de feiten, met een snelheid van ongeveer 10 tot 15 km per uur reed en dat de boom 
hem niet was opgevallen toen hij de plaats van het ongeval naderde”,

en uit de redenen die worden vermeld onder de titel “Discussie” :
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 “De eerste rechter (…) heeft terecht en om oordeelkundige redenen beslist 
dat zowel de chauffeur van de vrachtwagen als de (verweerster) voor het ongeval 
aansprakelijk waren ;

Toch moet worden geoordeeld dat de chauffeur van de vrachtwagen grotendeels 
aansprakelijk is, aangezien :

— de feiten overdag hebben plaatsgevonden en de hindernis die door de over de 
berm hangende boomtak gevormd werd, zeer goed zichtbaar was ;

— de chauffeur, indien hij stapvoets had gereden toen hij naar rechts uitweek, 
het gebladerte slechts licht had geraakt en aldus had kunnen voorkomen dat de 
boomtak de cabine van de door hem vervoerde graafmachine had afgerukt ;

Gelet op de zwaarwichtigheid van de respectieve fouten, is de rechtbank van 
oordeel dat [de eiser] voor twee derde aansprakelijk moet worden gesteld en dat 
de (verweerster) voor het resterende derde aansprakelijk is”.

Het arrest neemt ook de redenen van de eerste rechter over :

 “Uit het onderzoek van de door de verbalisanten genomen foto blijkt dat het 
punt waar de cabine van de graafmachine door de boomtak werd geraakt, zich 
ongeveer op de grens tussen de rijbaan en de berm bevindt ;

Tijdens zijn verhoor door de verbalisanten heeft de heer N. het volgende verklaard :

‘Toen ik ter hoogte van huisnummer 46 in de …straat reed, zag ik links een 
bestelwagen geparkeerd staan ; ik heb hem ontweken door licht naar rechts uit 
te wijken. Toen heb ik een geluid gehoord. Ik ben meteen gestopt en ik heb vast-
gesteld dat de cabine van de graafmachine was afgerukt. Ik heb op dat ogenblik 
gemerkt dat ik een tak van een boom had geraakt’ ;

Tijdens zijn verhoor onder ede is de heer N., de aangestelde van de eiser, niet 
meer op dat uitwijkmanoeuvre ingegaan maar heeft hij verklaard dat hij reed 
met een snelheid van 10 tot 15 kilometer per uur ;

Hij verklaart : ‘Die boom is mij niet opgevallen. Er staan zowat overal bomen 
maar ze zijn meestal voldoende gesnoeid om het verkeer niet te hinderen’ ;

Discussie

Wat betreft de aansprakelijkheid van de heer N.

De heer N. reed voor rekening van zijn werkgever met een vrachtwagen en 
oplegger, waarop een graafmachine was geplaatst ;

De graafmachine bevond zich op een hoogte van 4 meter ; die hoogte is de som 
van de hoogte van de graafmachine en van de oplegger waarop ze was vastge-
maakt ;

Zoals uit de foto van de verbalisanten blijkt, werd de heer N., die uiterst rechts 
van de rijbaan en misschien voor een stuk over de berm reed om een geparkeerd 
voertuig te ontwijken, geconfronteerd met een weelderige vegetatie die afkom-
stig was van essen naast de rijbaan ;

Toen de heer N. met die hindernis geconfronteerd werd, had hij uiterst voor-
zichtig moeten zijn, hetzij door zoveel mogelijk van de rechterkant van de rijbaan 
weg te blijven, hetzij door stapvoets te rijden en zich ervan te vergewissen dat de 
cabine van de graafmachine niet in aanraking kwam met de vele boomtakken die 
over de rijbaan hingen ;

De heer N. reed op het ogenblik van de feiten kennelijk met een snelheid die 
niet aan die omstandigheden was aangepast en heeft zich zonder bijzondere voor-
zorg in die vegetatie ‘gewaagd’. 

Indien hij stapvoets had gereden, met een snelheid van niet meer dan 4 of 5 kilo-
meter per uur, had hij zijn voertuig tot stilstand kunnen brengen en had hij in elk 
geval kunnen voorkomen dat de cabine door de schok werd afgerukt”.
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Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Het bestreden vonnis stelt vast dat de hindernis die de graafmachine heeft 
geraakt, een boomtak was en dat het gedeelte van de boom dat over de rijbaan 
hing 3,92 meter hoog was, terwijl het voertuig 4 meter hoog was. Het bestreden 
vonnis, dat beslist dat, indien de chauffeur stapvoets had gereden, hij het gebla-
derte slechts licht had geraakt en dat hij aldus had kunnen voorkomen dat 
de cabine werd afgerukt, maakt zodoende uit de door hem vastgestelde feiten 
gevolgtrekkingen die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord, aange-
zien de snelheid van de vrachtwagen geen invloed kan hebben op de hoogte van 
de tak. Het bestreden vonnis miskent bijgevolg het wettelijk begrip “feitelijk 
vermoeden” (artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) en, derhalve, het 
begrip “fout” (artikelen 1382 en 1383 van datzelfde wetboek).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Vermoedens zijn een middel om een ongekend feit te bewijzen.
De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek, die dit bewijsmiddel 

regelen, houden geen verband met het oordeel van de rechter over het 
bestaan van een fout.

De vermeende schending van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek is voor het overige volledig afgeleid uit de vergeefs aange-
voerde schending van de andere, in dit onderdeel bedoelde wettelijke 
bepalingen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

14 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-gene-
raal met opdracht. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Mahieu.

N° 298
3o kamer — 14 mei 2012

(C.09.0318.F)

1o  aaNSPrakeLIjkHeID buITeN oVereeNkomST. — SCHaDe. — 
aLGemeeN. — oPeNbare werkGeVer. — CoNTraCTueeL PerSoNeeLSLID 
GeTroffeN Door eeN arbeIDSoNGeVaL. — weTTeLIjke of reGLemeNTaIre 
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VerPLICHTING. — VerGoeDINGeN GeDureNDe De VoLLeDIGe PerIoDe VaN aLGe-
HeLe TIjDeLIjke arbeIDSoNGeSCHIkTHeID. — VerSTrIjkeN VaN De arbeIDSoVer-
eeNkomST. — GeeN TeGeNPreSTaTIeS. — GeeN VerGoeDbare SCHaDe.

2o  arbeIDSoNGeVaL. — VerGoeDING. — aLGemeeN. — arbeIDSoNGe-
VaLLeNVerZekeraar. — INDePLaaTSSTeLLING. — SubroGaToIre VorDerING. 
— aaNSPrakeLIjke DerDe. — TeruGbeTaLING. — VerVaNGINGSINkomSTeN. — 
bruTobeDraGeN. — VoorwaarDeN.

3o  INDePLaaTSSTeLLING. — arbeIDSoNGeVaL. — arbeIDSoNGeVaLLeNVer-
Zekeraar. — SubroGaToIre VorDerING. — aaNSPrakeLIjke DerDe. — TeruG-
beTaLINGeN. — VerVaNGINGSINkomSTeN. — bruTobeDraGeN. — VoorwaarDeN.

4o  CaSSaTIemIDDeLeN. — burGerLIjke ZakeN. — beLaNG. — 
VerVaNGING VaN reDeN. — GroND VaN NIeT-oNTVaNkeLIjkHeID. — oNDerZoek 
STaaT NIeT LoS VaN HeT oNDerZoek VaN HeT mIDDeL.

1o Wanneer de openbare werkgever, krachtens artikel 3bis van de wet van 
3 juli 1967, aan een contractueel personeelslid na het verstrijken van de 
arbeidsovereenkomst vergoedingen moet blijven betalen gedurende de volle-
dige periode van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid die het gevolg is 
van een arbeidsongeval op de weg naar en van het werk, dan betaalt hij die 
bedragen niet uit terwijl hij wegens het ongeval geen arbeidsprestaties van 
zijn aangestelde ontvangt, en lijdt hij bijgevolg geen vergoedbare schade in 
de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. (Art. 3bis 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel ; artt. 1382 en 1383 BW)

2o en 3o De partij die in de rechten van de getroffene treedt, kan van de 
voor het ongeval aansprakelijke derde of van diens verzekeraar slechts de 
brutobedragen terugvorderen die zij aan de getroffene als vervangingsin-
komsten heeft betaald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding 
die de getroffene naar gemeen recht had kunnen verkrijgen, onderworpen 
zou zijn geweest aan gelijkwaardige lasten als die op zijn loon  (1). (Art. 14, 
§ 3 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel ; Art. 41, eerste lid Wet 
Landsverzekeringsovereenkomst ; Artt. 1382 en 1383 BW)

4o De grond van niet-ontvankelijkheid die tegen een middel wordt opgeworpen 
en die hieruit is afgeleid dat het zonder belang is, omdat de door dat middel 
bekritiseerde reden door een andere is vervangen, staat niet los van het 
onderzoek van het middel en kan dus niet worden aangenomen.

(GeNeraLI beLGIum, N.V. T. eTHIaS GemeeN reCHT,  
oNDerLINGe VerZekerINGSVereNIGING)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 19 november 2008.

De zaak is bij beschikking van 1 maart 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

  (1) Zie Cass. 8 okt. 2007, AC 2007, nr. 457.
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Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht ;
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de scha-

devergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector ;

— artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerster het provi-
sionele bedrag van 23.907,15 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire 
en gerechtelijke interest, veroordeelt haar in de kosten van de twee instanties 
en verwerpt bijgevolg de door de eiseres ingestelde tegenvordering, die ertoe 
strekt de verweerster te doen veroordelen om haar de vergoedingen terug te 
betalen die zij had uitbetaald voor de maanden maart tot juni 2003, vermeer-
derd met de compensatoire en gerechtelijke interest, om alle redenen die hier 
als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende 
redenen :

 “Wat de omvang van de schade betreft, voert (de eiseres) aan dat de bedragen 
die (de verweerster) heeft betaald voor de periode na 28 februari 2003, dit is de 
datum waarop de arbeidsovereenkomst van bepaalde duur had moeten eindigen, 
niet van haar teruggevorderd kunnen worden, a fortiori omdat de gemeente 
Ottignies niet het voornemen had die overeenkomst te verlengen.

(De verweerster) bekritiseert het beroepen vonnis, in zoverre de eerste rechter 
niet heeft geantwoord op het argument dat zij in haar conclusie heeft aangevoerd 
en dat gegrond is op een arrest van 2 november 2008 (lees : 1998) van het Hof van 
Cassatie, waarin het hof van beroep de gelegenheid zag om te preciseren dat een 
overeenkomst van bepaalde duur geen weerslag had op de vergoeding van arbeids-
ongeschiktheid die het gevolg is van een arbeidsongeval.

In haar appelconclusie voert (de eiseres) aan dat dit arrest van 2 november 1998 
van het Hof van Cassatie inzake arbeidsongevallen in de privésector niet op deze 
zaak van toepassing is (overheidssector).

Het feit dat dit arrest van 2 november 1998 is uitgesproken in een geval waarin 
de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen in de privésector van toepassing 
was en waar die wet dus niet op dit geval van toepassing is omdat de openbare 
werkgever niet verplicht is zich tegen arbeidsongevallen te verzekeren, neemt 
niet weg dat het Hof van Cassatie, in een arrest van 10 oktober 2005, in een verge-
lijkbaar geval uitspraak heeft gedaan. Het Hof van Cassatie is immers tot de 
volgende, duidelijke slotsom gekomen :

‘Het personeelslid waarop de wet van 3 juli 1967 van toepassing is, heeft tot de 
dag van de volledige werkhervatting of van de consolidatie recht op de vergoe-
ding wegens tijdelijke algehele arbeidsongeschiktheid, wanneer vóór de conso-
lidatiedatum de einddatum van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 
bereikt is’ (…).
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In tegenstelling tot wat (de eiseres) beweert, kan laatstgenoemd arrest wel 
degelijk worden toegepast op deze zaak. Aangezien de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde duur van juffrouw H. eindigde op 28 februari 2003, moest de gemeente 
Ottignies ook de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na de einddatum 
van de arbeidsovereenkomst vergoeden.

Er mag niet uit het oog worden verloren dat het verhaal van (de verweerster) 
gegrond is op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en dat, in dit geval, de 
theorie van de gelijkwaardigheid van de voorwaarden van toepassing is, dit wil 
zeggen dat, krachtens die theorie, ‘elke fout zonder welke de schade zich niet zou 
hebben voorgedaan, wordt beschouwd als een oorzaak van die schade, zodat de 
schadeveroorzaker alleen al op grond daarvan tot vergoeding gehouden is, ook 
al is die schade ongewoon’ (...). Zonder de fout van de verzekerde van (de eiseres) 
zou er in dit geval geen arbeidsongeval zijn geweest en zou de wet van 3 juli 1967 
niet zijn toegepast en zou zij dus ook verplicht zijn geweest om de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid verder te vergoeden voor de duur na de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst, daar die duur deel uitmaakt van de door een fout van de 
derde veroorzaakte schade”.

Grieven

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek moet degene 
die door zijn fout een ander schade berokkent, die schade geheel herstellen, dat 
wil zeggen dat de getroffene teruggeplaatst moet worden in de toestand waarin 
hij zich zou hebben bevonden indien de fout niet was begaan.

Het feit dat een overheid de contractuele, wettelijke of reglementaire verplich-
ting heeft het slachtoffer van een arbeidsongeval te vergoeden, sluit niet uit dat 
zij schade kan lijden in de zin van de artikelen 1382 of 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, voor zover uit de inhoud of de draagwijdte van de overeenkomst, wet of 
verordening niet blijkt dat de kosten of de prestaties definitief ten laste moeten 
blijven van de instanties die zich daartoe verbonden hebben of daartoe gehouden 
zijn krachtens de wet of de verordening.

Wanneer de overheid de arbeidsprestaties van haar contractuele werknemer 
niet verliest wegens het ongeval maar wegens het feit dat de vervangingsovereen-
komst is geëindigd omdat de vervangen persoon is teruggekeerd, verliest zij die 
arbeidsprestaties niet omwille van de fout.

Het loon van haar werknemer die de overheid krachtens artikel 3bis van de 
wet van 3 juli 1967 moet blijven uitbetalen gedurende de volledige periode van 
algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vormt voor haar en, bijgevolg, voor de 
verzekeraar die krachtens artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 in de rechten van 
de overheid treedt, geen te vergoeden schade in de zin van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

De overheid treedt immers niet meer op als werkgever. Zij heeft dezelfde 
verplichting als die welke de verzekeraar uit de privésector moet nakomen. 
Artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967, volgens hetwelk zij het loon moet blijven 
uitbetalen na het eindigen van de arbeidsovereenkomst, heeft tot gevolg dat die 
bedragen definitief ten laste van de overheid blijven.

Het bestreden vonnis, dat erkent dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
duur van juffrouw H. eindigde op 28 februari 2003, maar dat niettemin beslist dat 
de verweerster, die in de rechten van de gemeente Ottignies was getreden, nog na 
die datum de terugbetaling van de betaalde lonen mag vorderen van de eiseres, 
en dat voor de volledige periode van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid, op 
grond dat de gemeente, met toepassing van de wet van 3 juli 1967, de getroffene 
moest blijven vergoeden, schendt derhalve alle in het middel bedoelde wettelijke 
bepalingen.
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Tweede middel

— de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— artikel 14, § 3, 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 ; 

— artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerster het provisi-
onele bedrag van 23.907,15 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire en 
gerechtelijke interest, en veroordeelt haar in de kosten van de twee instanties, 
om alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonder-
heid om de volgende redenen :

 “De subrogatoire vordering die (de verweerster) heeft ingesteld op grond van 
artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967, wordt door (de eiseres) bekritiseerd op 
grond van de dubbele beperking die inherent is aan het mechanisme van de wette-
lijke subrogatie, met name :

— de indeplaatsgestelde kan niet méér vorderen dan wat hij zijn verzekerde 
heeft betaald,

— hij kan tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon niet meer rechten 
doen gelden dan die welke de getroffene heeft op grond van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek indien dat ongeval niet had plaatsgevonden op 
de weg naar en van het werk (...).

In dat geval zou (de verweerster) in concreto het bewijs moeten leveren van de 
gelijkwaardigheid van de sociale lasten op de gemeenrechtelijke vergoeding die 
aan de getroffene zou zijn verschuldigd en de sociale lasten op diens loon vóór 
het ongeval.

Een dergelijke benadering heeft echter geen reden van bestaan meer, aange-
zien zowel het Hof van Cassatie, in een arrest van 16 september 1985 (Cass., 3de 
K., 16 september 1985, R.G.A.R. 1988, 11349) als de bodemgerechten, waaronder de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel (rechtbank van eerste aanleg Brussel, 4de 
K., 5 januari 1995, A.R. 14270/40) en het hof van beroep te Luik, in een niet gepubli-
ceerd arrest van 28 oktober 1999, Rep. 2467, zich hebben uitgesproken voor de leer 
van de gelijkwaardigheid van de sociale en fiscale lasten op de gemeenrechtelijke 
vergoeding die aan de getroffene verschuldigd is en de sociale lasten op zijn loon 
vóór het ongeval.

Immers,
— wat de fiscale lasten op de door de getroffene ontvangen uitkeringen betreft, 

behouden de personeelsleden uit de overheidssector het recht op hun loon gedu-
rende de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, waarbij dat loon 
onderworpen blijft aan de gebruikelijke belastingen,

— wat de sociale lasten betreft, worden op de bedragen die aan de getroffene 
gestort worden gedurende de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid de 
sociale bijdragen verder ingehouden, zoniet zou de getroffene niet door de sociale 
zekerheid gedekt worden.

De gelijkwaardigheid van de fiscale en sociale lasten staat derhalve vast”.

Grieven

Krachtens artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967, was de gemeente Ottignies-
Louvain-la-Neuve in de rechten getreden van de getroffene tegen de eiseres, de 
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verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke derde, tot beloop van de 
bedragen die zij aan de getroffene had betaald, enerzijds, en van het bedrag dat de 
getroffene naar gemeen recht had kunnen verkrijgen, anderzijds.

Als gesubrogeerde in de rechten van de gemeente Ottignies-Louvain-la-Neuve 
op grond van artikel 41 van de wet van 25 juni 1992, kon de rechtsvordering van 
de verweerster slechts binnen dezelfde grenzen ontvankelijk worden verklaard.

De partij die in de rechten van de getroffene is getreden, kan van de voor het 
ongeval aansprakelijke derde of van diens verzekeraar slechts de terugbeta-
ling verkrijgen van de brutobedragen die zij aan de getroffene heeft betaald als 
vervangingsinkomsten, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoeding die de 
getroffene naar gemeen recht had kunnen verkrijgen, aan gelijkwaardige lasten 
onderworpen was geweest als die op zijn loon.

Het bestreden vonnis beslist dat de verweerster “de gelijkwaardigheid van de 
sociale en fiscale lasten op de aan de getroffene verschuldigde gemeenrechte-
lijke vergoeding en die op zijn loon vóór het ongeval niet in concreto hoeft aan te 
tonen”. Het vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerster de brutowedde te 
betalen die de getroffene gedurende de periode van algehele tijdelijke arbeidson-
geschiktheid heeft ontvangen, op grond dat het loon van die getroffene gedurende 
die periode aan de gebruikelijke belastingen en sociale bijdragen onderworpen 
was. Het verwart aldus de lasten op het loon, dat aan de getroffene verschuldigd 
blijft gedurende zijn periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, met de lasten 
die op de gemeenrechtelijke vergoeding hadden moeten worden betaald indien 
het ongeval zich niet had voorgedaan op de weg naar en van het werk.

Het bestreden vonnis miskent derhalve de regels betreffende de gemeenrechte-
lijke vergoeding, vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsook de regels betreffende de grenzen van de subrogatoire vordering van de 
facultatieve verzekeraar van de overheid (artikelen 14, § 3, van de wet van 3 juli 
1967 en 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992). Het ontheft daarenboven de 
verweerster in strijd met de wet van haar verplichting om, overeenkomstig de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 
het bewijs te leveren van de gelijkwaardigheid van de sociale en fiscale lasten op 
de eventuele aan de getroffene verschuldigde gemeenrechtelijke vergoeding en 
die op zijn loon vóór het ongeval (schending van de artikelen 1315 van het Burger-
lijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw :

Het middel voert aan dat de bedragen die de gemeente Ottignies-
Louvain-la-Neuve, na het eindigen van de overeenkomst op 28 februari 
2003, aan haar contractueel personeelslid heeft uitbetaald krachtens 
artikel 3bis 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, geen 
te vergoeden schade zijn in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burger-
lijk Wetboek ; dat, wanneer de overheid de prestaties van haar contrac-
tuele werknemer niet ontbeert wegens het ongeval, maar wegens het 
feit dat de vervangingsovereenkomst geëindigd is door de terugkeer van 
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de vervangen persoon, niet de fout de reden is waarom de overheid die 
prestaties verliest.

De eiseres, die in haar appelconclusie erop wijst dat de verweerster een 
rechtstreeks beroep instelde op grond van artikel 1382 van het Burger-
lijk Wetboek, voert vervolgens aan dat, volgens de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie, een werkgever uit de overheidssector een vordering 
kan instellen op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en 
een vergoeding kan vorderen van de voor het ongeval aansprakelijke 
derde wanneer hij, door de fout van die derde, het loon van zijn perso-
neelslid, die door het ongeval is getroffen, en de lasten daarop moet 
blijven betalen krachtens wettelijke of reglementaire verplichtingen, 
“aangezien [hij] schade [lijdt] ; die schade bestaat in de verplichting om 
het loon en de lasten te betalen zonder, als tegenprestatie, de arbeids-
prestaties van het personeelslid te ontvangen”.

Aangezien de eiseres aldus voor de feitenrechter heeft betwist dat 
de verweerster schade had geleden die voor vergoeding in aanmerking 
kwam op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, is het middel, 
waarin aangevoerd wordt dat de litigieuze schade geen te vergoeden 
schade is in de zin van die bepaling, niet nieuw.

Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang :

De verweerster voert aan dat uit artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 
1967 volgt dat de bedragen die de gemeente Ottignies-Louvain-la-Neuve 
heeft betaald met toepassing van artikel 3bis van die wet, niet definitief 
te haren laste moeten blijven, en stelt voor om de door het middel bekri-
tiseerde reden door deze reden te vervangen.

Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmake-
lijk verbonden met het onderzoek van het middel.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

De openbare werkgever die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire 
verplichtingen, een loon moet storten aan zijn personeelslid zonder als 
tegenprestatie zijn arbeidsprestaties te hebben ontvangen, heeft recht 
op vergoeding wanneer hij aldus schade lijdt.

Wanneer de openbare werkgever, krachtens artikel 3bis van de wet van 
3 juli 1967, aan een contractueel personeelslid na het verstrijken van 
de arbeidsovereenkomst vergoedingen moet blijven betalen gedurende 
de volledige periode van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid die 
het gevolg is van een arbeidsongeval op de weg naar en van het werk, 
dan betaalt hij die bedragen niet uit omdat hij wegens het ongeval geen 
arbeidsprestaties van zijn ambtenaar ontvangt, en lijdt hij bijgevolg 
geen te vergoeden schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis wijst erop dat de arbeidsovereenkomst van 
bepaalde duur tussen A.H., die door het litigieuze arbeidsongeval op de 
weg naar en van het werk is getroffen, en de gemeente Ottignies-Louvain-
la-Neuve is geëindigd op 28 februari 2003 en dat de gemeente, krachtens de 
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wet van 3 juli 1967, ook de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
na het einde van de overeenkomst heeft moeten vergoeden. Het beslist 
dat de verweerster, die in de rechten van de gemeente is getreden, van 
de eiseres, de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke derde, 
de bedragen kan terugvorderen die aan de getroffene zijn gestort gedu-
rende de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van maart, april 
en juni 2003, alleen op grond dat “zonder de fout van de verzekerde van 
de eiseres zou er in dit geval geen arbeidsongeval zijn geweest en zou 
de wet van 3 juli 1967 niet zijn toegepast en zou zij dus ook verplicht 
zijn geweest om de tijdelijke arbeidsongeschiktheid verder te vergoeden 
voor de duur na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst”.

Het bestreden vonnis schendt aldus de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.

Tweede middel

Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : de bekritiseerde redenen zijn overtollig :

Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat de beslissingen die 
door het bestreden vonnis zijn gewezen op grond van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, niet naar recht zijn verantwoord.

De redenen van dat vonnis die betrekking hebben op de subsidiaire 
vordering die de eiseres heeft ingesteld op grond van de subrogatie 
bepaald in artikel 14, § 3, van de voormelde wet van 3 juli 1967, zijn 
derhalve niet overtollig.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

De gemeente Ottignies-Louvain-la-Neuve treedt krachtens artikel 14, 
§ 3, van de wet van 3 juli 1967, in de rechten van de getroffene tegen de 
eiseres, de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke derde, 
tot beloop van haar uitgaven en van het bedrag van de vergoeding die 
aan de getroffene naar gemeen recht verschuldigd is en die dezelfde 
schade dekt.

De verweerster, die in de rechten van de gemeente is getreden krach-
tens artikel 41, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-
keringsovereenkomst, kan slechts tot beloop van die bedragen tegen de 
eiseres een vordering instellen.

De partij die in de rechten van de getroffene treedt, kan van de voor 
het ongeval aansprakelijke derde of van diens verzekeraar slechts de 
brutobedragen terugvorderen die zij aan de getroffene als vervangings-
inkomsten heeft betaald, voor zover de rechter vaststelt dat de vergoe-
ding die de getroffene naar gemeen recht had kunnen verkrijgen, onder-
worpen zou zijn geweest aan gelijkwaardige lasten als die op zijn loon.

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerster 
de brutovergoedingen te storten die de getroffene heeft ontvangen 
gedurende zijn periode van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid, 
op grond dat de vergoedingen die de getroffene gedurende die periode 

ARREST-2012-05.indb   1256 03/04/13   12:31



N° 299 - 14.5.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1257

heeft ontvangen, onderworpen zijn aan dezelfde belastingen en sociale 
bijdragen als zijn loon, zonder vast te stellen dat de vergoedingen die 
de getroffene naar gemeen recht had kunnen verkrijgen, onderworpen 
zouden zijn geweest aan gelijkwaardige lasten als die op zijn loon.

Het bestreden vonnis verantwoordt zijn beslissing om brutobedragen 
toe te kennen, bijgevolg niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het 

hoofdberoep ontvankelijk verklaart, het beroepen vonnis bevestigt in 
zoverre het de hoofdvordering en de tegenvordering ontvankelijk heeft 
verklaard, en in zoverre dat vonnis de eiseres veroordeelt om aan de 
verweerster een bedrag van 2.995,74 euro te betalen voor de medische en 
farmaceutische kosten, vermeerderd met de interest.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel, rechtszitting houdende in hoger beroep.

14 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met 
opdracht. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Mahieu.

N° 299

3o kamer — 14 mei 2012
(C.10.0284.F)

VerZekerINGeN. — LaNDVerZekerING. — faCuLTaTIeVe VerZeke-
rING VaN De burGerreCHTeLIjke aaNSPrakeLIjkHeID. — braNDVerZekerING. 
— oPZeTTeLIjk VeroorZaakT SCHaDeGeVaL. — VerVaL. — VerVaL DaT aaN De 
beNaDeeLDe DerDe kaN worDeN TeGeNGeworPeN. — VoorwaarDeN.

Het opzettelijk feit van de verzekerde, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de 
wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is een verval in 
de zin van artikel 87, § 2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992. (Artt. 8, 
eerste lid, en 87, § 2, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(aG INSuraNCe N.V. T. m. e.a.)

arreST (vertaling). 

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 20 januari 2010 van 
het hof van beroep te Brussel.
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De zaak is bij beschikking van 19 april 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 8, eerste lid, 86 en 87, § 1 en 2, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat vaststelt dat [de eiseres] aan haar verzekerde, (hier de tweede 
verweerster), “het verval van recht wegens opzettelijk schadegeval” mag tegen-
werpen en dus “mag weigeren haar persoonlijke schade te vergoeden”, verklaart 
vervolgens de rechtsvorderingen van de personen die het slachtoffer zijn geworden 
van de door haar verzekerde opzettelijk veroorzaakte brand niettemin gegrond en 
veroordeelt de eiseres om hen verschillende vergoedingen te betalen, vermeerderd 
met de compensatoire interest en met de kosten van de twee instanties, om de 
volgende redenen :

 “Het wordt niet betwist dat de verzekeringsovereenkomsten ‘brand’ en ‘burger-
rechtelijke gezinsaansprakelijkheid’ die [de tweede verweerster] bij [de eiseres] 
is aangegaan, geen verplichte verzekeringen zijn ;

Artikel 87, § 2, van de wet van 25 juni 1992, dat eveneens door [de eiseres] wordt 
aangevoerd, bepaalt dat de verzekeraar, bij die overeenkomsten, aan de bena-
deelde slechts ‘de excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend 
uit de wet of de overeenkomst kan tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak 
vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat’ ;

De rechter heeft beslist dat de alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is 
van een ongeval, geen feit is dat aan het schadegeval voorafgaat waardoor de verze-
keraar de excepties, de nietigheid en het verval van recht, voortvloeiend uit de wet 
of de overeenkomst, aan de benadeelde kan tegenwerpen (Cass., 24 oktober 2000,  
R.G.A.R., 2002, 16636 ; 25 mei 2007, R.D.C., 2008, 764) ;

Hieruit moet, mutatis mutandis, worden afgeleid dat te dezen het feit dat [de 
tweede verweerster] de gaskraan heeft opengedraaid om haar leven te beëindigen, 
geen exceptie is die kan worden tegengeworpen aan de benadeelde derden en die 
haar oorzaak vindt in een feit dat aan het schadegeval voorafgaat ;

De weigering van [de eiseres] om die derden, die hun rechtstreekse vordering 
uitoefenen, te vergoeden, is dus niet gegrond”.

Grieven

Volgens artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst, kan de verzekeraar, niettegenstaande enig andersluidend beding, 
niet verplicht worden dekking te geven aan degene die het schadegeval opzette-
lijk heeft veroorzaakt.

Artikel 87, § 1, eerste lid, bepaalt dat, bij de verplichte burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverzekeringen, de excepties, de nietigheid en het verval van 
recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst en die hun oorzaak vinden in 
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een feit dat zich voor of na het schadegeval heeft voorgedaan, aan de benadeelde 
niet kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 87, § 2, voegt hieraan toe dat de verzekeraar, voor de andere soorten 
burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, slechts de excepties, de 
nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst 
aan de benadeelde kan tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vinden in een 
feit dat aan het schadegeval voorafgaat.

Hoewel de alcoholintoxicatie van [de tweede verweerster] inderdaad geen feit 
is dat aan het schadegeval voorafgaat en de excepties, de nietigheid en het verval 
van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst te dezen dus niet aan de 
schadelijders [hier de verweerders] tegengeworpen kunnen worden, is het daar-
entegen niet naar recht verantwoord, zoals het arrest, te beslissen dat de eiseres 
aan de benadeelde derden niet mag tegenwerpen dat het schadegeval opzettelijk 
werd veroorzaakt door [de tweede verweerster] en dat zij hen moet vergoeden, op 
grond dat het feit dat de tweede verweerster de gaskraan heeft opengedraaid om 
haar leven te beëindigen, een exceptie is in de zin van artikel 87, 

§ 2, die, aangezien ze haar oorzaak niet vindt in een aan het schadegeval 
voorafgaand feit, aan de benadeelden niet kan worden tegengeworpen.

Artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1993, dat bepaalt dat de verzekeraar 
niet verplicht kan worden dekking te verlenen aan degene die de schade opzet-
telijk heeft veroorzaakt, betekent dat het schadegeval niet gedekt wordt door 
de overeenkomst van burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de pleger van het 
opzettelijke feit heeft gesloten of, met andere woorden, dat er geen verzekering 
bestaat voor een opzettelijk veroorzaakt schadegeval.

Het ontbreken van dekking of van verzekering mag niet worden verward met 
“de excepties, de nietigheid en het verval van recht” voortvloeiend uit de wet of 
de overeenkomst die, volgens artikel 87, § 1 en 2, van de wet van 25 juni 1992, niet 
aan de benadeelde kunnen worden tegengeworpen.

De uitsluiting van dekking, waarin artikel 8, eerste lid, voorziet bij een opzet-
telijk veroorzaakte schadegeval, heeft betrekking op een geval waarop de verze-
keringsovereenkomst niet van toepassing is, terwijl een nietigheid of een verval 
van recht een geval betreft waarop de verzekeringsovereenkomst normaal gezien 
van toepassing is doch geen aanleiding geeft tot dekking.

De bewoordingen van artikel 8, eerste lid, laten hierover niet de minste twijfel  
bestaan, daar de verzekeraar, die niet verplicht is dekking te verlenen “aan [degene]  
die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt”, niet tegelijkertijd verplicht 
kan worden diens aansprakelijkheid te dekken, dat wil zeggen dat hij niet 
verplicht kan worden de door het schadegeval benadeelde derden te vergoeden.

Indien de verzekeraar niet verplicht is zijn dekking te verlenen aan degene die 
het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, bestaat er en kan er in werkelijk-
heid geen andere begunstigde van de dekking bestaan dan de persoon die het feit 
opzettelijk heeft veroorzaakt. Als er geen dekking bestaat, kan er geen begun-
stigde van de dekking bestaan.

Degene die het feit opzettelijk heeft veroorzaakt (hier de tweede verweer-
ster) moet met andere woorden als enige aansprakelijk worden gesteld voor de 
schade die hij door zijn daad aan derden heeft toegebracht. De eiseres kon aan de 
benadeelde derden de opzettelijke daad van haar verzekerde tegenwerpen, aange-
zien dat feit niet gedekt was door de verzekeringsovereenkomst van de tweede 
verweerster.

Het arrest, dat beslist dat de eiseres, om de hierboven aangeklaagde redenen, 
de slachtoffers van de opzettelijk door de tweede verweerster veroorzaakte brand 
moet vergoeden, schendt derhalve de in de aanhef van het middel aangegeven 
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wettelijke bepalingen, meer bepaald artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992  
op de landverzekeringsovereenkomst.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Luidens artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de land-
verzekeringsovereenkomst kan de verzekeraar, niettegenstaande enig 
andersluidend beding, niet verplicht worden dekking te geven aan 
degene die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Artikel 87, § 2, eerste lid, van die wet bepaalt met betrekking tot de 
facultatieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen dat de 
verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval van recht 
voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst aan de benadeelde kan 
tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het scha-
degeval voorafgaat.

Het in artikel 8, eerste lid, bedoelde opzettelijk feit van de verzekerde 
is een verval van het recht in de zin van artikel 87, § 2.

Het middel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

14 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-
generaal met opdracht. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. Heenen.

N° 300
3o kamer — 14 mei 2012
(S.11.0011.F-S.11.0127.F)

1o  CaSSaTIeberoeP. — burGerLIjke ZakeN. — PerSoNeN Door of 
TeGeN wIe CaSSaTIeberoeP kaN of moeT worDeN INGeSTeLD 
–eISerS eN VerweerDerS. — oPeNbaar mINISTerIe. — VerZoekSCHrIfT 
NIeT oNDerTekeND Door eeN aDVoCaaT bIj HeT Hof VaN CaSSaTIe. — oNTVaN-
keLIjkHeID.

2o  mISDrIjf. — reCHTVaarDIGING eN VerSCHoNING. — reCHTVaar-
DIGING. — GoeDe Trouw. — VoorwaarDe. — oNoVerkomeLIjke DwaLING.

3o  mISDrIjf. — reCHTVaarDIGING eN VerSCHoNING. — reCHT-
VaarDIGING. — reCHTSDwaLING. — oNoVerkomeLIjke DwaLING. — beGrIP.

1o Het openbaar ministerie, dat een rechtstreeks orgaan van de wet is, treedt 
op in rechte, concludeert en vordert in naam van die wet, zonder dat het 
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gebonden is door de verplichting. — die te zijnen aanzien nergens op geba-
seerd is. — om zich door een ministerieel ambtenaar te laten vertegenwoor-
digen  (1). (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek)

2o Goede trouw kan een rechtvaardigingsgrond opleveren wanneer hij voort-
vloeit uit onoverkomelijke dwaling (2).

3o Rechtsdwaling kan, in bepaalde omstandigheden, door de rechter als 
onoverkomelijk worden beschouwd, op voorwaarde dat hij uit die omstandig-
heden kan afleiden dat de persoon die zich in die omstandigheden bevond, 
gehandeld heeft zoals elke redelijke en voorzichtige persoon dat zou hebben 
gedaan (3).

(ProCureur-GeNeraaL bIj HeT Hof VaN beroeP Te LuIk  
T. CeNTre HoSPITaLIer réGIoNaL De Huy, C.b.V.a. ; a. e.a.  

T. CeNTre HoSPITaLIer réGIoNaL De Huy, C.b.V.a., IN aaNweZIGHeID  
VaN De ProCureur-GeNeraaL bIj HeT Hof VaN beroeP Te LuIk)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van 8 november 2010 
van het arbeidshof te Luik.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft op 16 april 2012 
een conclusie neergelegd ter griffie.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan tot 
staving van het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven 
onder het nummer S.11.0011.F.

De eisers voeren in het cassatieverzoekschrift, waarvan een eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan tot 
staving van het cassatieberoep, dat op de algemene rol is ingeschreven 
onder het nummer S.11.0127.F.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest, er bestaat grond  
tot voeging.

Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het nummer 
S.11.0011.F.

Het arrest doet uitspraak op het hoger beroep van de verweerster tegen 
het vonnis van de arbeidsrechtbank dat de door de arbeidsauditeur op 
grond van artikel 138bis, § 2, Gerechtelijk Wetboek tegen haar ingestelde 
rechtsvordering gegrond verklaart.

  (1), (2), (3) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 300.
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Het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid : het verzoekschrift is niet ondertekend door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie :

Het cassatieberoep moet krachtens artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek 
worden ingesteld bij cassatieverzoekschrift dat, zowel op het afschrift 
als op het origineel, door een advocaat bij het Hof van Cassatie moet zijn 
ondertekend.

Die bepaling is niet van toepassing op het openbaar ministerie dat, 
aangezien het een rechtstreeks orgaan van de wet is, in naam van die 
wet in rechte optreedt, concludeert en vordert, zonder dat het gebonden 
is door de verplichting – die te zijnen aanzien nergens op gebaseerd is – 
om zich door een ministerieel ambtenaar te doen bijstaan.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Eerste middel

De door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-
ontvankelijkheid : sommige van de in het middel bekritiseerde redenen 
zijn overtollig :

Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmake-
lijk verbonden met dat van het middel.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het middel

Het arrest verklaart de rechtsvordering ongegrond die de arbeids-
auditeur heeft ingesteld en die ertoe strekt te doen vaststellen dat 
de verweerster de wetten en verordeningen betreffende de jaarlijkse 
vakantie van de werknemers heeft overtreden door aan haar werkne-
mers, op het ogenblik dat zij van een contractuele naar een statutaire 
regeling zijn overgegaan, niet de vakantiegelden heeft betaald die zij 
hun verschuldigd is wanneer de overeenkomst eindigt. Het arrest, dat 
erkent dat die bedragen verschuldigd waren maar niet zijn uitbetaald, 
grondt zijn beslissing hierop dat die werknemers, krachtens de wette-
lijke bepalingen die op hen van toepassing waren, zich in een toestand 
bevonden die hen “als loontrekkenden op vertrekvakantiegeld en, het 
jaar daarop, als statutair benoemde personeelsleden op vakantiegeld 
recht gaf, zodat zij recht hadden op twee keer vakantiegeld voor hetzelfde 
jaar, zonder dat het bedrag van het tweede vakantiegeld verminderd 
kon worden tot het bedrag van het eerste”, dat “[de verweerster], die, 
te goeder trouw, […] getracht heeft de kwadratuur van de cirkel op te 
lossen, […] zodoende geen fout heeft begaan en zich kan beroepen op een 
rechtvaardigingsgrond, met name een onoverkomelijke dwaling ; […] 
[dat zij] goede gronden had om te geloven dat de overdracht van perso-
neelsleden, die intern is geschied, en door de gewone overgang van het 
ene statuut naar het andere, op dezelfde wijze geschiedde [als de over-
dracht van personeelsleden tussen twee werkgevers uit de privésector]” ; 
dat “die oplossing ingegeven kon […] zijn door een logische redenering 
en door gezond verstand” ; dat “de wetteksten haar geen enkele duide-
lijke aanwijzing gaven” en dat “zelfs een eminente deskundige met de 
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nodige kennis van zaken in een dergelijk geval geen duidelijk advies zou 
durven geven”.

Goede trouw kan enerzijds een rechtvaardigingsgrond opleveren 
wanneer hij voortvloeit uit onoverkomelijke dwaling.

Dwaling kan anderzijds, in bepaalde omstandigheden, door de rechter 
als onoverkomelijk worden beschouwd, op voorwaarde dat hij uit die 
omstandigheden kan afleiden dat de persoon die zich in die omstan-
digheden bevond, gehandeld heeft zoals elke redelijke en voorzichtige 
persoon dat zou hebben gedaan.

Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de omstandigheden vaststelt 
waarop hij zijn beslissing baseert, gaat het Hof na of hij hieruit wettig 
het bestaan van een rechtvaardigingsgrond heeft kunnen afleiden.

Uit de omstandigheden die het arrest in aanmerking neemt, heeft 
het niet wettig het bestaan van een onoverkomelijke dwaling kunnen 
afleiden ; het arrest verantwoordt bijgevolg niet naar recht zijn beslis-
sing dat “het misdrijf niet ten laste kan worden gelegd” en dat “dat het 
misdrijf jegens [de verweerster] niet bewezen kan worden geacht”.

Het middel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet 

kan leiden tot ruimere cassatie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven 

onder de nummers S.11.0011.F en S.11.0127.F.
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dat arrest het hoger 

beroep van de verweerster gegrond verklaart, de rechtsvordering van 
de arbeidsauditeur verwerpt, behalve in zoverre ze betrekking heeft 
op de werknemers B. A., e.a. de vorderingen tot tussenkomst van de 
andere werknemers, met uitzondering van L.D., ongegrond verklaart, 
en uitspraak doet over de kosten, met uitzondering van die welke 
betrekking hebben op de partijen in het cassatiegeding, wier namen 
hierboven zijn vermeld.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.

14 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-gene-
raal met opdracht. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer De Bruyn.
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N° 301

3o kamer — 14 mei 2012
(S.11.0049.F)

1o  VoNNISSeN eN arreSTeN. — burGerLIjke ZakeN. — SoCIaaL 
ProCeSreCHT. — CoLLeCTIeVe arbeIDSoVereeNkomST. — forfaITaIre 
VerGoeDING. — VorDerING ToT beTaLING. — VorDerING waarIN eeN DISCrI-
mINereND beDING IN DIe oVereeNkomST worDT aaNGekLaaGD –weT VaN 10 meI 
2007 Ter beSTrIjDING VaN bePaaLDe VormeN VaN DISCrImINaTIe oP HeT werk. 
— VorDerING NIeT GeGroND oP DIe weT –oPeNbaar mINISTerIe. — meDeDeLING.

2o  oPeNbaar mINISTerIe. — burGerLIjke ZakeN. — ZakeN DIe meDeGeDeeLD 
kuNNeN worDeN. — VorDerING waarIN De beTaLING VaN eeN bIj CoLLeCTIeVe 
arbeIDSoVereeNkomST bePaaLDe forfaITaIre VerGoeDING worDT GeëIST eN eeN 
DISCrImINereND beDING IN DIe oVereeNkomST worDT aaNGekLaaGD. — VorDe-
rING NIeT GeGroND oP De weT VaN 10 meI 2007 Ter beSTrIjDING VaN bePaaLDe 
VormeN VaN DISCrImINaTIe oP HeT werk. — VorDerING DIe NIeT aaN HeT oPeN-
baar mINISTerIe kaN worDeN meDeGeDeeLD.

1o en 2o Het arbeidshof, dat niet kennisgenomen had van een vordering die 
gegrond was op de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen 
van discriminatie, kan zonder bijstand van het openbaar ministerie uitspraak 
doen over het discriminatoir karakter van een forfaitaire vergoeding die 
verschuldigd was in geval van miskenning van een beding uit een collectieve 
arbeidsovereenkomst van 1 februari 2005 dat de werknemer tegen ontslag 
beschermde. (Artt. 764, eerste lid, 12°, 780, eerste lid, 12°, 780, eerste lid, 
1o en 4°, en 1042, Gerechtelijk Wetboek)

(H. T. forTIS baNk N.V.)

arreST (vertaling). 

I. beSTreDeN beSLISSING

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van 8 oktober 2010 van 
het arbeidshof te Luik.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 764, eerste lid, 12o (I), zoals het van toepassing was na de inwer-
kingtreding, op 9 juni 2007, van de wet van 10 mei 2007, 780, eerste lid, 1o en 4o, en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart de hogere beroepen ontvankelijk, verklaart het hoofdbe-
roep zeer gedeeltelijk gegrond, in zoverre er grond bestaat om het referteloon 
vast te stellen op een bedrag van 77.350,88 euro, veroordeelt de verweerster bijge-
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volg om aan de eiser een brutobedrag van 193.377,20 euro te betalen als aanvul-
lende opzeggingsvergoeding, na aftrek van de brutobedragen die reeds uit dien 
hoofde zijn betaald alsook van de eenmalige werkgeverspremie van 15.198,05 euro 
die is uitbetaald voor de opzeggingsperiode, vermeerderd met de wettelijke inte-
rest vanaf 25 mei 2007 en met de gerechtelijke interest, bevestigt het beroepen 
vonnis voor het overige, verklaart het incidenteel beroep ongegrond en veroor-
deelt de verweerster om aan de eiser een vergoeding van zevenduizend euro voor 
de rechtspleging in hoger beroep te betalen.

Het arrest grondt zijn beslissing onder andere op de redenen dat de eiser hoger 
beroep had ingesteld omdat hij de arbeidsrechtbank met name verweet dat zij 
beslist had “dat de toepassing van punt 6 van hoofdstuk 2, § 2, van de op 1 februari 
2005 gesloten collectieve arbeidsovereenkomst geen discriminatie tot gevolg had, 
door de in hoofdstuk 2, § 3, van die overeenkomst bedoelde vergoeding niet toe te 
kennen, hoewel ze bepaalt dat het enige geval waarin de voormalige statutaire 
werknemers ontslagen kunnen worden, de overeengekomen pensioenleeftijd is, 
wat een discriminatoir criterium is”.

Het arrest stelt vast dat de eiser erop wees dat “die discriminatie, die gebaseerd 
is op leeftijd, geenszins objectief of redelijkerwijs verantwoord wordt door de 
aard van de beroepsactiviteit of door de voorwaarden waaronder zij wordt uitge-
oefend, en evenmin een of andere ‘essentiële en doorslaggevende vereiste van het 
beroep vormt’, dat ‘het enige doel dat de bank hiermee beoogt, erin bestaat een 
maatregel te schrappen die de werknemer tegen ontslag beschermt door, in geval 
van ontslag, de betaling van een forfaitaire beschermingsvergoeding op te leggen 
— een vergoeding die al heel lang bestond ten gunste van oudere werknemers 
met een lange anciënniteit’, dat ‘dit doel niet gewettigd is, vooral omdat het de 
trouwe werknemers van de onderneming straft’, en dat de eiser meende ‘dat hij 
recht had op de forfaitaire vergoeding, zoals bepaald in de derde paragraaf van 
hoofdstuk 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2005, aange-
zien zijn ontslag niet valt onder de gevallen bedoeld in de punten 1 tot 5, en dat 
punt 6 nietig is’, dat ‘hij dus recht heeft op het geplafonneerde brutobedrag van 
293.569,29 euro’.

Het arrest verwerpt het middel van de eiser dat betrekking heeft op het discri-
minatoir karakter van sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst van 1 februari 2005, om de redenen die vermeld worden onder nummer 6.3.1. 
van het arrest, die hier als weergegeven worden beschouwd, op grond dat “de 
voormelde bepaling niet discriminatoir is”.

Grieven

Het arrest stelt, om de hierboven vermelde redenen en om de redenen vermeld 
in het antwoord op de middelen van de eiser, vast dat [hij] aanvoerde dat hij, naar 
aanleiding van zijn ontslag, was gediscrimineerd doordat het gebaseerd was op zijn 
leeftijd, en dat die discriminatie verboden is door de wet van 25 februari 2003 ter 
bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot 
oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrij-
ding (gewijzigd door de wetten van 9 juli 2004 en 20 juli 2006) en vervolgens door de 
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

De eiser voerde aan dat sommige bepalingen van de in de onderneming gesloten 
collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2005 als gevolg van die ongerecht-
vaardigde discriminatie nietig waren, overeenkomstig artikel 18 van die wet van 
25 februari 2003 of van artikel 15 van die wet van 10 mei 2007, en dat hij bijgevolg 
recht had op de gevorderde vergoeding.

Op het ogenblik dat de vordering bij dagvaarding werd ingesteld op 17 april 
2008 alsook op het ogenblik dat het hoger beroep werd ingesteld op 10 september 
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2009, was de arbeidsrechtbank bevoegd om kennis te nemen van de geschillen 
“betreffende discriminatie in de zin van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding 
van bepaalde vormen van discriminatie, die de arbeidsbetrekkingen betreffen” 
(artikel 578, 13o, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 10 mei 
2007), net zoals die rechtbank, vóór die wijziging door de wet van 10 mei 2007, 
bevoegd was om kennis te nemen van de geschillen “betreffende de discrimina-
ties, in de zin van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie 
en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum 
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, die betrekking hebben op 
de voorwaarden voor toegang tot arbeid in loondienst of onbetaalde arbeid, met 
inbegrip van de selectiecriteria en de aanstellingscriteria, ongeacht de tak van 
activiteit en op alle niveaus van de beroepshiërarchie, met inbegrip van de bevor-
deringskansen, alsook de voorwaarden van werkgelegenheid en de arbeidsvoor-
waarden, met inbegrip van de voorwaarden van ontslag en bezoldiging, zowel in 
de privé-sector als in de overheidssector, met uitzondering van de betrekkingen 
die worden geregeld door een statuut van publiek recht” (artikel 578, 13o, van het 
Gerechtelijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 25 februari 2003).

Overeenkomstig artikel 764, eerste lid, 12o (I), van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat zowel op de datum waarop de rechtsvordering werd ingesteld als op de datum 
waarop het hoger beroep werd ingesteld van kracht was — waarbij artikel 764 
krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek in hoger beroep van toepas-
sing is — worden de vorderingen ingesteld op grond van de wet van 10 mei 2007 
ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, op straffe van nietigheid, 
meegedeeld aan het openbaar ministerie.

De rechtsvordering van de eiser, die van de verweerster de betaling van een 
forfaitaire vergoeding van 293.569,29 euro vorderde die verschuldigd was in geval 
van niet-naleving van de anti-ontslagmaatregel, was gegrond op de wet van 
10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie.

Artikel 780, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het vonnis, 
op straffe van nietigheid, 1o behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, 
inzonderheid de naam bevat van de magistraat van het openbaar ministerie die 
zijn advies heeft gegeven, evenals 4° de vermelding van het advies van het open-
baar ministerie.

Uit de processtukken blijkt niet dat de zaak werd meegedeeld aan het openbaar 
ministerie en dat het openbaar ministerie een advies zou hebben gegeven. Het 
arrest vermeldt de naam niet van de magistraat van het openbaar ministerie die 
zijn advies zou hebben gegeven en bevat evenmin de vermelding van dat advies.

Het arrest schendt derhalve artikel 764, eerste lid, 12o (I), van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals het van toepassing was op het tijdstip dat het hoger beroep werd 
ingesteld en de rechtspleging voor het arbeidshof werd gevoerd, dat wil zeggen 
na het invoeren van dat artikel bij de wet van 10 mei 2007, en schendt tevens de 
artikelen 780, eerste lid, 1o en 4o, en 1042 van dat wetboek.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Luidens artikel 764, eerste lid, 12o (I), Gerechtelijk Wetboek, worden, 
uitgenomen voor de vrederechter, voor de rechter zitting houdend in kort 
geding en voor de beslagrechter, de vorderingen ingesteld op grond van 
de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discrimi-
natie op straffe van nietigheid meegedeeld aan het openbaar ministerie.

Het arrest stelt vast dat het arbeidshof kennisgenomen had van een 
vordering van de eiser die strekte tot betaling van een forfaitaire vergoe-
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ding, die verschuldigd was in geval van schending van een beding uit een 
collectieve arbeidsovereenkomst van 1 februari 2005 dat de werknemer 
tegen ontslag beschermde, en dat de eiser aanvoerde dat een beding van 
die collectieve arbeidsovereenkomst, dat zijn ontslag kon wettigen en 
het instellen van zijn vordering kon beletten, een discriminatoire maat-
regel was die gebaseerd was op leeftijd en die verboden was door de wet 
van 25 februari 1993 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging 
van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor 
gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, en vervolgens door de 
wet van 10 mei 2007.

Het arbeidshof, dat zonder bijstand van het openbaar ministerie 
uitspraak heeft gedaan over het discriminatoir karakter van dat 
beding, heeft niet kennisgenomen van een vordering die gegrond is op 
de wet van 10 mei 2007 en schendt derhalve de in het middel bedoelde 
bepalingen niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

14 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggver : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-gene-
raal met opdracht. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 302

3o kamer — 14 mei 2012
(S.11.0128.F)

1o  arbeIDSoVereeNkomST. — VerjarING. — eINDe oVereeNkomST. — 
reCHTSVorDerING uIT De oVereeNkomST. — VerbINTeNIS DIe VerVaLT Na HeT 
eINDe VaN De oVereeNkomST. — VerjarINGSTermIjN. — aaNVaNG.

2o  VerjarING. — burGerLIjke ZakeN. — TermIjNeN (aarD. Duur. 
aaNVaNG. eINDe). — arbeIDSoVereeNkomST. — reCHTSVorDerING uIT De 
oVereeNkomST. — VerbINTeNIS DIe VerVaLT Na HeT eINDe VaN De oVereeN-
komST. — VerjarINGSTermIjN. — aaNVaNG.

1o en 2o Aangezien de verjaring een verweermiddel is dat aan een laattij-
dige rechtsvordering wordt tegengeworpen, ontstaat de op een verbintenis 
gegronde rechtsvordering, in de regel, op de datum waarop die verbintenis 
moet worden nagekomen ; zij verjaart bijgevolg pas vanaf dat ogenblik en, 
behoudens andersluidende wettelijke bepaling, op dat ogenblik  (1). (Art. 15, 
Arbeidsovereenkomstenwet ; Art. 2257 BW)

(L. T. axa beLGIum N.V.)

  (1) Cass. 13 nov. 2006, AR S.05.0111.N, AC 2006, nr. 555.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 25 maart 2011 van 
het arbeidshof te Luik.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepaling

— artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Aangevochten beslissingen

Het arbeidshof stelt in zijn arrest van 5 november 2010 het volgende vast : 1. 
het geschil heeft betrekking op de vordering die de eiseres, bij een op de griffie 
van de arbeidsrechtbank op 2 oktober 2008 neergelegd verzoekschrift, heeft inge-
steld tegen de verweerster, haar gewezen werkgever. Dat verzoekschrift strekte 
tot aanpassing van het bedrag van de aanvullende brugpensioenvergoeding die 
haar was toegekend krachtens een collectieve ondernemingsovereenkomst van 
28 juni 2000, 2. die collectieve overeenkomst “bepaalt (...) in artikel 2, zesde lid, 
dat ‘indien de werkloosheidsuitkering vermindert of verhoogt om redenen onaf-
hankelijk van de wil van de werknemer, de onderneming zich ertoe verbindt 
hem of haar de (in het vierde lid) bepaalde doelstelling te waarborgen door haar 
bijdrage dienovereenkomstig aan te passen’”, 3. aangezien de echtgenoot van de 
eiseres in die tijd geen inkomsten had, heeft de eiseres, na afloop van de periode 
gedekt door haar compensatoire opzeggingsvergoeding, werkloosheidsuitke-
ringen genoten berekend tegen het tarief voor werknemers met gezinslast. Haar 
aanvullende brugpensioenvergoeding werd dus berekend op grond van het statuut 
dat de eiseres had in het kader van de werkloosheidsverzekering op het ogenblik 
dat zij de vergoeding begon te ontvangen, 4. de eiseres heeft de verweerster op 
8 november 2007 een brief geschreven waarin zij meedeelde dat, aangezien de echt-
genoot van de eiseres op 1 oktober 2007 met pensioen was gegaan, zij niet langer 
gezinshoofd zou zijn, zodat haar dagvergoeding zou verminderen van 45,12 tot 
37,63 euro, en zij verzocht de verweerster daarom om de aanvullende vergoeding 
aan te passen, 5. de raadsman van de eiseres legde een brief van de Algemene 
Centrale der Liberale Vakbonden van België van 30 november 2007 voor waarin 
de berekening van haar dagelijkse werkloosheidsuitkering als samenwonende, 
met ingang van 1 oktober 2007, inderdaad bevestigd wordt en waarin vermeld 
wordt dat het dossier op 14 november 2007 is meegedeeld aan de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening en dat het werkloosheidsbureau te Hoei zijn beslissing op 
22 november 2007 ter kennis heeft gebracht van de Algemene Centrale der Libe-
rale Vakbonden van België, en 6. de verweerster heeft de eiseres, in een brief 
van 22 november 2007, laten weten dat zij weigerde om de aangevraagde aanpas-
sing door te voeren, wat zij in haar brief van 4 april 2008 heeft herhaald. Het 
arbeidshof, dat in hetzelfde arrest weigert toepassing te maken van de vijfjarige 
verjaringstermijn van de op een misdrijf gegronde rechtsvordering en van artikel 
2277 van het Burgerlijk Wetboek, verklaart vervolgens in het bestreden arrest het 
hoger beroep ontvankelijk en gegrond en de rechtsvordering van de eiseres tegen 
de verweerster verjaard om de volgende redenen :
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 “1. Het debat over de aanvang van de verjaringstermijn, zoals het werd begrensd 
door de partijen, heeft betrekking op de bepaling van de datum waarop het recht 
is ontstaan dat het voorwerp uitmaakt van de rechtsvordering van (de eiseres) ;

Artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 bepaalt immers het volgende : (...) ;
2. Uit de rechtspraak van het Hof van Cassatie, die aangehaald wordt in het 

tussenarrest van 5 november 2010, blijkt dat de gezamenlijke toepassing van de 
artikelen 15 van de wet van 3 juli 1978 en 2257 van het Burgerlijk Wetboek tot 
gevolg heeft dat, wanneer de in de eerstgenoemde wetsbepaling bedoelde verja-
ringstermijn van toepassing is op een rechtsvordering die strekt tot uitvoering van 
de verbintenissen die ontstaan uit een arbeidsovereenkomst maar die vervallen bij 
het beëindigen van die overeenkomst, die termijn pas ingaat op die vervaldatum ;

3. Op grond hiervan kan de datum worden bepaald waarop het recht is ontstaan 
dat (de eiseres) aanvoert om van (de verweerster) de aanpassing te vorderen van 
het bedrag van haar aanvullende brugpensioenvergoeding ;

Dat recht kan echter pas zijn ontstaan op de datum waarop de wijziging van het 
bedrag van de werkloosheidsuitkering is ingegaan ;

3.1. Artikel 2, zesde lid, van de collectieve ondernemingsovereenkomst, waarop 
(de eiseres) zich baseert, koppelt immers uitdrukkelijk de verbintenis van (de 
verweerster) om het bedrag van haar bijdrage aan te passen aan een verhoging 
of een verlaging van de werkloosheidsuitkering van de betrokkene, teneinde de 
bruggepensioneerde werkneemster te waarborgen dat de in het vierde lid van 
voormeld artikel 2 bepaalde doelstelling gehaald wordt ;

3.2. Het beginpunt van de verjaringstermijn dat de raadsman van (de eiseres) 
in hoofdorde voorstelt – en dat, ter herinnering, volgens hem valt op de datum 
waarop (de verweerster) geweigerd heeft de gevorderde aanpassing van het bedrag 
van de aanvullende vergoeding door te voeren – kan bijgevolg niet in aanmerking 
worden genomen omdat dit niet de datum is waarop het recht is ontstaan maar 
wel die waarop het reeds bestaande recht is betwist ;

(…) 3.3. De subsidiair voorgestelde datum van 7 november 2007 kan evenmin in 
aanmerking komen als tijdstip van de aanvang van de verjaring omdat die datum 
samenvalt met die waarop (de eiseres) kennisgenomen heeft van het bestaan van 
haar recht op aanpassing van het bedrag van haar overeengekomen brugpensi-
oenvergoeding maar niet met de datum waarop dat recht is ontstaan, dit is de 
datum waarop de verminderde werkloosheidsuitkering is ingegaan ten gevolge 
van het nieuwe statuut van samenwonende dat (de eiseres) had verkregen na de 
pensionering van haar echtgenoot, met name 1 oktober 2007 ;

4. Kortom, het feit waaruit de huidige rechtsvordering is ontstaan, valt niet 
samen met de datum waarop (de eiseres) kennisgenomen heeft van haar recht en 
evenmin met de datum waarop dat recht is betwist, maar met de datum waarop het 
recht op herziening van het bedrag van de aanvullende brugpensioenvergoeding is 
ontstaan, en die samenvalt met de datum met ingang waarvan het bedrag van haar 
werkloosheidsuitkering is verminderd wegens de pensionering van haar echtgenoot, 
waardoor zij een samenwonende werkloze is geworden, met name 1 oktober 2007 ;

Bijgevolg moet de rechtsvordering die (de eiseres) heeft ingesteld op 2 oktober 
2008 verjaard worden verklaard gelet op de verjaringstermijn van één jaar van 
artikel 15 van de wet van 3 juli 1978, waarvan de partijen erkennen dat ze van 
toepassing is op het geschil ;

Het hoger beroep wordt bijgevolg gegrond verklaard”.

Grieven

Zoals het bestreden arrest vaststelt, heeft de verweerster zich krachtens een 
collectieve ondernemingsovereenkomst van 28 juni 2000 als werkgever ertoe 
verbonden om, na afloop van de periode gedekt door de beëindigingsvergoeding 
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en, voor zover de werknemer werkloosheidsuitkeringen geniet, een aanvullende 
brutovergoeding te storten gelijk aan 86 pct. van het verschil tussen het nettore-
ferteloon en de werkloosheidsuitkering. Dat arrest stelt ook vast dat artikel 2, 
zesde lid, van die collectieve ondernemingsovereenkomst bepaalde dat, “indien de 
werkloosheidsuitkering vermindert of verhoogt om redenen onafhankelijk van 
de wil van de werknemer, de onderneming zich ertoe verbindt hem of haar de 
hierboven bepaalde doelstelling te waarborgen door haar bijdrage dienovereen-
komstig aan te passen”.

Luidens artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten verjaren de rechtsvorderingen die uit de arbeidsovereenkomst 
ontstaan, één jaar na het eindigen van deze overeenkomst of vijf jaar na het 
feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze termijn één jaar na het 
eindigen van de overeenkomst mag overschrijden.

Hoewel de in voormeld artikel 15 bepaalde verjaringstermijn van toepassing is 
op de vordering tot betaling van de voormelde aanvullende vergoeding ten laste 
van de werkgever, is het, wanneer de werkloosheidsuitkering waarop de werk-
nemer recht heeft gewijzigd wordt wegens nieuwe omstandigheden, niet vereist 
dat de vordering tot aanpassing van de aanvullende vergoeding ten laste van de 
werkgever als gevolg van de wijziging van de werkloosheidsuitkering ingesteld 
wordt binnen de termijn van een jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst. 
In dat geval kan de verjaringstermijn van één jaar pas ingaan op het ogenblik dat 
de uitkeringsgerechtigde kennisneemt van het nieuwe bedrag van zijn uitkering, 
d.w.z. op het ogenblik dat hij door de schuldenaar op de hoogte wordt gebracht 
van het bedrag van de nieuwe werkloosheidsuitkering die hem zal worden toege-
kend en, uiterlijk, op het ogenblik dat die gewijzigde werkloosheidsuitkering hem 
daadwerkelijk wordt uitbetaald. De ontvanger van de werkloosheidsuitkering kan 
pas op dat ogenblik de aanvullende vergoeding berekenen die hij van zijn gewezen 
werkgever kan vorderen en hij kan pas op dat ogenblik een concrete vordering 
instellen tot betaling van de aangepaste aanvullende vergoeding.

In tegenstelling tot wat het bestreden arrest beslist, begint de in artikel 15 van 
de wet van 3 juli 1978 bedoelde verjaring van de vordering tot betaling van een 
aangepaste aanvullende vergoeding niet te lopen vanaf het feit dat de aanpassing 
van de werkloosheidsuitkering tot gevolg heeft gehad (te dezen de pensionering 
van de echtgenoot van de eiseres) en evenmin vanaf de datum waarop de wijzi-
ging van het bedrag van de werkloosheidsuitkering ingaat (te dezen eveneens de 
datum van pensionering van de echtgenoot van de eiseres). De werknemer heeft 
op dat ogenblik immers geen weet van het nieuwe bedrag van de werkloosheids-
uitkering dat hem zal worden uitbetaald.

De eiseres voerde in haar tweede conclusie na heropening van het debat aan dat 
zij pas onofficieel op 7 november 2007 en officieel op 30 november 2007 op de hoogte 
was gebracht van het verlaagde bedrag van haar werkloosheidsuitkeringen.

Het bestreden arrest, dat de rechtsvordering van de eiseres tot betaling van de 
aangepaste aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, die op 2 oktober 
2008 is ingesteld, verjaard verklaart op grond dat de wijziging van het bedrag 
van de werkloosheidsuitkering was ingegaan op 1 oktober 2007, dit is de datum 
waarop haar echtgenoot met pensioen is gegaan en zij dus een samenwonende 
werkloze is geworden, schendt derhalve artikel 15 van de wet van 3 juli 1978.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Uit het bestreden arrest en uit het arrest dat in de zaak is gewezen op 
5 november 2010, waarnaar het bestreden arrest verwijst, blijkt dat de 
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eiseres van de verweerster, haar gewezen werkgever, de verhoging van een 
overeengekomen aanvullende vergoeding vorderde wegens de verminde-
ring van haar werkloosheidsuitkeringen die het gevolg was van het feit dat 
haar echtgenoot met ingang van 1 oktober 2007 met pensioen was gegaan.

Het bestreden arrest stelt vast, zonder bekritiseerd te worden, dat 
de partijen het erover eens zijn dat de rechtsvordering van de eiseres 
onderworpen is aan de verjaring van artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Luidens het eerste lid van dat artikel verjaren de rechtsvorderingen 
die uit de overeenkomst ontstaan, één jaar na het eindigen van deze 
overeenkomst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, 
zonder dat deze termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst 
mag overschrijden.

Aangezien de verjaring een verweermiddel is dat aan een laattijdige 
rechtsvordering wordt tegengeworpen, ontstaat de op een verbintenis 
gegronde rechtsvordering, in de regel, op de datum waarop die verbin-
tenis moet worden nagekomen. Zij verjaart bijgevolg pas op dat ogenblik 
en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, vanaf dat ogenblik.

Het bestreden arrest, dat beslist dat het recht van de eiseres op de 
litigieuze verhoging “pas kan zijn ontstaan op de datum waarop de wijzi-
ging van het bedrag van de werkloosheidsuitkering is ingegaan”, dat wil 
zeggen op 1 oktober 2007, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de 
rechtsvordering van de eiseres, die volgens de vaststellingen van het 
arrest is ingesteld op 2 oktober 2008, is verjaard.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep ;

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-
generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Geinger en mevr. Heenen.

N° 303

2o kamer — 15 mei 2012

(P.11.0679.N)

1o  DouaNe eN aCCIjNZeN. — DouaNeSCHuLD. — boekING. — bePaLINGeN DIe 
De wIjZe VaN boekING reGeLeN. — aarD. — GeVoLG. — ToePaSSING.

2o  DouaNe eN aCCIjNZeN. — DouaNeSCHuLD. — boekING. —CommuNauTaIr 
DouaNeweTboek. — arTIkeL 217. — werkING IN De TIjD.

3o  DouaNe eN aCCIjNZeN. — DouaNeSCHuLD. — boekING. — VereISTeN. 
— CommuNauTaIr DouaNeweTboek. — arTIkeL 217. — uITLeGGING Hof VaN 
juSTITIe euroPeSe GemeeNSCHaPPeN.
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4o  DouaNe eN aCCIjNZeN. — CommuNauTaIr DouaNeweTboek. — arTIkeL 217. 
— DouaNeSCHuLD. — boekING. — wIjZe.

5o  DouaNe eN aCCIjNZeN. — DouaNeSCHuLD. — VaSTSTeLLING bIj ProCeS-
VerbaaL. — VoorwaarDeN. — GeVoLG.

6o  DouaNe eN aCCIjNZeN. — INVoerreCHTeN. — VorDerING ToT beTaLING 
oNTDokeN INVoerreCHTeN. — VorDerING VaN DouaNe eN VaN beLGISCH INTer-
VeNTIe eN reSTITuTIebureau. — GroNDSLaG.

7o  DouaNe eN aCCIjNZeN. — fISCaaLreCHTeLIjke VorDerING VaN DouaNe eN 
VaN beLGISCH INTerVeNTIe eN reSTITuTIebureau. — DoeL. — GeVoLG.

8o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — DouaNe eN aCCIjNZeN. — fISCaaLreCHTeLIjke 
VorDerING VaN DouaNe eN VaN beLGISCH INTerVeNTIe eN reSTITuTIebureau. 
— DoeL. — GeVoLG.

9o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 13. — DouaNe eN aCCIjNZeN. — fISCaaLreCHTeLIjke VorDerING VaN 
DouaNe eN VaN beLGISCH INTerVeNTIe eN reSTITuTIebureau. — DoeL. — GeVoLG.

1o en 2o De bepalingen die de wijze van boeking van de bedragen aan rechten 
regelen, zijn bepalingen van materieel recht zodat de op het ogenblik van het 
ontstaan van de douaneschuld geldende bepalingen op de boeking ervan van 
toepassing zijn ; het op 1 januari 1994 inwerkinggetreden artikel 217 CDW is 
niet van toepassing op een voordien ontstane douaneschuld.

3o Uit het arrest Direct Parcel Distribution Belgium van 28 januari 2010, 
zaak C-264/08 van het Hof van Justitie met betrekking tot artikel 217 CDW, 
dat een vergelijkbare regeling bevat als die welke is vastgesteld bij de arti-
kelen 1.2.c, 2.1, eerste lid, en 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89, 
volgt dat hoewel die bepalingen geen technische of vormelijke minimumver-
eisten vaststellen voor een boeking, de boeking zodanig moet worden verricht 
dat de bevoegde autoriteiten het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij 
uitvoer dat voortvloeit uit de douaneschuld registreren in de boekhouding 
of op iedere andere drager die als zodanig dienstdoet, zodat de boeking van 
de betrokken bedragen met zekerheid wordt vastgesteld, ook tegenover de 
schuldenaar  (1). 

4o Artikel 217 CDW moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaten kunnen 
bepalen dat het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten 
wordt geboekt door de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde 
douaneautoriteiten, zoals bedoeld in artikel 267 AWDA, opgemaakte proces-
verbaal van bevinding van een inbreuk op de toepasselijke douanewetge-
ving  (2). 

5o De douaneschuld kan bij proces-verbaal bedoeld in de artikelen 267 en 268 
AWDA worden vastgesteld wanneer het exacte bedrag aan rechten bij invoer 
of bij uitvoer dat voortvloeit uit de douaneschuld met zekerheid wordt vast-

  (1) HvJ, 28 jan. 2010, C-264/08, Jur. 2010, I, 731.
  (2) HvJ, 16 juli 2009, C-126/08, Jur. 2009, I, 6809, H.v.J., 28 jan. 2010, C-264/08, Jur. 2010, I, 

731 ; Cass. 8 dec. 2009, AR P.07.0747.N, AC 2009, nr. 723 ; Cass. 15 dec. 2009, AR P.06.1518.N, 
AC 2009, nr. 743.
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gesteld ten aanzien van de schuldenaars ; de aldus vastgestelde douane-
schuld is een boeking in de zin van de artikelen 1.2.c en 2.1, eerste lid, Veror-
dening (EEG) nr. 1854/89, zonder dat België uitdrukkelijk moet bepalen dat 
de artikelen 267 en 268 AWDA nadere regels vormen voor de praktijk van de 
boeking van de bedragen aan rechten overeenkomstig artikel 2.2, eerste lid, 
Verordening (EEG) nr. 1854/89  (1). 

6o De vorderingen van de douane-administratie en van het BIRB tot betaling 
van ontdoken invoerrechten vloeien niet voort uit het aan een beklaagde ten 
laste gelegde misdrijf, maar vinden hun rechtstreekse grondslag in de fiscale 
wet die de betaling van de rechten oplegt.

7o, 8o en 9oDe artikelen 6.1 en 13 EVRM zijn niet van toepassing op de fiscaal-
rechtelijke vordering van de douane-administratie en van het BIRB, die 
betrekking heeft op verschuldigde rechten en geen aanleiding geeft tot een 
straf in de zin van artikel 6.1 EVRM.

(S. e.a. T. beLGISCHe STaaT, mIN. VaN fINaNCIëN e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest (nr. C/354/11) van het 
hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 1 maart 2011, 
gewezen op verwijzing ingevolge arrest van het Hof van 7 oktober 2008.

De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.

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

De eiser III voert geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel van de eiser I.1 en eerste middel van de eisers II

Eerste onderdeel

15. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 217 en 221 
CDW en de artikelen 267 en 268 AWDA : artikel 217.2 CDW bepaalt dat 
de lidstaten nadere voorschriften vaststellen voor de boeking van de 
bedragen van rechten, wat van de betrokken lidstaat een legistieke acti-
viteit en dus een reglementair bepalen vereist ; het arrest oordeelt ten 
onrechte dat deze reglementaire bepaling is te vinden in de artikelen 267 
en 268 AWDA ; artikel 267 AWDA bepaalt niets omtrent het begroten of 
opnemen van de verschuldigde rechten ; artikel 268 AWDA schrijft niet 
voor dat de verschuldigde rechten zouden worden begroot en definitief 
aan deze of gene schuldenaar zouden worden toebedeeld.

  (1) Zie : Cass. 15 dec. 2009, AR P.07.1543.N, AC 2009, nr. 744.
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16. De bepalingen die de wijze van boeking van de bedragen aan rechten 
regelen, zijn bepalingen van materieel recht. Toepasselijk zijn de op het 
ogenblik van het ontstaan van de douaneschuld geldende bepalingen.

Het arrest (p. 17), zonder op dat punt te worden bekritiseerd, stelt vast 
dat de kwestieuze douaneschuld dateert van na 1 juli 1990 en van vóór 
1 januari 1994. 

17. Het onderdeel dat met betrekking tot de wijze van boeking van 
de bedragen aan rechten uitgaat van de toepasselijkheid van het op 
1 januari 1994 inwerkinggetreden artikel 217 CDW op een voordien 
ontstane douaneschuld, faalt in zoverre naar recht.

18. Artikel 2.1, eerste lid, van de Verordening (EEG) nr. 1854/89 van de 
Raad van 14 juni 1989 betreffende de boeking en de betalingsvoorwaarden 
voor uit hoofde van een douaneschuld te vereffenen bedragen aan rechten 
bij in- of uitvoer (hierna Verordening (EEG) nr. 1854/89) bepaalt dat elk 
bedrag aan rechten bij in- of uitvoer dat voortvloeit uit een douane-
schuld, genoemd “bedrag aan rechten”, door de douaneautoriteit moet 
worden berekend zodra de nodige gegevens beschikbaar zijn, en door de 
genoemde autoriteit moet worden geboekt.

Volgens artikel 1.2.c) Verordening (EEG) nr. 1854/89 is de boeking de 
inschrijving in de boeken of met gebruikmaking van enige andere drager 
door de douaneautoriteiten van het bedrag aan rechten bij invoer of bij 
uitvoer dat overeenkomt met een douaneschuld.

Artikel 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89 bepaalt dat de 
lidstaten nadere regels vaststellen voor de praktijk van de boeking van 
de bedragen aan rechten. Die regels kunnen verschillen naargelang de 
douaneautoriteiten, rekening houdende met de omstandigheden waar-
onder de douaneschuld is ontstaan, er al dan niet van overtuigd zijn dat 
de genoemde bedragen zullen worden betaald.

Artikel 26, tweede en derde lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89 bepaalt 
dat deze verordening van toepassing is met ingang van 1 juli 1990 en op 
de bedragen aan rechten die met ingang van die datum worden geboekt.

19. Uit het arrest Direct Parcel Distribution Belgium van 28 januari 
2010, zaak C-264/08 van het Hof van Justitie met betrekking tot artikel 217 
CDW, dat een vergelijkbare regeling bevat als die welke is vastgesteld 
bij de artikelen 1.2.c, 2.1, eerste lid, en 2.2, eerste lid, Verordening (EEG) 
nr. 1854/89, volgt dat hoewel die bepalingen geen technische of vormelijke 
minimumvereisten vaststellen voor een boeking, de boeking zodanig 
moet worden verricht dat de bevoegde autoriteiten het exacte bedrag 
aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat voortvloeit uit de douaneschuld 
registreren in de boekhouding of op iedere andere drager die als zodanig 
dienstdoet, zodat de boeking van de betrokken bedragen met zekerheid 
wordt vastgesteld, ook tegenover de schuldenaar.

Uit de arresten Distillerie Smeets Hasselt nv e.a. van 16 juli 2009, zaak 
C-126/08 en Direct Parcel Distribution Belgium van 28 januari 2010, zaak 
C-264/08 van het Hof van Justitie volgt dat de lidstaten kunnen bepalen 
dat het uit een douaneschuld voortvloeiende bedrag aan rechten wordt 
geboekt door de opneming van dit bedrag in het door de bevoegde doua-
neautoriteiten, zoals bedoeld in artikel 267 AWDA, opgemaakte proces-

ARREST-2012-05.indb   1274 03/04/13   12:31



N° 303 - 15.5.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1275

verbaal van bevinding van een inbreuk op de toepasselijke douanewet-
geving.

20. De misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met 
rechten verschuldigd bij de invoer of bij uitvoer worden in België vastge-
steld en ingevorderd overeenkomstig de artikelen 267 tot en met 285 AWDA. 

Overeenkomstig artikel 267 AWDA worden de misdrijven, fraudes of 
overtredingen vastgesteld bij processen-verbaal door daartoe bevoegde 
personen. 

Overeenkomstig artikel 268 AWDA moet het proces-verbaal een 
beknopte en nauwkeurige beschrijving bevatten van de feitelijke vast-
stellingen en de identificatie van de betrokken personen. 

De douaneschuld kan dan ook bij dit proces-verbaal worden vastge-
steld wanneer het exacte bedrag aan rechten bij invoer of bij uitvoer dat 
voortvloeit uit de douaneschuld met zekerheid wordt vastgesteld ten 
aanzien van de schuldenaars.

Uit het voorgaande volgt dat een aldus vastgestelde douaneschuld een 
boeking is in de zin van de artikelen 1.2.c en 2.1, eerste lid, Verordening 
(EEG) nr. 1854/89, zonder dat België uitdrukkelijk moet bepalen dat de 
artikelen 267 en 268 AWDA nadere regels vormen voor de praktijk van de 
boeking van de bedragen aan rechten overeenkomstig artikel 2.2, eerste 
lid, Verordening (EEG) nr. 1854/89.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Vierde middel van de eiser I.1 en tweede middel van de eisers II

26. Het middel voert schending aan van de artikelen 6.1 en 13 EVRM : 
de eisers hebben aangevoerd dat ingevolge de overschrijding van de rede-
lijke termijn voor de berechting van de burgerlijke rechtsvordering, deze 
rechtsvordering diende te worden vervallen verklaard, minstens dat aan 
de verweerders geen interesten konden worden toegekend ; het arrest 
beantwoordt dit verweer enkel met de vaststelling dat de door de eisers 
opgeworpen vormen van rechtsherstel niet mogelijk zijn ; het arrest 
doet op die wijze ten onrechte geen uitspraak over de al dan niet over-
schrijding van de redelijke termijn en evenmin over het passend herstel 
dat daaraan in voorkomend geval moet worden verbonden (eerste onder-
deel) ; zelfs als wordt aangenomen dat het arrest de overschrijding van 
de redelijke termijn heeft vastgesteld, laat het arrest ten onrechte na 
te beslissen tot een passend rechtsherstel (tweede onderdeel) ; het arrest 
grondt ten onrechte de afwijzing van het verzoek om de interesten niet 
toe te kennen, op de enkele vaststelling dat het niet vaststaat dat het 
verstrijken van de redelijke termijn aan de verweerders is te wijten ; op 
die grond kan niet worden besloten tot de afwezigheid van elk rechtsher-
stel in hoofde van de eisers die zijn geschaad door de overschrijding van 
de redelijke termijn (derde onderdeel).

27. In zoverre het middel betrekking heeft op de vordering van de 
verweerder 2, waaromtrent het cassatieberoep van de eisers niet ontvan-
kelijk is, behoeft het geen antwoord.
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28. Artikel 6.1 EVRM bepaalt dat eenieder bij het vaststellen van zijn 
burgerlijke rechten en verplichtingen of het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht heeft op een behan-
deling van zijn zaak binnen een redelijke termijn.

Geschillen over verplichtingen in belastingzaken zijn geen betwistingen 
die verband houden met de vaststelling van burgerlijke rechten of verplich-
tingen noch met de bepaling van de gegrondheid van de strafvordering.

De vorderingen van de douane-administratie en van het BIRB tot 
betaling van ontdoken invoerrechten vloeien niet voort uit het aan een 
beklaagde ten laste gelegde misdrijf, maar vinden hun rechtstreekse 
grondslag in de fiscale wet die de betaling van de rechten oplegt.

Op die fiscaalrechtelijke vordering, die betrekking heeft op verschul-
digde rechten en geen aanleiding geeft tot een straf in de zin van 
artikel 6.1 EVRM, zijn de artikelen 6.1 en 13 EVRM niet van toepassing.

Het middel dat in zijn drie onderdelen geheel van een andere rechtsop-
vatting uitgaat, faalt in zoverre naar recht.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het op de burgerlijke rechtsvorde-

ring van de verweerder 3, de eiseres I.2 burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaart voor de veroordeling tot betaling van de invoerheffingen en 
interesten uitgesproken lastens de eiser I.1.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de verweerder 3 tot de kosten van het cassatieberoep van 

de eiseres I.2.
Veroordeelt de overige eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

15 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist, 
de heer De Bruyn, mevr. Geinger, de heer Vandenberghe (bij de balie te 
Brussel) en de heer Gheysens (bij de balie te Kortrijk).

N° 304

2o kamer — 15 mei 2012
(P.11.1958.N)

1o  weGVerkeer. — aLLerLeI. — oVerSCHrIjDING VaN De maxImaLe ToeGe-
LaTeN maSSa’S oNDer De aSSeN. — beSCHaDIGING VaN HeT weGDek. — maTerIeeL 
beSTaNDDeeL. — bewIjS.

2o  weGeN. — weGVerkeer. — oVerSCHrIjDING VaN De maxImaLe ToeGeLaTeN 
maSSa’S oNDer De aSSeN. — beSCHaDIGING VaN HeT weGDek. — maTerIeeL 
beSTaNDDeeL. — bewIjS.
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3o  bewIjS. — STrafZakeN. — VermoeDeNS. — weGVerkeer. — oVerSCHrIj-
DING VaN De maxImaLe ToeGeLaTeN maSSa’S oNDer De aSSeN. — beSCHaDIGING 
VaN HeT weGDek. — maTerIeeL beSTaNDDeeL.

4°  weGVerkeer. — aLLerLeI. — beSCHaDIGING VaN HeT weGDek. — oVer-
SCHrIjDING VaN De maxImaLe ToeGeLaTeN maSSa’S oNDer De aSSeN. — STraf-
baarHeID VaN oPDraCHTGeVer eN VerLaDer. — VoorwaarDeN. — STrafbaar-
HeID eCoNomISCHe GebruIker of eIGeNaar VaN HeT VoerTuIG.

5°  weGeN. — weGVerkeer. — beSCHaDIGING VaN HeT weGDek. — oVerSCHrIj-
DING VaN De maxImaLe ToeGeLaTeN maSSa’S oNDer De aSSeN. — STrafbaarHeID 
VaN oPDraCHTGeVer eN VerLaDer. — VoorwaarDeN. — STrafbaarHeID eCoNo-
mISCHe GebruIker of eIGeNaar VaN HeT VoerTuIG.

6°  VerVoer. — GoeDereNVerVoer. — LaNDVerVoer. weGVerVoer. — 
INTerNaTIoNaaL VerVoer. — C.m.r.-VerDraG. — arTIkeL 17.4.C. — aarD. — 
ToePaSSINGSGebIeD. — GreNS.

1o, 2o en 3o De overschrijding van de maximale toegelaten massa’s onder de 
assen is strafbaar omwille van de beschadiging van het wegdek die ze teweeg-
brengt en het materiële bestanddeel van het misdrijf is bewezen wanneer de 
overschrijding van de maximale toegelaten massa’s onder de assen aange-
toond is ; tegenbewijs kan niet of moet niet kunnen worden geleverd dat het 
wegdek niet beschadigd is  (1). (Art. 56, eerste lid, Aslastendecreet)

4o en 5o Artikel 57, § 3, Aslastendecreet, dat bepaalt dat de opdrachtgever en 
de verlader overeenkomstig de in §§ 1 en 2 bedoelde strafbepalingen gestraft 
worden indien zij instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die 
hebben geleid tot een inbreuk op artikel 56, preciseert in welke gevallen de 
opdrachtgever en de verlader strafbaar zijn voor het in artikel 56 van het 
decreet bedoelde misdrijf, maar sluit niet uit dat anderen, zoals de econo-
mische gebruiker of de eigenaar van het voertuig onder wiens leiding de 
bestuurder zich op de openbare weg begeeft, eveneens wegens overtreding 
van artikel 56 van het vermelde decreet strafbaar kunnen zijn.

6o Artikel 17.4.c CMR-Verdrag dat bepaalt dat de vervoerder ontheven is van zijn 
aansprakelijkheid wanneer het verlies of de beschadiging van de goederen een 
gevolg is van de bijzondere gevaren eigen aan de behandeling, lading, stuwing 
of lossing ervan door de afzender, de geadresseerde of personen, die voor reke-
ning van de afzender of de geadresseerde handelen, is overeenkomstig artikel 1 
van dat verdrag, van toepassing op iedere overeenkomst onder bezwarende 
titel voor het vervoer van goederen over de weg door middel van voertuigen ; 
die bepaling van burgerlijke aard is niet van toepassing op de vervoerder die 
zich schuldig maakt aan het misdrijf bepaald in artikel 56 Aslastendecreet.

(moNDIa euPeN N.V.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Hasselt van 15 september 2011.

  (1) Cass. 21 sept. 2004, AR P.04.0717.N, AC 2004, nr. 424.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde middel

9. Het middel voert schending aan van de artikelen 56, 57 en 58 van het 
Decreet van het Vlaams Parlement van 19 december 1998 houdende bepa-
lingen tot begeleiding van de begroting 1999 (hierna Aslastendecreet) : 
het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte dat de eiseres schuldig is 
aan de ten laste gelegde feiten ; uit niets blijkt dat het wegdek bescha-
digd geweest is zodat het misdrijf bepaald in artikel 56 van het voor-
melde decreet niet bewezen is ; deze bepaling stelt geen onweerlegbaar 
vermoeden in.

10. Anders dan het middel aanvoert, oordeelt het bestreden vonnis niet 
dat artikel 56 Aslastendecreet het wettelijk vermoeden invoert dat het 
wegdek beschadigd is.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

11. Artikel 56, eerste lid, Aslastendecreet bepaalt : “Het is verboden het 
wegdek te beschadigen door zich met een voertuig op de openbare weg 
te bevinden waarvan de massa op de grond onder één van de assen het 
bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf procent 
overschrijdt.”

12. Uit deze bepaling volgt dat de overschrijding van de maximale 
toegelaten massa’s onder de assen strafbaar is omwille van de bescha-
diging van het wegdek die ze teweegbrengt. Het materiële bestanddeel 
van het misdrijf is bewezen wanneer de overschrijding van de maximale 
toegelaten massa’s onder de assen aangetoond is. 

13. Het middel gaat volledig uit van de onjuiste rechtsopvatting dat bij 
een overschrijding van de maximale toegelaten massa’s onder de assen, 
tegenbewijs kan of moet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet 
beschadigd is.

Het middel faalt in zoverre naar recht.

Vierde middel

14. Het middel voert schending aan van artikel 17.4.c CMR-verdrag en 
artikel 57 Aslastendecreet : het bestreden vonnis oordeelt ten onrechte 
dat de eiseres strafrechtelijk verantwoordelijk is voor het bezigen van 
het overgeladen voertuig op de openbare weg ; niet de eiseres, maar de 
opdrachtgever en de verlader zijn schuldig aan het overladen van het 
voertuig ; het was voor de eiseres onmogelijk om het overladen na te 
gaan ; overeenkomstig artikel 17.4.c CMR-verdrag is de wegvervoerder 
vrijgesteld van aansprakelijkheid voor schade die ontstaat ingevolge de 
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lading door de afzender, de geadresseerde of de personen die voor reke-
ning van de afzender of de geadresseerde handelen.

15. Artikel 57, § 3, Aslastendecreet, bepaalt dat de opdrachtgever en de 
verlader overeenkomstig de in §§ 1 en 2 bedoelde strafbepalingen gestraft 
worden indien zij instructies hebben gegeven of daden hebben gesteld die 
hebben geleid tot een inbreuk op artikel 56.

16. Deze bepaling preciseert in welke gevallen de opdrachtgever en de 
verlader strafbaar zijn voor het in artikel 56 van het decreet bedoelde 
misdrijf, maar sluit niet uit dat anderen, zoals de economische gebruiker 
of de eigenaar van het voertuig onder wiens leiding de bestuurder zich 
op de openbare weg begeeft, eveneens wegens overtreding van artikel 56 
van het vermelde decreet strafbaar kunnen zijn.

17. Artikel 17.4.c CMR-verdrag bepaalt dat de vervoerder ontheven is 
van zijn aansprakelijkheid wanneer het verlies of de beschadiging een 
gevolg is van de bijzondere gevaren eigen aan de behandeling, lading, 
stuwing of lossing van de goederen door de afzender, de geadresseerde 
of personen, die voor rekening van de afzender of de geadresseerde 
handelen. Die bepaling is, overeenkomstig artikel 1 van dat verdrag, 
van toepassing op iedere overeenkomst onder bezwarende titel voor 
het vervoer van goederen over de weg door middel van voertuigen. Die 
bepaling van burgerlijke aard is niet van toepassing op de vervoerder 
die zich schuldig maakt aan het misdrijf bepaald in artikel 56 Aslas-
tendecreet.

In zoverre faalt het middel naar recht.
18. In zoverre het middel aanvoert dat de eiseres noch haar aangestelde 

bestuurder gebruikers waren van het voertuig, dat de totaal toegestane 
massa nooit werd overschreden en dat die bestuurder niet kon nagaan 
dat de maximaal toegelaten massa overschreden was, komt het op tegen 
het onaantastbare oordeel van het tegendeel door het bestreden vonnis 
of verplicht het tot een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet 
bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

19. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

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

15 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Byvoet (bij de balie te Hasselt).
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N° 305
2o kamer — 15 mei 2012

(P.12.0010.N)

CaSSaTIeberoeP. — STrafZakeN. — VormeN. — Vorm eN TermIjN Voor 
memorIeS eN STukkeN. — memorIe DIe Naam eN VoorNaam NIeT VermeLDT VaN 
De PerSooN wIeNS mIDDeLeN Ze beVaT. — GeVoLG.

Een memorie door de griffie van het Hof ontvangen, die noch de naam, noch 
de voornaam vermeldt van de persoon wiens middelen daarin worden aange-
geven, is niet ontvankelijk. 

(b. T. L.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 23 november 2011.

In een memorie worden grieven aangevoerd.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van de memorie

1. Krachtens artikel 420bis Wetboek van Strafvordering komt het recht 
om een memorie op te stellen waarin zijn middelen worden aangegeven 
toe aan de eiser in cassatie.

2. De eiser in cassatie identificeert zich als F., R., H. B., geboren te 
Keulen-Ehrenfeld (Duitsland) op 14 augustus 1955, wonende te 2000 
Antwerpen.

De memorie die op 13 februari 2012 door de griffie van het Hof werd 
ontvangen, vermeldt noch de naam, noch de voornaam van de persoon 
wiens middelen daarin worden aangegeven. Deze persoon zou geboren 
zijn te Mortsel op 2 februari 1959 en wonen te 2840 Rumst.

De memorie is niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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15 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Raets (bij de balie 
te Antwerpen).

N° 306
2o kamer — 15 mei 2012

(P.12.0084.N)

1o  oNDerZoek IN STrafZakeN. — bIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDe. — 
obSerVaTIe. — obSerVaTIe uITGeVoerD Door GeSPeCIaLISeerDe eeNHeDeN VaN 
De feDeraLe PoLITIe. — obSerVaTIe uITGeVoerD Door oPSPorINGSDIeNST DouaNe 
eN aCCIjNZeN. — GeLIjkSTeLLING.

2o  DouaNe eN aCCIjNZeN. — obSerVaTIe uITGeVoerD Door oPSPorINGSDIeNST 
DouaNe eN aCCIjNZeN. — bIjZoNDere oPSPorINGSmeTHoDe. — obSerVaTIe. — 
obSerVaTIe uITGeVoerD Door GeSPeCIaLISeerDe eeNHeDeN VaN De feDeraLe 
PoLITIe– GeLIjkSTeLLING.

1o en 2o Voor de toepassing van artikel 47sexies, § 1, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering is de opsporingsinspectie van de Douane en Accijnzen niet 
gelijk te stellen met een gespecialiseerde eenheid van de federale politie.

(C. T. beLGISCHe STaaT, mIN. VaN fINaNCIëN)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 december 2011.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 47sexies, § 1, tweede 
lid, 189ter, 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering en de artikelen 168 
tot en met 192 AWDA : het arrest oordeelt ten onrechte dat de uitgevoerde 
observatie geen door artikel 47sexies, § 1, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering bedoelde stelselmatige observatie is ; de observatie werd uitge-
voerd door de opsporingsinspectie van de Douane en Accijnzen, die met 
een gespecialiseerde eenheid van de federale politie is gelijk te stellen.

2. Het middel preciseert niet hoe en waardoor het arrest de arti-
kelen 189ter, 235bis en 235ter Wetboek van Strafvordering en de arti-
kelen 168 tot en met 192 AWDA schendt.
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Het middel is in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvan-
kelijk.

3. Artikel 47sexies, § 1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat een door de gespecialiseerde eenheden van de federale politie uitge-
voerde observatie een stelselmatige observatie is in de zin van het 
Wetboek van Strafvordering.

Voor de toepassing van die bepaling is de opsporingsinspectie van de 
Douane en Accijnzen niet gelijk te stellen met een gespecialiseerde 
eenheid van de federale politie.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre 
naar recht.

Ambtshalve onderzoek

4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

Dictum

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

15 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Deken 
(bij de balie te Antwerpen).

N° 307

2o kamer — 15 mei 2012
(P.12.0087.N)

1o  HoGer beroeP. — STrafZakeN (DouaNe eN aCCIjNZeN INbe-
GrePeN). — reCHTSPLeGING IN HoGer beroeP. — VeroorDeLING Door De eerSTe 
reCHTer ToT ééN STraf Voor bePaaLDe TeLaSTLeGGINGeN. — VrIjSPraak Door 
De eerSTe reCHTer Voor eeN TeLaSTLeGGING. — HerVormING. — VeroorDeLING 
Voor aLLe TeLaSTLeGGINGeN. — VoorTGeZeT mISDrIjf. — beHouD VaN De STraf 
oPGeLeGD Door De eerSTe reCHTer. — VereISTe. — eeNSTemmIGHeID.

2o  CaSSaTIe. — VerNIeTIGING. omVaNG. — STrafZakeN. — STrafVorDe-
rING. — bekLaaGDe eN VerDaCHTe. — VeroorDeLING Door De eerSTe reCHTer 
ToT ééN STraf Voor bePaaLDe TeLaSTLeGGINGeN. — VrIjSPraak Door De eerSTe 
reCHTer Voor eeN TeLaSTLeGGING. — HoGer beroeP. — HerVormING. — Veroor-
DeLING Voor aLLe TeLaSTLeGGINGeN. — VoorTGeZeT mISDrIjf. — beHouD VaN De 
STraf oPGeLeGD Door De eerSTe reCHTer. — GeeN eeNSTemmIGHeID. — CaSSa-
TIeberoeP. — beSLISSING VaN HeT Hof.

1o Eenstemmigheid is vereist wanneer de appelrechters op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie de beklaagde schuldig achten aan alle t elastleggingen 
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en hem hiervoor één straf opleggen, namelijk dezelfde die de eerste rechter, 
na vrijspraak voor één telastlegging, voor de vermengde tenlasteleggingen 
had opgelegd  (1). (art.211bis Wetboek van Strafvordering)

2o Wanneer de appelrechters op het hoger beroep van het openbaar minis-
terie de beklaagde zonder eenstemmigheid schuldig achten aan alle telastleg-
gingen en hem hiervoor één straf opleggen, namelijk dezelfde die de eerste 
rechter, na vrijspraak voor één telastlegging, voor de vermengde telastleg-
gingen had opgelegd, vernietigt het Hof de schuldigverklaring van de eiser 
aan de telastlegging waarvoor de eerste rechter vrijspraak had verleend, wat 
de vernietiging meebrengt van de aan de eiser voor alle bewezen verklaarde 
telastleggingen opgelegde straf en van de op de telastlegging, waarvoor de 
eerste rechter vrijspraak verleende, gesteunde beslissing over de burgerlijke 
rechtsvordering ; de schuldigverklaring van de eiser aan de overige telastleg-
gingen blijft onaangetast.

(ar P. T. C. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 7 december 2011.

De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

— het artikel 211bis Wetboek van Strafvordering
1. Overeenkomstig artikel 211bis Wetboek van Strafvordering mogen 

de appelrechters, wanneer er een vrijsprekend vonnis is, geen veroorde-
ling uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn leden. 

2. De eiser werd vervolgd wegens de telastleggingen A.1.a en b, A.2.a en 
b, A3 tot en met A5, A.6.a en b (diefstallen door middel van braak, inklim-
ming of valse sleutel), B.1.a tot en met e, B.2.a tot en met d (diefstallen), 
C.1 (inbreuk op de drugwet), D.1, D.2.a en b (informaticabedrog) en E 
(poging diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels).

3. Het beroepen vonnis verklaart de eiser schuldig aan de telastleg-
gingen A.1.a en b, A.2.a en b, A3 tot en met A5, A.6.a en b (diefstallen 
door middel van braak, inklimming of valse sleutel), B.1.a tot en met 
c, B.1.e, B.2.a tot en met d (diefstallen), C.1 (inbreuk op de drugwet), 
D.1, D.2.a en b (informaticabedrog) en E (poging diefstal door middel 
van braak, inklimming of valse sleutels) en veroordeelt hem voor al die 
feiten tot één straf. Het spreekt de eiser vrij voor de telastlegging B.1.d.

  (1) Zie : Cass. 26 sept. 2006, AR P.06.0494.N, AC 2006, nr. 437.
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4. Op het hoger beroep van het openbaar ministerie en het hoger beroep 
van de eiser, dat niet ontvankelijk wordt verklaard in zoverre het 
betrekking heeft op de vrijspraak voor de telastlegging B.1.d., verklaren 
de appelrechters de eiser schuldig aan alle hem ten laste gelegde feiten, 
met inbegrip van de telastlegging B.1.d en leggen hem voor al die feiten 
de door het beroepen vonnis opgelegde straf op. Zij doen deze uitspraak 
zonder eenstemmigheid.

Aldus schendt het arrest de vermelde wetsbepaling.

Omvang van de cassatie

5. De vernietiging van de schuldigverklaring van de eiser aan de 
telastlegging B.1.d brengt de vernietiging mee van de aan de eiser voor 
alle bewezen verklaarde telastleggingen opgelegde straf en van de op de 
telastlegging B.1.d. gesteunde beslissing over de burgerlijke rechtsvor-
dering van de verweerder 1. Zij laat de schuldigverklaring van de eiser 
aan de overige telastleggingen onaangetast.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het 
— de eiser schuldig verklaart aan de telastlegging B.1.d ;
— de eiser tot straf veroordeelt ;
— uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de 

verweerder 1.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest. 
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot twee derden van de kosten van zijn cassatie-

beroep en laat het overige derde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

15 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal.

N° 308

2o kamer — 15 mei 2012
(P.12.0831.N)

1o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — reGeLING VaN De reCHTSPLeGING. 
— raaDkamer. — VerwIjZING Naar CorreCTIoNeLe reCHTbaNk. — INVrIjHeID-
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STeLLING oNDer VoorwaarDeN. — HoGer beroeP VaN HeT oPeNbaar mINISTerIe. 
— HerVormING VaN De beroePeN beSCHIkkING. — arreST DaT beSLIST DaT De 
INVerDeNkINGGeSTeLDe aaNGeHouDeN bLIjfT. — CaSSaTIeberoeP. — oNTVaNke-
LIjkHeID.

2o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — CaSSaTIeberoeP. — reGeLING VaN De 
reCHTSPLeGING. — raaDkamer. — VerwIjZING Naar CorreCTIoNeLe reCHTbaNk. 
— INVrIjHeIDSTeLLING oNDer VoorwaarDeN. — HoGer beroeP VaN HeT oPeN-
baar mINISTerIe. — HerVormING VaN De beroePeN beSCHIkkING. — arreST DaT 
beSLIST DaT De INVerDeNkINGGeSTeLDe aaNGeHouDeN bLIjfT. — CaSSaTIebe-
roeP. — oNTVaNkeLIjkHeID.

3o  CaSSaTIeberoeP. — STrafZakeN. — beSLISSINGeN VaTbaar Voor 
CaSSaTIeberoeP. — STrafVorDerING. — beSLISSINGeN uIT HuN aarD NIeT 
VaTbaar Voor CaSSaTIeberoeP. — VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — reGeLING VaN De 
reCHTSPLeGING. — raaDkamer. — VerwIjZING Naar CorreCTIoNeLe reCHTbaNk. 
— INVrIjHeIDSTeLLING oNDer VoorwaarDeN. — HoGer beroeP VaN HeT oPeN-
baar mINISTerIe. — HerVormING VaN De beroePeN beSCHIkkING. — arreST DaT 
beSLIST DaT De INVerDeNkINGGeSTeLDe aaNGeHouDeN bLIjfT. — CaSSaTIebe-
roeP. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o, 2o en 3o Uit de paragrafen 1 en 2 van artikel 31 Voorlopige Hechteniswet 
volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van 
artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar 
ministerie tegen de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde mits nale-
ving van voorwaarden bij diens verwijzing door de raadkamer, beslist dat hij 
aangehouden blijft  (1). 

(T.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 mei 2012.

De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Inzake voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep geregeld door 
artikel 31 Voorlopige Hechteniswet. 

Uit de paragrafen 1 en 2 van dat artikel volgt dat de inverdenkingge-
stelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het arrest van de kamer 
van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van artikel 26, § 4, van 
voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de 

  (1) Zie : Cass. 3 april 2007, AR P.07.0377.N, AC 2007, nr. 172.
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invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde mits naleving van voor-
waarden bij diens verwijzing door de raadkamer, beslist dat hij aange-
houden blijft. 

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

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

15 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, 
advocaat-generaal.

N° 309

2o kamer — 16 mei 2012
(P.11.2076.F)

bewIjS. — STrafZakeN. — GeTuIGeN. — GeSCHIL TuSSeN De ouDerS. — 
Zaak waarIN De bLoeDVerwaNTeN IN oPGaaNDe LIjN TeGeNGeSTeLDe beLaNGeN 
HebbeN. — GeTuIGeN. — VerHoor VaN De bLoeDVerwaNTeN IN NeDerDaLeNDe LIjN.

Artikel 931, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de 
bloedverwanten in nederdalende lijn niet mogen worden gehoord in zaken 
waarin hun bloedverwanten in opgaande lijn tegengestelde belangen hebben, 
is niet van toepassing in strafzaken  (1). (Art. 931, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek)

(I. T. S.)

16 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Hissel en de heer Philippart de 
Foy (bij de balie te Luik), mevr. Waldron (bij de balie te Brussel).

N° 310

2o kamer — 16 mei 2012
(P.12.0112.F)

1o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — STrafZakeN. — eerLIjke beHaNDeLING VaN 
De Zaak. — oNDerZoekSGereCHTeN. — reDeNeN VaN HeT arreST. — burGer-
LIjke ParTIj. — CoNCLuSIe.

  (1) Verslag van het Hof van Cassatie, 2005, p. 246.
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2o  oNDerZoekSGereCHTeN. — reDeNeN VaN HeT arreST. — burGerLIjke 
ParTIj. — CoNCLuSIe. — reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De 
meNS. — eerLIjke beHaNDeLING VaN De Zaak.

1o en 2o Het recht, voor een burgerlijke partij, om een conclusie neer te leggen 
voor het onderzoeksgerecht, houdt in dat het onderzoeksgerecht daarop 
antwoordt en, als het van mening is dat het de vordering dient af te wijzen, 
de voornaamste redenen aangeeft die de partij in staat stellen de beslissing 
te begrijpen. (Art. 6.1, EVRM)

(D. e.a. T. PoLITIeZoNe NIjVeL-GeNaPPe e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 januari 2012.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Cassatieberoepen van de eisers, burgerlijke partijen

Tweede middel

Het recht, voor een burgerlijke partij, om een conclusie neer te leggen 
voor het onderzoeksgerecht, houdt in dat het onderzoeksgerecht daarop 
antwoordt en, als het van mening is dat het de vordering dient af te 
wijzen, de voornaamste redenen aangeeft die de partij in staat stellen de 
beslissing te begrijpen.

De eisers hebben een conclusie neergelegd waarin zij aanvoeren dat de 
tweede en derde verweerder tegen hen feiten hebben gepleegd die kunnen 
aangemerkt worden als de wanbedrijven in de zin van de artikelen 147, 
151, 257 en 398 Strafwetboek.

Tot staving van hun klacht hebben de eisers de geneeskundige getuig-
schriften aangevoerd, de verklaringen van de getuigen en van de buren, 
het relaas van de kinderen die de feiten hebben bijgewoond en het gebrek 
aan samenhang dat volgens hen de verklaringen van de politieagenten 
vertonen.

Het arrest beslist dat er onvoldoende bewijzen bestaan voor de telast-
leggingen waarvoor de eisers klacht hebben ingediend, omdat hun versie 
tegengesteld is aan die van de politieagenten en het gerechtelijk onder-
zoek het niet mogelijk maakt de tweede versie uit te sluiten ten gunste 
van de eerste.
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Die ene overweging stelt de eisers niet in staat te begrijpen waarom de 
middelen die tot staving van hun eis zijn uiteengezet werden afgewezen 
en antwoordt niet op de conclusie die zij hadden neergelegd.

In zoverre is het middel gegrond.
Het eerste middel dat niet tot een ruimere vernietiging kan leiden 

behoeft geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het hoger beroep van 

de eerste eiser en de burgerlijkepartijstelling van de tweede eiser niet 
gegrond verklaard.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun cassatieberoep 

en de tweede en derde verweerder in een vierde van die kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, 

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

16 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, 
procureur-generaal. — Advocaat : de heer Marchand (bij de balie te Brussel).

N° 311

2o kamer — 16 mei 2012
(P.12.0223.F)

1o  HoGer beroeP. — STrafZakeN (DouaNe eN aCCIjNZeN INbe-
GrePeN). — reCHTSPLeGING IN HoGer beroeP. — oPeNbaar mINIS-
TerIe. — VorDerING.

2o  oPeNbaar mINISTerIe. — STrafZakeN. — HoGer beroeP. — reCHTSPLe-
GING IN HoGer beroeP. — VorDerING.

3o  STrafVorDerING. — oPeNbaar mINISTerIe. — HoGer beroeP. — reCHTS-
PLeGING IN HoGer beroeP. — VorDerING.

1o tot 3o Wanneer de rechter in hoger beroep kennisneemt van de strafvor-
dering, maakt het horen van de vordering van het openbaar ministerie een 
substantieel vormvereiste uit dat in de beslissing of het proces-verbaal van de 
rechtszitting dient te worden vastgesteld ; de wet schrijft evenwel niet voor 
dat het openbaar ministerie een samenvatting geeft van de zaak en evenmin 
dat in de beslissing in hoger beroep of in een andere akte van de rechtsple-
ging, de grieven van het openbaar ministerie tegen het door hem beroepen 
vonnis, worden vermeld  (1). (Art. 210, Wetboek van Strafvordering)

  (1) Cass. 12 april 1988, AR 2279, AC 1987-1988, nr. 488 ; Cass. 19 sep. 2001, AR P.01.1143.F, 
AC 2001, nr. 474.
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(T. T. D. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen, correctionele kamer, van 23 december 2011.

De eiseres voert in een memorie en een verzoekschrift die aan dit 
arrest zijn gehecht, drie identieke middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering

Derde middel

Artikel 190 Wetboek van Strafvordering is alleen van toepassing op de 
rechtspleging in hoger beroep in zoverre die niet door bijzondere bepa-
lingen wordt geregeld. Artikel 210 van hetzelfde wetboek bepaalt niet 
dat het openbaar ministerie in hoger beroep een samenvatting geeft van 
de feiten.

Ofschoon, volgens artikel 210, op het hoger beroep tegen de beslissing 
op de strafvordering, de vordering van het openbaar ministerie moet 
worden gehoord en ofschoon in de beslissing of in het proces-verbaal 
van de rechtszitting moet worden vastgesteld dat dit substantiële vorm-
vereiste in acht genomen is, bepaalt geen enkele wetsbepaling dat de 
inhoud van die vordering moet worden vermeld.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

16 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procu-
reur-generaal. — Advocaten : de heer Arnould en de heer Coulon (bij de 
balie te Bergen).
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N° 312

2o kamer — 16 mei 2012
(P.12.0749.F)

1o  VreemDeLINGeN. — VrIjHeIDSberoVING. — HaNDHaVING. — aDmINISTra-
TIeVe maaTreGeL. — weTTIGHeID.

2o  VreemDeLINGeN. — VrIjHeIDSberoVING. — HaNDHaVING. — aDmINISTra-
TIeVe maaTreGeL. — moTIVerING.

1o De op grond van artikel 7, derde lid, van de wet van 15 december 1980 
genomen administratieve maatregel die vermeldt dat de vreemdeling in België 
verblijft zonder geldig visum, hem kennis is gegeven van twee bevelen om 
het grondgebied te verlaten, hij opnieuw werd gecontroleerd terwijl hij op 
onwettige wijze in het land verbleef en dat het, ondanks de eerdere kennis-
geving van een maatregel tot verwijdering, weinig waarschijnlijk is dat hij 
vrijwillig aan de nieuwe maatregel gevolg zal geven, is een wettig genomen 
maatregel. (Art. 7, derde lid, Vreemdelingenwet)

2o De minister die in de beslissing tot vrijheidsberoving van de vreemdeling, op 
concrete wijze de omstandigheden vermeldt die de maatregel verantwoorden 
in het licht van de bij artikel 7, derde lid, van de wet van 15 december 1980 
vereiste strikte noodzakelijkheid, omkleedt die akte met redenen, overeen-
komstig artikel 62 van diezelfde wet. (Artt. 7, derde lid, en 62, Vreemde-
lingenwet)

(k.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 17 april 2012.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Het middel verwijt de appelrechters dat zij artikel 72, tweede lid, 
Vreemdelingenwet hebben geschonden door aan de tegen de eiseres 
genomen administratieve maatregel redenen toe te voegen die daarin 
niet vermeld staan.

Krachtens artikel 7, derde lid, van de voormelde wet, kan de vreem-
deling, tenzij op doeltreffende wijze andere toereikende doch minder 
dwingende maatregelen kunnen toegepast worden, met het oog op zijn 
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verwijdering worden vastgehouden voor de tijd die voor de uitvoe-
ring van de maatregel noodzakelijk is, inzonderheid wanneer er een 
risico op ontvluchting bestaat of wanneer de onderdaan van het derde 
land de voorbereiding van de terugkeer of verwijdering verhindert of 
ontloopt.

In strijd met wat het middel aanvoert, beperkt de aan het toezicht 
van het onderzoeksgerecht voorgelegde beslissing zich niet ertoe te 
vermelden dat het verantwoord is de eiseres vast te houden op grond 
dat zij, vermits zij op het ogenblik van haar aanhouding over geen enkel 
identiteitsdocument beschikte, dient opgesloten te worden om haar 
nationale overheid in staat te stellen een reistitel te verlenen.

De beslissing vermeldt eveneens dat de eiseres in België verblijft 
zonder geldig visum, dat haar op 29 maart 2010 en 11 mei 2011 kennis 
was gegeven van twee bevelen om het grondgebied te verlaten, dat zij 
opnieuw werd gecontroleerd terwijl zij op onwettige wijze in het land 
verbleef en dat, ondanks de eerdere kennisgeving van een maatregel 
tot verwijdering, het weinig waarschijnlijk is dat zij vrijwillig aan die 
nieuwe maatregel gevolg zou geven.

Op grond van die vermeldingen en zonder toevoeging van eigen redenen, 
oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling dat de administratieve 
beslissing het in artikel 7, derde lid, bepaalde subsidiariteitsbeginsel 
had geëerbiedigd.

Het arrest verantwoordt zijn beslissing dus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel voert eerst aan dat de vrijheidsberovende maatregel een 
motiveringsgebrek vertoont in zoverre zij geen minder dwingende maat-
regel aanvoert die toegepast had kunnen worden, noch melding maakt 
van een risico op ontvluchting van de eiseres of van een poging van de 
eiseres om haar terugkeer te verhinderen.

Wanneer de minister, in de beslissing tot vrijheidsberoving op concrete 
wijze de omstandigheden vermeldt die de maatregel verantwoorden 
in het licht van de bij artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet vereiste 
strikte noodzakelijkheid, omkleedt de minister die beslissing met 
redenen, overeenkomstig artikel 62 van die wet. Geen enkele bepaling 
legt hem bovendien de verplichting op om de redenen uiteen te zetten 
waarom hij van oordeel is dat een minder dwingende maatregel onge-
schikt zou zijn om dat doel te bereiken.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
In zoverre het middel een tegenstrijdigheid aanvoert in de motivering 

van de administratieve beslissing, kan het niet voor het eerst voor het 
Hof worden aangevoerd en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

16 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Andrien (bij de 
balie te Luik).

N° 313
1o kamer — 18 mei 2012

(C.11.0407.F)

1o  oVereeNkomST. — beSTaNDDeLeN. — ToeSTemmING. — ToTSTaND-
komING VaN De oVereeNkomST. — aaNboD. — DefINITIef aaNboD. — aaNboD 
oNDer VoorwaarDe. — aaNVaarDING.

2o  kooP. — ToeSTemmING. — ToTSTaNDkomING VaN De oVereeNkomST. — aaNboD. 
— DefINITIef aaNboD. — aaNboD oNDer VoorwaarDe. — aaNVaarDING.

1o en 2o Het definitieve aanbod, waarvan de aanvaarding leidt tot de totstand-
koming van de overeenkomst, is het aanbod dat niet afhangt van een 
opschortende voorwaarde of dat door de vervulling van die voorwaarde defi-
nitief wordt  (1). 

(N. e.a. T. V. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 9 december 2010 van 
het hof van beroep te Luik.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1101, 1108, 1176, 1181, 1182, 1582, 1583 en 1584 van het Burgerlijk 
Wetboek.

  (1)  “Le processus de formation du contrat”, Centre de droit des obligations, 
Contributions comparatives et interdisciplinaire à l’harmonisation du droit européen, 
Bruylant, 2002, p. 154 en 155 ; Pierre VaN ommeSLaGHe, Droit des obligations, dl. 1, Bruylant, 
2010, p. 483 ; Cass. 16 maart 1989, AR 8057-8052, AC 1987-88, nr. 405 ; M. VaNwIjk-aLexaNDre 
en P. wery, Le processus de formation du contrat, Commission université palais, Larcier 
2004, vol. 72, p. 15 e.v. en verwijzingen ; Cass. 27 juni 2008, AC 2008, AR C.06.0413.F, nr. 417.
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Aangevochten beslissingen

Het arrest vernietigt het beroepen vonnis, behalve in zoverre het de vorde-
ringen van de partijen ontvankelijk verklaart, de tegenvordering van de eiseres 
verwerpt en de kosten begroot, en het verklaart, met wijziging van dat vonnis, 
“de oorspronkelijke vordering [van de verweerders] gedeeltelijk gegrond en de 
oorspronkelijke tegenvordering [van de eiseres] ongegrond”, “veroordeelt [de 
eisers] om aan de [verweerders] een bedrag van 15.000 euro te betalen, vermeer-
derd met de moratoire interest vanaf 16 maart 2006, datum van de dagvaarding, 
tot de algehele betaling”, en “veroordeelt hen in de kosten van de twee instan-
ties”, om alle redenen en in het bijzonder om de volgende redenen :

“Allereerst moet ingegaan worden op het bezwaar [van de eiser], volgens hetwelk 
de koopovereenkomst in elk geval nog niet was gesloten, aangezien de offerte zelf 
aan voorwaarden onderworpen was en dus niet als definitief beschouwd werd.

Dit bezwaar is niet gegrond.
Wanneer de overeenkomst wordt gesloten onder een opschortende voorwaarde, 

blijft die overeenkomst immers bestaan zolang de voorwaarde niet is vervuld, 
hoewel de uitvoering van de verbintenis geschorst is.

Die overeenkomst doet dus rechten en verplichtingen tussen de partijen 
ontstaan”.

Grieven

Zoals elke rechtshandeling kan het aanbod tot het sluiten van een overeen-
komst onder een opschortende voorwaarde worden gedaan. De aanbieder stelt 
zijn wil om de overeenkomst te sluiten afhankelijk van de vervulling van een 
toekomstige en onzekere gebeurtenis.

Wanneer een aanbod onder een dergelijke voorwaarde wordt gedaan, krijgt de 
eenzijdige verbintenis van de aanbieder pas uitwerking als de vervulling van de 
voorwaarde daadwerkelijk in vervulling gaat. Aangezien de opschortende voor-
waarde tot gevolg heeft dat de opeisbaarheid van de verbintenis van de aanbieder 
geschorst wordt, kan die verbintenis immers geen gevolgen hebben, dat wil zeggen 
dat zij door de bestemmeling pas na vervulling van de voorwaarde aanvaard kan 
worden.

De eiser heeft in zijn syntheseconclusie in hoger beroep aangevoerd dat “er in 
elk geval van moet worden uitgegaan dat de koopovereenkomst nog niet gesloten 
was, aangezien het aanbod zelf aan voorwaarden onderworpen was en dus nog niet 
als definitief werd beschouwd”.

De eiser preciseerde, met betrekking tot de voorwaarde volgens welke de verweer-
ders een lening dienden te verkrijgen, meer bepaald dat “het geen voorwaarde betrof 
die was opgenomen in de voorlopige koopakte maar in het aanbod, waardoor dat 
aanbod niet definitief maar vervallen was, daar het afhing van een opschortende 
voorwaarde ; het aanbod stond niet vast en was niet definitief zolang die opschor-
tende voorwaarde niet was vervuld ; ook al heeft de [eiser] het aanbod aanvaard, 
toch kon de verkoop niet als gesloten worden beschouwd omdat het aanbod niet 
als vaststaand en definitief kon worden beschouwd” ; aangezien de verkoop niet 
totstandgekomen en definitief was, kunnen de [verweerders] de ontbinding ervan 
niet eisen en kunnen zij bijgevolg geen schadevergoeding vorderen”.

Het arrest verwerpt dit argument, op grond dat een “overeenkomst” die onder 
een opschortende voorwaarde is gesloten, blijft bestaan zolang de voorwaarde 
niet is vervuld, hoewel de uitvoering van de verbintenis opgeschort is, zodat “die 
overeenkomst dus rechten en verplichtingen tussen de partijen doet ontstaan”.

Het arrest beslist dat er zodoende een koopovereenkomst is gesloten, op grond 
dat er een koopovereenkomst onder opschortende voorwaarde was gesloten. Het 
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arrest volgt aldus niet alleen uit van een tautologische redenering, meer nog, 
het maakt geen onderscheid tussen, enerzijds, het aanbod tot het sluiten van een 
overeenkomst onder een opschortende voorwaarde en, anderzijds, het voorwaar-
delijke aanbod om een definitieve overeenkomst te sluiten.

Aangezien uit het arrest niet blijkt dat de opschortende voorwaarden zijn 
vervuld — de verweerders wijzen in hun conclusie trouwens zelf erop dat “het 
aanbod geenszins vervallen is omdat de voorwaarden niet zijn vervuld” — het 
aanbod niet geacht kon worden uitwerking te hebben, zodat de aanvaarding van 
dat aanbod door de eiser niet tot gevolg kon hebben dat de verkoopovereenkomst 
rechtsgeldig was gesloten.

Het arrest, dat beslist dat er tussen de partijen een koopovereenkomst is 
gesloten terwijl de eiser het aanbod niet rechtsgeldig kon aanvaarden zolang de 
voorwaarde niet was vervuld, miskent derhalve niet alleen het wettelijk begrip 
“aanbod tot het sluiten van een overeenkomst” (schending van de artikelen 1101 
en 1108 van het Burgerlijk Wetboek) maar tevens de regels betreffende de koop-
overeenkomst (schending van de artikelen 1582, 1583 en 1584 van het Burgerlijk 
Wetboek). Het miskent daarenboven, voor zover nodig, het wettelijk begrip 
“opschortende voorwaarde” (schending van de artikelen 1176, 1181 en 1182 van het 
Burgerlijk Wetboek).

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Het definitieve aanbod, waarvan de aanvaarding leidt tot de totstand-
koming van de overeenkomst, is het aanbod dat niet afhangt van een 
opschortende voorwaarde of dat door de vervulling van die voorwaarde 
definitief wordt.

Uit het arrest blijkt dat de eerste verweerder op 1 september 2005 
aangeboden heeft het pand van de eisers te kopen en dat hij zijn aanbod 
afhankelijk heeft gesteld van verschillende opschortende voorwaarden, 
waaronder het verkrijgen van een hypothecaire lening.

Het arrest, dat de conclusie verwerpt waarin de eiser aanvoerde dat de 
koopovereenkomst niet tot stand was gekomen, daar het aanbod afhing 
van verschillende voorwaarden en dus niet definitief was, beslist dat de 
overeenkomst, “wanneer [zij] wordt gesloten onder een opschortende voor-
waarde, blijft bestaan zolang de voorwaarde niet is vervuld, hoewel de uitvoe-
ring van de verbintenis geschorst is”.

Het arrest, dat niet vaststelt dat de opschortende voorwaarden van het 
aanbod zouden zijn vervuld, zodat dit aanbod definitief zou zijn geworden, 
maar dat beslist dat er tussen de partijen een koopovereenkomst onder 
opschortende voorwaarde is gesloten, schendt de artikelen 1101, 1108 en 
1582 tot 1584 Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet 
kan leiden tot ruimere vernietiging.

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het 
hoofdberoep ontvankelijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

18 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Batselé,. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 314

1o kamer — 18 mei 2012
(C.11.0628.F — C.11.0791.F)

VerZekerING. — w.a.m.-VerZekerING. — arTIkeL 29bis VaN De weT VaN 
21 NoVember 1989. — NIeT beSCHermDe PerSooN. — VerGoeDING. — uITSLuITING. 
— beSTuurDer VaN HeT moTorrIjTuIG. — beGrIP.

De bestuurder in de zin van artikel 29bis, eerste lid, van de wet van 21 november 
1989, is de persoon die het motorrijtuig bestuurt op het ogenblik van het 
ongeval, dat wil zeggen de persoon die, op dat ogenblik, het meesterschap 
over dat motorrijtuig heeft via mechanische middelen waardoor hij het voer-
tuig in een bepaalde richting kan sturen en zodoende het vermogen van de 
motor beheerst ; de omstandigheid alleen dat een bestuurder van zijn voer-
tuig wordt gegooid en de grond, een hindernis of een ander voertuig raakt 
tijdens het ongeval zelf, ontneemt hem de hoedanigheid van bestuurder niet ; 
hij verliest die hoedanigheid pas wanneer hij, na van het voertuig te zijn 
gegooid, getroffen wordt door een ander verkeersongeval dan het eerste  (1). 
(Art. 29bis, § 1, eerste lid, WAM 1989).

(fIDea N.V. T. axa beLGIum N.V. ; axa beLGIum N.V. T. b.,  
T.e.V. VaN fIDea N.V.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis dat op 27 april 2011 in 
hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 2 mei 2012 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht ;
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 314.
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II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert tot staving van het cassatieberoep, dat op de alge-
mene rol is ingeschreven onder het nummer C.11.0628.F, twee middelen 
aan waarvan het eerste gesteld is als volgt.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 29bis, inzonderheid § 1, eerste lid, en § 2, van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij-
tuigen ;

— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis stelt vast dat R.B., die op 10 juli 2005 met haar motorfiets 
reed te Havelange, chaussée de Liège, in de richting van Luik, dat zij het meester-
schap over haar motorfiets heeft verloren, dat zij het voertuig van het merk Ford 
Focus, dat door J.K. werd bestuurd en vóór haar reed, heeft kunnen ontwijken 
maar door dat manoeuvre van de motorfiets, dat zij niet meer onder controle had, 
is gevallen en zwaar is aangereden door een voertuig van het merk Skoda, dat 
uit de tegenovergestelde richting naderde en bestuurd werd door J.V., dat R.B. 
door die botsing zwaargewond raakte, en dat het strafrechtelijk vooronderzoek 
dat na het ongeval werd ingesteld, geseponeerd werd. Het bestreden vonnis, dat 
beslist dat de bestuurders J.K. en J.V. niet aansprakelijk zijn voor het ongeval, 
en dat alleen R.B. aansprakelijk is voor het ongeval, veroordeelt vervolgens de 
verweerster, de verzekeraar die de aansprakelijkheid van J.V. dekt, om op grond 
van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 de schade te vergoeden die R.B. 
heeft geleden door haar botsing met de wagen van J.V., kent aan R.B., ten laste 
van de verweerster, het provisionele bedrag van één euro toe en wijst een deskun-
dige aan om de schade van R.B. te begroten.

De rechtbank veroordeelt de eiseres, de verzekeraar die de aansprakelijkheid 
van R.B. dekt voor het gebruik van de motorfiets die zij bestuurde, op het beroep 
tot vrijwaring dat de verweerster tegen de eiseres heeft ingesteld, “om de (verweer-
ster) te vrijwaren tegen elke veroordeling die door dit vonnis uitgesproken wordt” 
— dit wil zeggen de veroordeling van de eiseres in het voordeel van R.B.

De rechtbank “houdt de uitspraak voor het overige aan”.

Het vonnis verantwoordt zijn beslissing om alle redenen die hier als volledig 
weergegeven en bekritiseerd worden beschouwd, en in het bijzonder om de 
volgende redenen :

“B. De vergoeding op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989

16. Mevrouw B. grondt de rechtsvordering die zij tegen de (verweerster) heeft 
ingesteld niet alleen op het gemeen recht van de buitencontractuele aansprake-
lijkheid, maar daarenboven op artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.

Zij beklemtoont immers dat het voertuig van de heer V. (ook verzekerd door [de 
verweerster]) betrokken was bij het ongeval, daar haar letsels — of de zwaarste 
letsels althans — niet zijn veroorzaakt door de val maar doordat de wagen van de 
heer V. over haar heen is gereden, toen zij op de rijbaan lag. 

Zij voert daarenboven aan dat zij, toen zij op de grond viel en haar motorfiets 
niet meer in de hand had, een zwakke weggebruiker was en niet een bestuurder, die 
overeenkomstig artikel 29bis, § 2, uitgesloten is van de automatische vergoeding.

17. Mevrouw B. verwijt de politierechtbank terecht dat zij haar beslissing 
hierop heeft gegrond dat ‘niemand tegen wil en dank voetganger is’ en dat 
‘niemand voetganger wordt zonder dat hij dat zelf wil’.

ARREST-2012-05.indb   1296 03/04/13   12:31



N° 314 - 18.5.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1297

Om voor vergoeding op grond van artikel 29bis in aanmerking te komen, is 
immers niet vereist dat het slachtoffer de hoedanigheid van voetganger heeft : 
het is noodzakelijk maar voldoende dat hij niet de hoedanigheid van bestuurder 
heeft.

De toepassing van die bepaling hangt daarenboven evenmin af van de voor-
waarde dat de bestuurder die hoedanigheid opzettelijk verloren heeft op het ogen-
blik van het ongeval.

De rechtspraak en de rechtsleer zijn het erover eens dat een weggebruiker auto-
matisch vergoed kan worden wanneer hij de hoedanigheid van bestuurder buiten 
zijn wil om verloren heeft.

De moeilijkheid bestaat er dan ook in te bepalen op welk ogenblik de betrokken 
weggebruiker de hoedanigheid van bestuurder verliest en zwakke weggebruiker 
wordt.

Volgens sommige auteurs dient de weggebruiker het meesterschap over zijn 
voertuig ‘lang genoeg verloren te hebben om te kunnen oordelen dat de omstan-
digheden die tot de schade hebben geleid, onderling niet langer onlosmakelijk 
verbonden zijn en dat zij bijgevolg twee verschillende ongevallen vormen’.

Het beroepen vonnis verwijst naar die opvatting door vast te stellen dat het 
ongeval weliswaar ‘in twee fases’ heeft plaatsgevonden, maar ‘dat het gaat om 
twee, onderling nauw verbonden fases van hetzelfde ongeval en niet om twee 
afzonderlijke ongevallen die los van elkaar moeten worden beschouwd’.

Het vonnis beslist aldus wat volgt :

‘De bestuurder van een motorfiets wordt niet opnieuw een zwakke wegge-
bruiker wanneer hij zijn voertuig verlaat door ervan te vallen, aangezien er geen 
onderscheid kan worden gemaakt tussen meerdere opeenvolgende ongevallen die 
op een verschillend tijdstip plaatsvinden’.

18. Dit criterium is niet alleen moeilijk toe te passen maar mist daarenboven 
elke grond en laat veel ruimte over voor een subjectieve beoordeling, zoals blijkt 
uit de vele twijfels die hierover in de rechtspraak, zowel in België als in Frank-
rijk, bestaan.

Sommigen, die rekening wilden houden met de dynamiek van het ongeval, 
hebben het hierboven bedoelde criterium willen ‘verfijnen’ door een onderscheid 
te maken naargelang het slachtoffer al dan niet nog aan de kinetische energie 
van zijn voertuig onderhevig was op het ogenblik van de botsing met het voertuig 
waarvan de betrokkenheid in vraag wordt gesteld.

Zo heeft het Franse Hof van Cassatie aangenomen dat een bromfietser niet 
langer een bestuurder was toen hij bij de tweede botsing uitgestrekt op de rijbaan 
lag, terwijl het Hof het tegenovergestelde standpunt innam toen de bromfietser 
op het ogenblik van de botsing nog steeds in beweging was.

19. De rechtbank oordeelt van zijn kant dat, aangezien het begrip ‘bestuurder’ 
een grond vormt tot uitsluiting van de in artikel 29bis bepaalde vergoeding, dat 
begrip op een beperkende wijze moet worden uitgelegd.

Volgens professor D. is de bestuurder degene die, op het ogenblik van het 
ongeval, ‘het voertuig daadwerkelijk in een bepaalde richting kan sturen via 
daartoe bedoelde mechanische middelen’. Hij voegt hieraan toe dat ‘het begrip 
bestuurder méér inhoudt dan een welbepaald vermogen dat in abstracto beoor-
deeld wordt ; dat vermogen moet daadwerkelijk worden aangewend’.

Bijgevolg moet geoordeeld worden dat mevrouw B., zodra zij het fysiek contact 
met de controle-instrumenten van haar motorfiets verloor, ook de hoedanigheid 
van bestuurder verloor, ook al is er tussen haar val en de botsing met het voer-
tuig van de heer V. heel weinig tijd verstreken.
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De vraag of het slachtoffer stil lag of bewoog op het ogenblik van de botsing is 
niet relevant, daar zij in beide gevallen haar voertuig niet meer in de hand had, 
aangezien zij ervan was afgeworpen.

Het beroepen vonnis moet dus op dat punt gewijzigd worden : de (verweerster) 
moet aan mevrouw B. het provisionele bedrag van één euro betalen, een deskun-
dige moet worden belast met de opdracht de letsels te beoordelen en moet worden 
verzocht te bepalen welke schade het gevolg is van de oorspronkelijke val (die 
geen aanleiding geeft tot vergoeding op grond van artikel 29bis) en welke schade 
is veroorzaakt door de botsing met het voertuig van de heer V.

C. De tussenvorderingen
20. De (verweerster) stelt evenwel een vordering tot vrijwaring in tegen de (eiseres), 

de verzekeraar van mevrouw B., die zij voor het ongeval aansprakelijk acht.
Uit de hierboven vermelde vaststellingen blijkt immers wel degelijk dat de 

verzekerden van de (verweerster) geen enkele fout in oorzakelijk verband met het 
ongeval hebben begaan : de heer K. heeft zijn bocht naar links correct voorbereid, 
terwijl de heer V. geconfronteerd werd met een niet te voorziene en onvermijde-
lijke hindernis.

Mevrouw B. is als enige aansprakelijk voor het ongeval, omdat zij onvoldoende 
afstand heeft gehouden tot het voertuig dat voor haar uit reed en zij bijgevolg het 
meesterschap over haar motorfiets heeft verloren op het ogenblik dat de heer K. 
aangaf dat hij links wilde afslaan.

De (eiseres) moet bijgevolg veroordeeld worden om de (eiseres) te vrijwaren 
tegen de veroordelingen die, overeenkomstig het gemeen recht, tegen haar 
kunnen worden uitgesproken”.

Grieven

Artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 bepaalt dat “bij 
een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, (…), met 
uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder 
van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtof-
fers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het over-
lijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk wordt vergoed door de verze-
keraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van 
de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

Luidens datzelfde artikel, § 2, “kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en 
zijn rechthebbenden zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel”.

Eerste onderdeel

Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis kan worden afgeleid dat R.B. de 
motorfiets bestuurde op het ogenblik van het ongeval. Zij kon dus niet op grond van 
artikel 29bis van de wet van 29 november 1989 een vergoeding eisen van de verweer-
ster, de verzekeraar die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van J.V. dekte, 
aangezien dat artikel de bestuurder van een motorrijtuig uitsluit van vergoeding.

De omstandigheid, zoals ook het vonnis vaststelt, dat R.B. is aangereden door 
J.V. na van haar motorfiets te zijn gevallen en door die val “het fysiek contact 
met de controle-instrumenten” van die motorfiets heeft verloren, kon haar de 
hoedanigheid van bestuurder in de zin van die tekst niet ontnemen.

Het vonnis, dat het tegendeel beslist en, bijgevolg, voor recht zegt dat de 
verweerster, op grond van die wettekst, wettig gehouden is tot vergoeding van de 
schade van R.B., die het gevolg is van haar botsing met het door J.V. bestuurde 
voertuig, en een deskundige aanwijst om die schade te begroten en de verweer-
ster veroordeelt om aan R.B. het provisionele bedrag van een euro te betalen, 
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verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 29bis van de 
wet van 21 november 1989).

Tweede onderdeel

Aangezien uit de hierboven weergegeven redenen en, in het bijzonder uit de 
reden dat “mevrouw B. als enige aansprakelijk is voor het ongeval, omdat zij 
onvoldoende afstand heeft gehouden tot het voertuig dat voor haar uit reed en 
zij bijgevolg het meesterschap over haar motorfiets heeft verloren op het ogen-
blik dat de heer K. aangaf dat hij links wilde afslaan”, volgt dat R.B. aanspra-
kelijk is voor het ongeval en dat zij aansprakelijk is in de hoedanigheid van 
bestuurder van de motorfiets, heeft het vonnis niet wettig kunnen beslissen dat 
zij die hoedanigheid niet had en dat zij dus een “zwakke weggebruiker” was in de 
zin van artikel 29, § 1, van de wet van 21 november 1989 en dat zij bijgevolg recht 
had om door de verweerster te worden vergoed in de zin van die tekst (opnieuw 
schending van die wetsbepaling).

Derde onderdeel

De eiseres had in haar conclusie het volgende aangevoerd :
“Het geval van mevrouw B. kan geenszins worden vergeleken met dat van een 

buschauffeur die, na met zijn bus te hebben gereden, (vrijwillig) uitstapt of van 
een bestuurder die, na de motor van zijn wagen te hebben afgezet, tussen dat 
voertuig en de open deur rechtstaat ;

In dit geval bestuurde (R.B.) haar motorfiets op het ogenblik van het ongeval, 
was ze niet gestopt en had ze de motor evenmin afgezet ;

Het feit trouwens dat zij op haar ‘tweewieler’ zat, is net de reden waarom zij is 
gevallen en gewond is geraakt”.

De eiseres voerde aldus in substantie aan dat, terwijl de bestuurder van een 
motorrijtuig die dat motorrijtuig vrijwillig verlaat, de in artikel 29bis van de wet 
van 21 november 1989 bedoelde vergoeding kan genieten, de bestuurder van een 
motorfiets, die hiermee rondrijdt en een ongeval veroorzaakt, dat niet kan : het feit 
dat dit ongeval de val van de bestuurder heeft veroorzaakt, geeft hem niet het recht 
de exceptie te verwerpen die inzonderheid is bepaald in artikel 29, § 2, van dezelfde 
wet, zodat de hoedanigheid van bestuurder hem niet kan worden ontnomen.

Het vonnis antwoordt met geen van de bekritiseerde redenen op dat middel en 
is dus niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

De eiseres voert tot staving van het cassatieberoep, dat op de algemene rol 
is ingeschreven onder het nummer C.11.0791.F, in het cassatieverzoekschrift een 
middel aan, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

De cassatieberoepen die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de 
nummers C.11.0628.F en C.11.0791.F, zijn gericht tegen hetzelfde vonnis. 
Er bestaat grond tot voeging.

a. Het cassatieberoep nummer C.11.0628.F :

Eerste middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
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rijtuigen wordt, bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrij-
tuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, met uitzon-
dering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder 
van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de 
slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke 
letsels of het overlijden hoofdelijk vergoed door de verzekeraars die de 
aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de 
motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.

Paragraaf 2 van datzelfde artikel bepaalt dat de bestuurder van een 
voertuig en zijn rechthebbenden zich niet kunnen beroepen op de bepa-
lingen van dit artikel, tenzij de bestuurder optreedt als rechthebbende 
van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde dat hij de 
schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.

De bestuurder, in de zin van voormeld artikel 29bis, is de persoon 
die het motorrijtuig bestuurt op het ogenblik van het ongeval, dat 
wil zeggen de persoon die, op dat ogenblik, het meesterschap over dat 
motorrijtuig heeft via mechanische middelen waardoor hij het voertuig 
in een bepaalde richting kan sturen en die zodoende het vermogen van 
de motor beheerst.

De omstandigheid alleen dat een bestuurder van zijn voertuig wordt 
gegooid en de grond, een hindernis of een ander voertuig raakt tijdens 
het ongeval zelf, ontneemt hem niet de hoedanigheid van bestuurder.

Hij verliest die hoedanigheid pas wanneer hij, na van het voertuig te 
zijn gegooid, getroffen wordt door een verkeersongeval dat niet met het 
eerste ongeval samenvalt.

Het bestreden vonnis, dat beslist “zodra mevrouw B. het fysiek contact 
met de controle-instrumenten van haar motorfiets verloor, ook de 
hoedanigheid van bestuurder verloor, ook al is er tussen haar val en de 
botsing met het voertuig van de heer V. heel weinig tijd verstreken” 
en dat “de vraag of het slachtoffer stil lag of bewoog op het ogenblik 
van de botsing niet relevant is, daar zij, in beide gevallen, haar voer-
tuig niet meer in de hand had, aangezien zij ervan was afgeworpen”, 
verantwoordt op grond van die redenen niet naar recht zijn beslissing 
dat de verweerster, in haar hoedanigheid van verzekeraar van het door 
de heer V. bestuurde voertuig, mevrouw B. dient te vergoeden op grond 
van voormeld artikel 29bis.

Het onderdeel is gegrond.

Omvang Cassatie

De vernietiging van de beslissing die de verweerster veroordeelt om 
mevrouw B. te vergoeden op grond van voormeld artikel 29bis, strekt 
zich uit tot de beslissing die een medisch deskundigenonderzoek beveelt 
teneinde de lichamelijke schade te bepalen die mevrouw B. door het 
ongeval heeft geleden en tot die welke de eiseres veroordeelt om de 
verweerster te vrijwaren tegen elke veroordeling die tegen mevrouw B. 
kan worden uitgesproken, aangezien die laatste beslissingen het gevolg 
zijn van de eerste.
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Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel en van 
de andere onderdelen van het eerste middel, die niet kunnen leiden tot 
ruimere vernietiging.

b. Het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer C.11.0791.F

Middel

Het middel is gegrond, om de redenen die zijn opgegeven in antwoord 
op het soortgelijke eerste onderdeel van het eerste middel, dat is aange-
voerd tot staving van het cassatieberoep dat is ingeschreven onder het 
nummer C.11.0628.F.

Dictum
Het Hof
Voegt de cassatieberoepen die op de algemene rol van het Hof zijn 

ingeschreven onder de nummers C.11.0628.F en C.11.0791.F.
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de hogere 

beroepen van R.B. en van de naamloze vennootschap Axa Belgium 
ontvankelijk verklaart.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 
te Namen, rechtszitting houdende in hoger beroep.

18 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint, mevr. Geinger en de heer 
Mahieu.

N° 315

3o kamer — 21 mei 2012
(C.11.0206.N)

1o  SPorT. — VoeTbaLweT. — aDmINISTraTIeVe eN STrafreCHTeLIjke SaNCTIe. 
— CumuLVerboD. — SameNLooP aDmINISTraTIeVe eN STrafreCHTeLIjke ProCe-
Dure. — oPSTeLLeN meerDere ProCeSSeN-VerbaaL. — GeVoLG.

2o  STraf. — SameNLooP. — aLLerLeI. — VoeTbaLweT. — SameNLooP 
aDmINISTraTIeVe eN STrafreCHTeLIjke ProCeDure. — oPSTeLLeN meerDere 
ProCeSSeN. — VerbaaL. — GeVoLG.

3o  SPorT. — VoeTbaLweT. — aDmINISTraTIeVe eN STrafreCHTeLIjke SaNCTIe. 
— CumuLVerboD. — SameNLooP aDmINISTraTIeVe eN STrafreCHTeLIjke ProCe-
Dure. — arTIkeL 35, eerSTe LID. — oPSTarTeN VaN De aDmINISTraTIeVe ProCe-
Dure Vóór HeT VerSTrIjkeN VaN De TermIjN VaN ééN maaND. — GeVoLG.
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1o en 2o De artikelen 35 en 36 van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden verhinderen dat de overtreder van een in 
die wet omschreven bepaling zowel strafrechtelijk als administratiefrechte-
lijk zou gesanctioneerd worden maar staan er niet aan in de weg dat meer-
dere processen-verbaal worden opgemaakt en dat die processen-verbaal een 
verschillend gevolg krijgen. (Artt. 35 en 36, Wet 21 dec. 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden)

3o Artikel 35, eerste lid van de wet van 21 december 1998 betreffende de veilig-
heid bij voetbalwedstrijden, verhindert alleen dat de bevoegde ambtenaar 
vóór het verstrijken van de termijn van een maand een administratieve 
sanctie oplegt, maar staat er niet aan in de weg dat hij binnen die termijn 
al beslist dat er reden is om de administratieve procedure aan te vatten. 
(Art. 35, eerste lid, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voet-
balwedstrijden)

(beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN bINNeNLaNDSe ZakeN T. V.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
politierechtbank te Gent van 20 mei 2010.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 4 april 2012 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. De artikelen 35 en 36 van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
veiligheid bij voetbalwedstrijden, hierna Wet 21 december 1998, verhin-
deren dat de overtreder van een in die wet omschreven bepaling zowel 
strafrechtelijk als administratiefrechtelijk zou worden gesanctioneerd. 

Die bepalingen staan evenwel niet eraan in de weg dat meerdere 
processen-verbaal worden opgemaakt en dat die processen-verbaal een 
verschillend gevolg krijgen.

Het bestreden vonnis stelt vast dat twee processen-verbaal werden 
opgemaakt.

Het bestreden vonnis stelt echter niet vast dat de verweerder voor-
heen reeds strafrechtelijk is gesanctioneerd, zodat het opleggen van 
een bijkomende administratieve sanctie daadwerkelijk een dubbele 
bestraffing zou zijn. Het oordeelt enkel dat dit “de poort opent naar 
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een dubbele bestraffing”. Aldus verantwoordt het zijn beslissing niet 
naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

Tweede subonderdeel

2. Artikel 35, eerste lid, Wet 21 december 1998 bepaalt : “De procureur 
des Konings beschikt over een termijn van een maand, te rekenen van 
de dag van ontvangst van het afschrift van het proces-verbaal bedoeld 
in artikel 25 om de ambtenaar bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, in 
te lichten dat een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek 
werd opgestart of een strafrechtelijke vervolging of een vervolging in 
het kader van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 
werd ingesteld. Vóór het verstrijken van deze termijn kan de ambte-
naar bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, geen administratieve sanctie 
opleggen op basis van de artikelen 24 tot 24quater, behoudens vooraf-
gaande mededeling door de procureur des Konings dat deze geen gevolg 
aan het feit wenst te geven”.

3. De voornoemde bepaling verhindert alleen dat de bevoegde ambte-
naar vóór het verstrijken van de termijn van een maand een adminis-
tratieve sanctie oplegt. Ze staat niet eraan in de weg dat hij binnen die 
termijn al beslist dat er reden is om de administratieve procedure aan 
te vatten.

4. Het bestreden vonnis dat anders beslist, verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht.

Het subonderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het oordeelt over 

de ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de politierechtbank te 

Oudenaarde.

21 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns. 
— Gelijkluidende conclusie : mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advo-
caat : mevr. Geinger.
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N° 316

3o kamer — 21 mei 2012
(C.11.0482.N)

VakboNDSafVaarDIGING. — VakboNDSVerLof. — VerkrIjGING VaN 
reCHTSweGe. — VoorwaarDeN.

Het vakbondsverlof bedoeld in artikel 82 van het koninklijk besluit van 
28 september 1984, wordt slechts van rechtswege verkregen wanneer uit de 
door het personeelslid voorgelegde oproeping volgt dat die betrekking heeft 
op een deelname aan de werkzaamheden van de in de vakorganisatie opge-
richte algemene commissies en comités (Art. 82, KB 28 sept. 1984 tot uitvoe-
ring van de wet van 19 dec. 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen 
de overheid en de vakbonden van haar personeel)

(j. T. STaD aNTwerPeN)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de 
vrederechter te Antwerpen van 8 februari 2011.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 4 april 2012 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Artikel 18 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrek-
kingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel bepaalt 
dat de Koning de regelen stelt die voor de vakbondsafgevaardigden 
gelden ter zake van hun activiteit in de overheidsdienst. Hij bepaalt 
de administratieve stand van de personeelsleden die deze hoedanigheid 
bezitten, onder meer in de gevallen waarin de tijd dat zij een vakbonds-
opdracht vervullen, met diensttijd wordt gelijkgesteld.

Krachtens artikel 82 van het koninklijk besluit van 28 september 
1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, 
verkrijgen de personeelsleden die vooraf aan hun hiërarchische meer-
dere een van een verantwoordelijke leider uitgaande persoonlijke oproe-
ping voorleggen, van rechtswege, gedurende de daartoe benodigde tijd, 
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vakbondsverlof om deel te nemen aan de werkzaamheden van de in de 
vakorganisatie opgerichte algemene commissies en comités.

2. Het in deze bepaling bedoelde verlof wordt slechts van rechtswege 
verkregen wanneer uit de door het personeelslid voorgelegde oproeping 
volgt dat die betrekking heeft op een deelname aan de werkzaamheden 
van de in de vakorganisatie opgerichte algemene commissies en comités.

3. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres aan haar hiërarchi-
sche meerdere een uitnodiging heeft voorgelegd voor een vergadering 
op 26 februari 2010 van de erkende vakbond IFOD en zodoende syndicaal 
verlof vroeg om de vergadering te kunnen bijwonen.

Het oordeelt dat, vermits de eiseres geen nadere precisering gaf, de 
verweerster niet kon nagaan of de eiseres van rechtswege gerechtigd 
was op dit vakbondsverlof.

4. Door aldus te oordelen dat het vakbondsverlof niet van rechtswege 
werd verkregen omdat uit de door de eiseres voorgelegde oproepingsbrief 
niet bleek dat deze betrekking had op een deelname aan de werkzaam-
heden van de in de vakorganisatie opgerichte algemene commissies en 
comités, verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

21 mei 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Stassijns, 
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : mevr. Mortier, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer van Eeckhoutte.

N° 317

2o kamer — 22 mei 2012
(P.11.1723.N.).

1° oVerHeIDSoPDraCHTeN. — (werkeN, LeVerINGeN, DIeNSTeN). — 
arTIkeL 314 STrafweTboek. — DraaGwIjDTe.

2° oVerHeIDSoPDraCHTeN. — (werkeN, LeVerINGeN, DIeNSTeN). — 
arTIkeL 314 STrafweTboek. — PerSoNeeL ToePaSSINGSGebIeD.

3° oVerHeIDSoPDraCHTeN. — (werkeN, LeVerINGeN, DIeNSTeN). — 
arTIkeL 314 STrafweTboek. — maTerIeeL ToePaSSINGSGebIeD.

4° oVerHeIDSoPDraCHTeN. — (werkeN, LeVerINGeN, DIeNSTeN). — 
arTIkeL 314 STrafweTboek. — moreeL beSTaNDDeeL.

5° burGerLIjke reCHTSVorDerING. — burGerLIjke ParTIj. — NIeT 
aaNHouDeN Der burGerLIjke beLaNGeN Door De reCHTer. – VoorwaarDe.
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1° Artikel 314 Strafwetboek voert een sanctie in voor personen die voor een 
welbepaalde overheidsopdracht de normale mededingingsvoorwaarden 
vervalsen  (1).

2° Artikel 314 Strafwetboek richt zich tot eenieder die deelneemt aan de toewij-
zing van de eigendom, van het vruchtgebruik of van de huur van roerende 
of onroerende zaken, van een aanneming, van een levering, van een bedrijf 
of van enige dienst, met andere woorden aan eenieder die deelneemt aan 
een transactie waarbij openbaar wordt opgeroepen tot opbod;deze bepaling 
beperkt het toepassingsgebied ervan niet tot de inschrijvers;al wie de vrij-
heid van opbod of van inschrijving belemmert of stoort op een van de wijzen 
vermeld in artikel 314 Strafwetboek valt onder de toepassing ervan (2).

3° Artikel 314 Strafwetboek heeft betrekking op de toewijzing na openbaar 
opbod, van eigendom, van vruchtgebruik of van huur van roerende of onroe-
rende zaken, van een aanneming, van een levering, van een bedrijf of van 
enige dienst, waarbij de vrijheid van opbod of inschrijving door geweld of 
bedreiging of door schenkingen of beloften of door gelijk welk ander frau-
duleus middel wordt belemmerd of gestoord; ook de publieke toewijzing van 
een concessie van een openbare dienst, die een overeenkomst is waarbij de 
overheid een particulier of publiekrechtelijk orgaan er tijdelijk mee belast 
onder haar gezag en mits voorwaarden, een openbare dienst op eigen kosten 
te exploiteren tegen een vergoeding die op de gebruikers wordt verhaald, valt 
onder artikel 314 Strafwetboek (3).

4° Artikel 314 Strafwetboek vereist algemeen opzet: wie wetens en willens 
de vrijheid van opbod of inschrijving belemmert of verstoort valt onder de 
toepassing van artikel 314 Strafwetboek (4).

5° Schendt artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de 
rechter die de vordering van een burgerlijke partij om de burgerlijke belangen 
aan te houden afwijst als ongegrond, zonder vast te stellen dat de zaak in 
staat is (5).

(eCowerf e.a. T. P. e.a.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef :

1. In deze procedure wordt het Hof allereerst uitgenodigd uitspraak te 
doen over art. 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en 
over de draagwijdte van art. 314 Strafwetboek.

De eiser III, eiseres IV, eiser V, eiser VI en eiser VII worden vervolgd 
voor belemmering of verstoring van de vrijheid van opbod als dader of 
mededader overeenkomstig art. 66 van het Strafwetboek (F.17) :

— door bij de gunning van het afvalbeheer van de stad Aarschot voor 
een periode van 15 jaar, de te verlenen dienst te hebben voorgesteld als 
een concessie van openbare diensten in plaats van een aanneming van 
diensten teneinde alzo buiten het toepassingsgebied van de wet en de 
reglementering inzake overheidsopdrachten te vallen, terwijl in werke-
lijkheid de omschrijving van de te verlenen dienst alle kenmerken van 
een aanneming van diensten vertoont ;

  (1) tot (5) Zie de concl. van het O.M.
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— door vooraf, bewust en vrijwillig beslist te hebben dat nv Leysen 
Containerdienst (rechtsvoorganger van de eiseres IV) de stad Aarschot 
zou begeleiden bij de voorbereidende werkzaamheden (studies, opstel-
ling van contractuele documenten, evaluatie van offertes, briefwisseling 
met deelnemende firma’s, opstellen van besluiten van gemeenteraad en 
college van burgemeester en schepenen, …) ;

— door deze begeleiding effectief te hebben laten uitvoeren, zonder dat van  
dit alles enige kennis werd gegeven in enig officieel stuk aan een toezicht-
houdende overheid, de gemeenteraad of het college van burgemeester en 
schepenen, of in enig ander stuk in de loop van de gunningsprocedure ;

— door de evaluatiecommissie te hebben samengesteld met personen 
die kennis hadden van voormelde actieve begeleiding en personen die 
banden hadden met vennootschappen van de groep Watco, waartoe nv 
Leysen Containerdienst behoorde ;

— door op een betwistbare en niet-correcte wijze nv Leysen Contai-
nerdienst een prijzenvergelijking te hebben laten opmaken tussen de 
verschillende deelnemende firma’s en aanpassingen te hebben laten 
aanbrengen aan een aantal offerten die een rechtstreekse invloed hadden 
op de uiteindelijke rangschikking.

De eises II wordt eveneens vervolgd wegens de verstoring of belemme-
ring van de vrijheid van opbod als dader of mededader overeenkomstig 
art. 66 van het Strafwetboek : 

— door bij de gunning van de levering van een luchtkussentransport-
systeem de opdracht eerst te hebben toegewezen aan nv Jezet Seating 
zonder toepassing van de toepasselijke gunningsprocedures uit de Over-
heidsopdrachtenwet 1993 en vervolgens na de effectieve levering van het 
systeem alsnog officieel een procedure tot gunning van een overheidsop-
dracht bij onderhandelingsprocedure te hebben georganiseerd, waarbij 
bedrieglijk werd afgesproken de prijsvorming niet volgens de regels 
van de vrije mededinging te laten geschieden (overname van technische 
beschrijving als bestek, vooraf prijs vastgelegd, aanlevering van overige 
deelnemers door Jezet Seating, afspraak dat andere deelnemers geen 
betere offerte zouden indienen) (F.1) ;

— door bij de gunning van de levering en plaatsing van vijf telescopi-
sche tribunes na opening van de offertes de offerte van Jezet Seating te 
hebben gewijzigd om de indruk te wekken dat deze de gunstigste offerte 
had ingediend, wetende dat later via meerwerken toch de prijs in de 
oorspronkelijke offerte zou aangerekend worden (F.2) ;

— door bij de gunning van renovatiewerken aan de turnzaal te Gelrode 
vijf firma’s te hebben aangeschreven of laten aanschrijven waarvan vier 
concurrenten waren opgegeven door de latere uitvoerder Hedi Service 
bvba, die tevens het lastenboek en de raming zelf had opgesteld vooraf-
gaande aan de gunningsprocedure, door bedrieglijke afspraken met de 
concurrenten gemaakt te hebben betreffende de in te dienen offertes, 
waardoor vooraf vaststond dat de werken aan Hedi Service bvba zouden 
worden toegewezen (F.6) ;

— door zoals onder F.6 gehandeld te hebben bij de gunning van schil-
derwerken aan de lokalen van het schoolgebouw te Wolfsdonk (F.7) ;
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— door zoals onder F.6 gehandeld te hebben bij de gunning van 
aanpassingswerken aan de grote turnzaal in de sporthal Demervallei te 
Aarschot (F.8 en F.9) ;

— door zoals onder F.6 gehandeld te hebben bij de gunning van aanpas-
singswerken aan de voormalige gemeenteschool te Gelrode (F.10) ;

— door zoals onder F.6 gehandeld te hebben met de latere uitvoerder 
R.V.O. bij de gunning van renovatiewerken aan de sporthal te Gelrode 
(F.11) ;

— door zoals onder F.6 gehandeld te hebben met de latere uitvoerder 
R.V.O. bij de gunning van aanpassingwerken aan ‘Huis Verdonck’ te 
Langdorp (F.12) ;

— door zoals onder F.6 gehandeld te hebben met de latere uitvoerder 
Goovaerts bvba bij de gunning van de opdracht tot levering van twee 
pc’s (F.13).

De eiser II wordt verder nog vervolgd wegens valsheid in geschrifte en 
gebruik van valse geschriften als openbaar ambtenaar (A.1 en 2), vals-
heid in handels-, bank- of private geschriften (B.1-16), verduistering 
(C.1-3.a), passieve omkoping (D.1), belangenneming (G) en misbruik van 
vennootschapsgoederen (H).

De eiser III wordt nog vervolgd wegens passieve omkoping (D.2-3), vals-
heid in geschrifte als openbaar ambtenaar en gebruik van de geschriften 
(F.17.1 en 2) en schending van het beroepsgeheim (J).

De eiseres IV wordt nog vervolgd wegens valsheid in handels-, bank- 
of private geschriften (B.17) en actieve omkoping (E.3) en valsheid in 
geschrifte als openbaar ambtenaar en gebruik van de geschriften (F.17.1 
en 2).

De eiser V wordt nog vervolgd wegens actieve omkoping (E.3) en vals-
heid in geschrifte als openbaar ambtenaar en gebruik van de geschriften 
(F.17.1 en 2).

De eiser VI wordt nog vervolgd wegens actieve omkoping (E.3) en vals-
heid in geschrifte als openbaar ambtenaar en gebruik van de geschriften 
(F.17.1 en 2).

De eiser VII wordt nog vervolgd wegens actieve omkoping (E.2) en vals-
heid in geschrifte als openbaar ambtenaar en gebruik van de geschriften 
(F.17.1 en 2).

Ecowerf, eiseres I, is burgerlijke partij.
De correctionele rechtbank te Leuven deed uitspraak op 25 juni 2007. 

Zij veroordeelt de eiser II, eiser III, eiseres IV, eiser V, eiser VI en eiser 
VII en houdt de burgerlijke vordering van Ecowerf aan.

De eiser II stelde hoger beroep in op 26 juni 2007, eiser VII, eiser III en 
eiser VI op 5 juli 2007, eiser V, eiseres IV en burgerlijke partij Ecowerf 
op 9 juli 2007 en het openbaar ministerie op 10 juli 2007.

Het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer deed uitspraak op 
30 juni 2008. Het bevestigt de veroordelingen en verwijst de zaak naar de 
eerste rechter voor de behandeling op burgerrechtelijk gebied.

Het arrest van het hof van beroep te Brussel werd vernietigd bij arrest 
van het Hof van Cassatie van 6 januari 2009  (1). De vernietiging strekt 

  (1) Cass. 6 januari 2009, P.08.1289.N, G. e.a. t. V. e.a., AC 2009, nr. 11.
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zich uit tot de tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, 
ook al kan tegen die beslissingen geen ontvankelijk cassatieberoep 
worden ingesteld. De zaak wordt verwezen naar het hof van beroep te 
Antwerpen.

Bij arrest van 18 november 2009 geeft het hof van beroep te Antwerpen 
de bijkomende omschrijvingen F.17.1 en F.17.2 aan telastlegging F.17. 

De cassatieberoepen tegen het arrest van 18 november 2009 heeft het 
Hof verworpen bij arrest van 9 november 2010  (1).

Bij arrest van 21 september 2011 veroordeelt het hof van beroep te 
Antwerpen, na aanneming van verzachtende omstandigheden voor 
de telastleggingen waarop criminele straffen gesteld zijn, de eiser II, 
eiser III, eiseres IV, eiser V, eiser VI en eiser VII, telkens met aanvaar-
ding van eenheid van opzet. 

De eiser II wordt schuldig verklaard aan de feiten onder A.1 en 2, B.1, 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 en 14, D.1, F.1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. Bij de 
straftoemeting houden de appelrechters rekening met de persoon van de 
beklaagde, zijn gunstig strafrechtelijk verleden, het aantal gepleegde 
feiten waaruit blijkt dat hij het niet zo nauw nam met de wetgeving 
inzake overheidsaanbestedingen en het verstrijken van de tijd sedert 
de feiten zonder dat er sprake is van het overschrijden van de redelijke 
termijn. Er wordt een gevangenisstraf opgelegd van 1 jaar, met uitstel, 
en een geldboete. Met toepassing van art. 42, 3° en 43bis Strafwetboek 
wordt een PC verbeurd verklaard.

De eiser III wordt schuldig verklaard aan de feiten onder D.2 en 3, 
F.17 en F.17.1. en F.17.2. Ook bij hem wordt bij de straftoemeting reke-
ning gehouden met zijn persoon, zijn gunstig strafrechtelijk verleden, de 
omstandigheden en de ernst van de feiten, waaruit blijkt dat hij het niet 
zo nauw nam met de wetgeving inzake overheidsaanbestedingen, en het 
verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van het 
overschrijden van de redelijke termijn. Er wordt een gevangenisstraf 
opgelegd van 6 maanden, met uitstel, en een geldboete.

De eiseres IV wordt schuldig verklaard aan de feiten onder B.17. E.3, 
F.17, F.17.1 en F.17.2. Rekening houdend met de aard en de ernst van de 
feiten, de afwezigheid van eerdere veroordelingen en het feit dat zij het 
niet zo ernstig neemt met de regels inzake eerlijke mededinging waar-
door de concurrentie wordt vervalst en er zelfs niet voor terugdeinst 
gezagsdragers om te kopen, wordt zij veroordeeld tot een geldboete met 
gedeeltelijk uitstel.

De eiser V wordt schuldig verklaard aan de feiten onder E.3, F.17, F.17.1 
en F.17.2. Rekening houdend met zijn persoon, zijn gunstig strafrech-
telijk verleden, de omstandigheden en de ernst van de feiten, waaruit 
blijkt dat hij het niet zo nauw nam met de wetgeving inzake overheids-
aanbestedingen, en het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder 
dat er sprake is van het overschrijden van de redelijke termijn, wordt 
hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden, met uitstel, en 
een geldboete.

  (1) Cass. 9 november 2010, P.09.1915.N, AC 2010, nr. 664.
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De eiser VI wordt schuldig verklaard aan de feiten onder F.17, F.17.1 
en F.17.2. Rekening houdend met zijn persoon, zijn gunstig strafrechte-
lijk verleden, de omstandigheden en de ernst van de feiten, met name de 
rol die hij als operationeel directeur van de nv Leysen Containerdienst 
vervulde en het feit dat hij het niet zo nauw nam met de wetgeving 
inzake overheidsaanbestedingen, en het verstrijken van de tijd sedert 
de feiten zonder dat er sprake is van het overschrijden van de redelijke 
termijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, 
met uitstel, en een geldboete.

De eiser VII wordt schuldig verklaard aan de feiten onder E.2, F.17, 
F.17.1 en F.17.2. Rekening houdend met zijn persoon, zijn gunstig straf-
rechtelijk verleden, de omstandigheden en de ernst van de feiten, met 
name de rol die hij als juridisch adviseur bij de groep Watco vervulde 
en het feit dat hij het niet zo nauw nam met de wetgeving inzake over-
heidsaanbestedingen en er zelfs niet voor terugdeinst om voordelen in 
natura aan uitvoerders van de uitvoerende macht te schenken teneinde 
opdrachten voor de N.V. Leysen te bekomen, en het verstrijken van de 
tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van het overschrijden van 
de redelijke termijn, wordt hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
8 maanden, met uitstel, en een geldboete.

Inzake de burgerlijke vordering van Ecowerf stelt het hof van beroep 
te Antwerpen vast dat de beslissingen betreffende de burgerlijke vorde-
ringen in het arrest van het hof van beroep te Brussel werden vernietigd 
door het arrest van het Hof van Cassatie van 6 januari 2009, zodat de 
toestand deze is van voor de uitspraak van het hof van beroep te Brussel. 
Voor de eerste rechter vorderde Ecowerf een provisioneel bedrag van 
€ 153.214,95 en de aanstelling van een deskundige. De eerste rechter stelde 
vast dat de vordering niet in staat was en hield haar aan op grond van 
art. 4 V.T.Sv. Burgerlijke partij Ecowerf tekende hiertegen hoger beroep 
aan. Bij tussenarrest oordeelde het hof van beroep te Antwerpen dat 
Ecowerf belang heeft om beroep in te stellen. Het beroep werd tijdig en 
regelmatig ingesteld en is zodoende ontvankelijk. Bij nota neergelegd op 
23 maart 2011 vordert de burgerlijke partij Ecowerf de bevestiging van 
het eerste vonnis en verzoekt het hof de vordering op grond van art. 4 
V.T.Sv. aan te houden. Het hof stelt vast dat hic et nunc de burgerlijke 
partij Ecowerf geen vordering meer stelt zodat de burgerlijke vordering 
als ongegrond dient te worden afgewezen. Het hof kent dan ook geen 
rechtsplegingsvergoeding toe. Het verklaart in het beschikkend gedeelte 
de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk doch ongegrond.

De eiser III stelt tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 
van 21 september 2011 cassatieberoep in op 26 september 2011, eiser V op 
30 september 2011, eiser VII en Sita Recycling Services nv op 4 oktober 
2011, eiser VI op 5 oktober 2011 en de eiser II en Ecowerf op 6 oktober 
2011. Het cassatieberoep van de eiser V is eveneens gericht tegen het 
arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 november 2009  (1).

  (1) Het cassatieberoep van de eiser V is ingevolge art. 438 Wetboek van Strafvordering 
niet ontvankelijk in zoverre het gericht is tegen het arrest van 18 november 2009. Eiser 
V stelde al tegen het arrest cassatieberoep in zonder dat hem afstand werd verleend (zie 
Cass. 9 november 2010, P.09.1915.N, AC 2010, nr. 664, r.o. 1). 
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De eiseres I voert drie middelen aan, eiser II voert vier middelen aan, 
eiser III voert vier middelen aan. Eiseres IV voert vier middelen aan, 
eiser V voert één middel aan, eiser VI voert geen middelen aan, eiser VII 
voert drie middelen aan.

2. Het cassatieberoep van Ecowerf is gericht tegen alle beschikkingen 
van het arrest van 21 september 2011 voor zover dit de door eiseres I 
ingestelde burgerlijke vordering afwijst als ongegrond en tevens geen 
rechtsplegingsvergoeding toekent.

Het bestreden arrest stelt op p. 95 vast dat de burgerlijke partij 
Ecowerf voor de eerste rechter een provisioneel bedrag vorderde van 
153.214,95 EUR en de aanstelling van een deskundige en dat de eerste 
rechter vaststelde dat de vordering van Ecowerf niet in staat van wijzen 
was en ze werd aangehouden in toepassing van artikel 4 Voorafgaande 
Titel Wetboek van Strafvordering.

Het hof van beroep te Brussel besliste in het arrest van 30 juni 2008 op 
burgerrechtelijk gebied onder meer dat op dat ogenblik bij het hof geen 
vordering aanhangig was en verwees de zaak naar de eerste rechter voor 
de behandeling op burgerrechtelijk gebied.

Het Hof van Cassatie vernietigde voormeld arrest van het Brusselse 
hof van beroep en verwees de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

De door het Hof van Cassatie uitgesproken vernietiging van het arrest 
van het hof van beroep te Brussel strekte zich ook uit tot de burgerlijke 
vorderingen.

Dit betekent dat – zoals het thans bestreden arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen vaststelt (p. 95) – de toestand op burgerrechtelijk 
vlak deze is van voor de uitspraak door het hof van beroep te Brussel.

Het bestreden arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 
21 september 2011 beslist dat de vordering van de burgerlijke partij 
Ecowerf, eiseres I, ontvankelijk is doch ongegrond.

In het motiverend gedeelte van voormeld arrest van 21 september 2011 
wordt verduidelijkt dat de eiseres I voor de eerste rechter een provi-
sioneel bedrag vorderde van 153.214,95 EUR en de aanstelling van een 
deskundige doch dat de eerste rechter vaststelde dat de vordering van 
eiseres I niet in staat van wijzen was en deze in toepassing van artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering werd aangehouden.

Verder stellen de appelrechters vast dat bij nota neergelegd op 23 maart 
2011 de burgerlijke partij Ecowerf, eiseres I, de bevestiging vordert van 
het eerste vonnis en het hof van beroep verzocht de vordering op grond 
van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering aan te 
houden. 

Uiteindelijk oordelen de appelrechters in het bestreden arrest van 
21 september 2011 : “Het Hof stelt derhalve vast dat hic et nunc de 
burgerlijke partij Ecowerf geen vordering meer stelt zodat de burger-
lijke vordering als ongegrond dient te worden afgewezen. Het Hof kent 
dan ook geen rechtsplegingsvergoeding toe”.

Leest men deze passage met het dispositief waarin de burgerlijke 
vordering afgewezen wordt als ontvankelijk doch ongegrond, dan bete-
kent dit dat – in tegenstelling tot hetgeen gevorderd was – de burgerlijke 
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vordering ook niet meer werd aangehouden in toepassing van artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

Tegen deze beslissing komt de eiseres I op ; hiertoe worden drie 
middelen aangevoerd. 

Het tweede middel is daarbij, naar het mij voorkomt, in zijn eerste 
onderdeel gegrond.

Dat middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 van de Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering alsook artikel 149 van de 
Grondwet.

Volgens de eiseres I is de bepaling van artikel 4 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering die de rechter verplicht de burgerlijke 
belangen aan te houden, zelfs bij ontstentenis van enige vordering 
terzake, indien de zaak wat die burgerlijke belangen betreft niet in 
staat van wijzen is, van openbare orde.

De wet maakt daarbij volgens de eiseres geen onderscheid tussen 
burgerlijke belangen die reeds het voorwerp uitmaken van een geldig 
aanhangig gemaakte burgerlijke vordering en andere burgerlijke 
belangen waarvoor nog geen vordering aanhangig werd gemaakt.

De eiseres I voert daarbij aan dat niet kan worden gesteld dat een 
beslissing tot het aanhouden van burgerlijke belangen niet vatbaar zou 
zijn voor hoger beroep.

Door de vordering van de eiseres I uitdrukkelijk ongegrond te 
verklaren, zonder te onderzoeken of de zaak al dan niet in staat van 
wijzen is, schendt de bestreden beslissing volgens de eiseres I artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

Het tweede lid van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Straf-
vordering bepaalt : “De rechter bij wie de strafvordering aanhangig 
is gemaakt, houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan, zelfs bij 
ontstentenis van burgerlijke partijstelling, wanneer de zaak wat die 
belangen betreft niet in staat van wijzen is”.

Er bestaat geen discussie over dat het mechanisme van artikel 4 Voor-
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering zowel toepasselijk is in 
geval burgerlijke belangen reeds aanhangig waren gemaakt bij de straf-
rechter als in geval waarin burgerlijke belangen nog niet aanhangig 
waren gemaakt  (1).

Bovendien is het uiteraard mogelijk voor een partij — zoals de 
eiseres I in de procedure voor de feitenrechters deed — om te vorderen 
dat de burgerlijke belangen zouden worden aangehouden ; zulks is in het 
bijzonder vereist wanneer slechts een provisionele vergoeding wordt 
gevorderd en daarbij tevens de aanstelling van een deskundige.

  (1) Zie o.m. : E. brewaeyS, “De Wet van 13 april 2005 tot wijziging van diverse wette-
lijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafvordering, teneinde de 
gerechtelijke achterstand weg te werken : een wet met verstrekkende gevolgen”, T. 
Strafr. 2006, (3) 4 ; A. SmeTryNS, “Het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 
door de strafrechter en de procedure tot het regelen van conclusietermijnen en het 
bepalen van een rechtsdag”, NC 2006, (295) 297 ; S. VaN oVerbeke, “Het ambtshalve 
aanhouden van de burgerlijke belangen : een eigenaardige beslissing van de strafrechter” 
(noot onder Pol. Gent 20 januari 2006), RW 2008-09, (422) 423 ; R. VerSTraeTeN, Handboek 
Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2006, nr. 2124.
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Dit laatste werd nu precies gevorderd door de eiseres I.
Dat een partij het aanhouden van de burgerlijke belangen kan vorderen 

werd ook bevestigd in de rechtsleer  (1).
Daaruit blijkt derhalve dat, indien een rechter een burgerlijke vorde-

ring die werd ingesteld, afwijst terwijl de burgerlijke partij zélf had 
verzocht om het oordeel over die vordering aan te houden, dit noodge-
dwongen impliceert dat de rechter moet vaststellen dat de burgerlijke 
vordering in staat van wijzen is. 

Dit laatste blijkt nu echter niet uit het bestreden arrest zodat het 
op dat punt artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering 
schendt.

Inderdaad, de appelrechters stellen vooreerst vast dat : 
— Ecowerf voor de eerste rechter een provisioneel bedrag van 153.214,95 

EUR vorderde en een aanstelling van een deskundige, 
— de eerste rechter vaststelde dat de vordering van Ecowerf niet in 

staat van wijzen was en de vordering aanhield op grond van artikel 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, en dat

— Ecowerf in een op 23 maart 2011 neergelegde nota de bevestiging 
vorderde van het eerste vonnis en de appelrechters verzocht de vorde-
ring op grond van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering aan te houden.

Op die gronden en zonder dat blijkt dat ze hebben onderzocht of die 
vordering in staat van wijzen was, konden de appelrechters niet zonder 
meer beslissen dat de vordering van de eiseres I wordt afgewezen als 
ongegrond omwille van het motief dat de eiseres I “hic et nunc” geen 
vordering meer stelt.

De overige middelen van de eiseres I kunnen niet tot een ruimere 
cassatie leiden en behoeven dan ook geen antwoord.

3. In verschillende middelen van de overige eisers — met name het 
eerste middel, derde onderdeel, en het tweede middel van de eiser II, het 
eerste middel, derde onderdeel, en het derde middel, tweede en vierde 
onderdeel, van de eiser III, het vierde middel van de eiseres IV en het 
eerste middel, tweede onderdeel en het tweede middel van de eiser VII — 
wordt schending van artikel 314 van het Strafwetboek aangevoerd.

De aangevoerde grieven kunnen als volgt worden geresumeerd :

  (1) Zie : J. DeCoDT, “Le règlement des intérêts civils par la juridiction pénale après 
la loi du 13 avril 2005”, JT 2006, (349) 350 : “En présence d’une partie civile constituée (…) 
le juge est saisi d’une demande ; et s’il réserve à statuer quant à celle-ci, ce ne sera jamais, 
à proprement parler, d’office : la surséance ne se justifiera en règle que dans la mesure où la 
demande n’est pas en état d’être jugée, soit que la juridiction estime la preuve de l’étendue 
du dommage insuffisamment rapportée, soit que le demandeur ait sollicité lui-même la 
surséance en vue de compléter son dossier ou d’attendre le résultat d’une mesure d’instruc-
tion (…). (vrije vertaling : In aanwezigheid van een gestelde burgerlijke partij (…) werd 
de rechter geadieerd door middel van een vordering ; indien hij de beslissing over die 
vordering aanhoudt, zal dit, strikt genomen, nooit ambtshalve zijn : het uitstel zal in 
de regel slechts gerechtvaardigd zijn wanneer de vordering niet van aard is om reeds 
beoordeeld te worden, hetzij omdat het rechtscollege van oordeel is dat het bewijs van 
de schade onvoldoende geleverd werd, hetzij om de eiser zelf het uitstel heeft gevraagd 
ten einde zijn dossier te vervolledigen of het resultaat van een onderzoeksmaatregel 
af te wachten (…))”.
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1) Niet elke nalatigheid kan een frauduleus middel uitmaken in de zin 
van art. 314 van het Strafwetboek.

De appelrechters nemen zonder enige beperking de mogelijkheid aan 
dat nalatigheden kunnen worden beschouwd als een frauduleus middel 
in de zin van art. 314 van het Strafwetboek (p. 37, vierde alinea). (eerste 
middel, derde onderdeel, van de eiser II ; eerste middel, derde onderdeel, 
van de eiser III) ;

2) Art. 314 van het Strafwetboek vereist als hoofdmisdrijf dat inschrij-
vers onderling frauduleuze middelen bij overheidsopdrachten aanwenden 
ten nadele van de overheid. Dit hoofdmisdrijf bestaat evenwel niet 
wanneer de toewijzende overheid zelf met frauduleuze middelen recht-
streeks afspraken maakt met inschrijvers.

De appelrechters duiden op geen enkel ogenblik aan welke frauduleuze 
middelen er zouden zijn gebruikt tussen bepaalde inschrijvers onder-
ling en welke bedrieglijke afspraken tussen bedrieglijke inschrijvers 
onderling zouden zijn gemaakt en waaraan de eisers zouden hebben 
meegewerkt op één van de in artikel 66 van het Strafwetboek bepaalde 
wijzen (tweede middel van de eiser II ; derde middel, vierde onderdeel, 
van de eiser III ; vierde middel, eerste onderdeel van de eiseres IV ; eerste 
middel, tweede onderdeel van de eiser VII) ;

3) Artikel 314 van het Strafwetboek is niet van toepassing wanneer het 
gaat om een concessie van een openbare dienst. Het is wel van toepas-
sing in het kader van een aanneming van een openbare dienst.

De appelrechters veroordelen de eiser III wegens inbreuk op artikel 314 
van het Strafwetboek terwijl zij de mogelijkheid open laten dat de 
aanwending door de eiser van de rechtsfiguur van de concessie van de 
openbare dienst wettelijk toegelaten is (derde middel, tweede onderdeel, 
van de eiser III) ;

4) Artikel 314 van het Strafwetboek is blijkens de klare bewoordingen 
van art. 1, eerste lid, 1°, van het Koninklijk Besluit van 29 januari 1997 
tot bepaling van de datum van de inwerking van sommige bepalingen 
van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien-
sten en hun uitvoeringsmaatregelen, dat de inwerkingtreding regelt van 
art. 66 Overheidsopdrachtenwet 1993 dat art. 314 van het Strafwetboek 
volledig vervangen heeft, enkel in werking getreden voor (i) de over-
heidsopdrachten en de concessies voor openbare werken die met ingang 
van 1 mei 1997 worden gepubliceerd in het Publikatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen of in het Bulletin der Aanbestedingen en (ii) de 
overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken waarvoor, 
bij ontstentenis van verplichting om een aankondiging te publiceren, 
met ingang van 1 mei 1997 wordt uitgenodigd tot het indienen van een 
offerte of van een kandidatuur.

Te dezen gaat het in de telastlegging F.17 om een concessie van open-
bare diensten en niet om een ‘overheidsopdracht of een concessie van 
openbare werken’. Art. 314 van het Strafwetboek kon op die feiten niet 
toegepast worden (vierde middel, tweede onderdeel van de eiseres IV ; 
tweede middel van de eiser VII)
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4. Art. 314 van het Strafwetboek luidt sinds 1 mei 1997 : 
“Zij die bij toewijzingen van de eigendom, van het vruchtgebruik of 

van de huur van roerende of onroerende zaken, van een aanneming, van 
een levering, van een bedrijf of van enige dienst, de vrijheid van opbod 
of van inschrijving door geweld of bedreiging of door schenkingen of 
beloften of door gelijk welk ander frauduleus middel belemmeren of 
storen, worden gestraft met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot 
zes maanden en met een geldboete van honderd tot drieduizend frank”.

Deze bepaling gaat terug op art. 27 van de wet van 19 juli 1791 betref-
fende de gemeentelijke politie (la police municipale), art. 12 van de wet 
van 24 april 1793 betreffende de administratie en verkoop van roerende 
en onroerende goederen die de republiek toebehoren en de wet van 7 
messidor van het jaar II  (1).

De eerstvermelde bepaling stelde het gedrag strafbaar van zij die bij 
de toewijzing van de eigendom of de verhuur van nationale of andere 
domeinen die toebehoorden aan de overheid of aan particulieren, de vrij-
heid van opbod verstoorden of verhinderden dat de verkopen niet tot 
hun werkelijke waarde stegen, hetzij door geld aan te bieden of door 
frauduleuze overeenkomsten, hetzij door geweld of feitelijkheden voor 
of tijdens de biedingen. 

De bepaling uit de wet van 1793 was gelijkaardig, maar zij had betrek-
king op roerende en onroerende goederen, en voorzag in minimum-
straffen en hogere maximumstraffen (boetes en gevangenisstraffen).

De wet van 7 messidor van het jaar II bepaalde voor overtredingen 
van de vermelde bepalingen door ambtenaren (fonctionnaires publics, 
commissaires, gardiens et dépositaires) voor de schuldigen en hun mede-
plichtigen de straf der ijzers  (2) gedurende twaalf jaar  (3).

In het Napoleontisch Strafwetboek van 1810 luidde art. 412 vrij vertaald : 
“Zij die bij de toewijzingen van de eigendom, van het vruchtgebruik of 
van de huur van roerende of onroerende zaken, van een aanneming, van 
een levering of van enige dienst, de vrijheid van opbod van inschrijving 
storen door feitelijkheden, geweld of bedreigingen, hetzij voor, hetzij 
tijdens het opbod of de inschrijving, worden gestraft met een gevange-
nisstraf van vijftien dagen tot drie maanden en een boete van honderd 
frank tot vijfduizend frank. Dezelfde straf wordt opgelegd aan zij die 
door geschenken of beloften bieders hebben uitgesloten.”. 

  (1)  Proc.-gen. meSDaCH De Ter kIeLe verwijst nog naar een ordonnantie over water 
en bossen van augustus 1669 die al een gelijkaardige strafbaarstelling bevatte (Cass. 
18 december 1873, Pas. 1874, I, 32, concl. (toenm.) adv.-gen. C. MeSDaCH De Ter KIeLe, 35)

  (2)  De peine des fers (in navolging van Deinse vertaald als straf der ijzers (zie A.J. VaN 
DeINSe, De algemeene beginselen van strafregt, ontwikkeld en in verband beschouwd met de 
algemeene bepalingen der Nederlandsche strafwetgeving, Middelburg, J. C. & W. Altorffer, 
1860, 2de geheel omgewerkte en verbeterde druk, § 455)) werd door de Code Pénal van 
25 september 1791 toegepast bij misdaden. Het was de zwaarste straf na de dood en de 
deportatie. Zij bestond erin dat aan één van de voeten een bal werd vastgeketend met 
een ijzeren ketting. (zie voor enige duiding P. MerLIN, Répertoire universel et raisonné de 
jurisprudence, t. V (EXHÉ-HYP), Parijs, Garnery, 1808, 3e éd., 196).

  (3)  Zie voor de tekst van de vermelde bepalingen A. CHauVeau, F. HéLIe en J. NyPeLS, 
Théorie du code pénal, t. III, Brussel, Meline, Cans et Compagnie, 1851, 462.
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De betreffende bepaling was ook van toepassing op ambtenaren (fonc-
tionnaires et officiers publics)  (1).

Het eerste lid van de bepaling werd overgenomen in art. 314 van het 
Strafwetboek van 8 juni 1867  (2), dat aanvankelijk luidde : 

“Zij die bij toewijzingen van de eigendom, van het vruchtgebruik of 
van de huur van roerende of onroerende zaken, van een aanneming, van 
een levering, van een bedrijf of van enige dienst, de vrijheid van opbod of 
van inschrijving door geweld of bedreiging belemmeren of storen, hetzij 
vóór hetzij tijdens de opbiedingen of de inschrijvingen, worden gestraft 
met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geld-
boete van honderd frank tot drieduizend frank.”

Art. 66 van de Overheidsopdrachtenwet 1993  (3) heeft art. 314 van het 
Strafwetboek vervangen door de bepaling zoals ze hierboven werd weer-
gegeven.

Luidens de nieuwe bepaling wordt ook de belemmering of storing van 
de vrijheid van opbod door schenking of beloften of door gelijk welk 
ander frauduleus middel strafbaar gesteld. Daarnaast is het vereiste dat 
de verstoring of de belemmering gebeurt voor of tijdens de opbiedingen 
of inschrijvingen geschrapt. Voor het overige is de bepaling niet gewij-
zigd. 

De doorgevoerde wijzigingen werden gemotiveerd door het feit dat het 
gebrek aan strafbepalingen ten opzichte van afspraken een voedings-
bodem zou scheppen voor het bestaan ervan terwijl deze afspraken juist 
zo schadelijk zijn voor het gezonde beheer van de overheidsbestellingen 
en bijgevolg ook het algemeen belang schaden door manipulaties die het 
normale spel van de mededinging vervalsen. 

De beperkende voorwaarde dat de verstoring of belemmering voort-
vloeit uit geweld of bedreigingen maakte art. 314 in zijn vroegere versie 
totaal ontoepasselijk op de afspraken die men moeiteloos beschouwt 
als zijnde gewoonlijk gesloten ingevolge giften of beloften en niet na 
bedreigingen of geweld. Aangezien de afspraken op elk ogenblik moet 
kunnen worden bestraft, werd de beperking vervat in de woorden “hetzij 
voor, hetzij tijdens de opbiedingen of inschrijvingen” weggelaten, aldus 
de memorie van toelichting, die artikel 66 aanstipte als een zeer belang-
rijk artikel  (4).

De minister vroeg de verwerping van het amendement dat ertoe strekte 
art. 66 weg te laten omdat de omkoping door giften en beloften reeds 
door de artikelen 246 en volgende van het Strafwetboek wordt bestraft, 
op grond dat art. 246 van het Strafwetboek de omkoping van openbare 

  (1)  Zie de commentaar van HauS vermeld in CHauVeau, HéLIe en NyPeLS, Théorie du 
code pénal (1851, t. III), o.c., 461. 

  (2)  Het tweede lid werd geschrapt omdat het gedragingen die vanuit burgerrechtelijk 
oogpunt geen fout inhouden, strafbaar stelde (zie Verslag Herziening van het Strafwet-
boek (boek II, titel V), Parl.St. Kamer 1859-1860, nr. 33, 73 en Rapport de la Commission 
de la Justice sur le titre 5e, livre 2 du Code Pénal, Parl.St. Senaat 1862-63, nr. 57, 15-16).

  (3)  Wet 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, BS 22 januari 1994.

  (4)  Ontwerp van wet betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 656-1, 48-49.
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ambtenaren betreft, en niet, zoals artikel 314, de inbreuken in verband 
met de industrie, de handel en de openbare veilingen”.

Luidens art. 69 van de Overheidsopdrachtenwet 1993 stelt de Koning 
voor iedere bepaling van boek III van de betreffende wet (waaronder 
voormeld art. 66) de datum van inwerkingtreding vast. Bij Koninklijk 
Besluit van 29 januari 1997 (BS 13 februari 1997) heeft de Koning als volgt 
de inwerkingtreding van art. 66 van de Overheidsopdrachtenwet van 1993 
geregeld : 

“Treden in werking op 1 mei 1997, voor de overheidsopdrachten en de 
concessies voor openbare werken die met ingang van deze datum worden 
gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen of 
in het Bulletin der Aanbestedingen en voor deze waarvoor, bij ontsten-
tenis van verplichting om een aankondiging te publiceren, met ingang 
van deze datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of 
van een kandidatuur :

 1o boek I en de artikelen 66 en 67 van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten ;

 2o het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de 
concessies voor openbare werken ;

 3o het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de 
sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie ;

 4o het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken ;

 5o het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voor-
afgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning 
en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, 
leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor 
openbare werken op federaal niveau.

 De overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken die 
gepubliceerd zijn in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
of in het Bulletin der Aanbestedingen vóór 1 mei 1997 of waarvoor, bij 
ontstentenis van verplichting om een aankondiging te publiceren, wordt 
uitgenodigd tot het indienen van een offerte of van een kandidatuur 
vóór deze datum, blijven onderworpen aan de wets- en reglementsbe-
palingen zoals ze ten tijde van de aankondiging of van de uitnodiging 
gelding hadden.”

Op basis van het voorgaande blijkt dat geen van de grieven die hier-
boven werden samengevat onder 2) tot en met 4) tot cassatie kunnen 
leiden.

De grief onder 2) gaat uit van de onjuiste rechtsopvatting dat art. 
314 van het Strafwetboek vereist dat inschrijvers onderling frauduleuze 
middelen bij overheidsopdrachten aanwenden ten nadele van de over-
heid. Uit de weergave van de totstandkoming van de bepaling blijkt 
dat de wetgever in 1993 de strafbaarstelling weliswaar heeft willen 
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uitbreiden tot afspraken tussen inschrijvers, maar dat hij haar daar niet 
heeft willen toe beperken. Het doel van art. 314 van het Strafwetboek is 
te verzekeren dat biedingen onder normale marktvoorwaarden verlo-
pen.  (1). De tekst van art. 314 van het Strafwetboek is dienaangaande 
duidelijk : wie door eender welk frauduleus middel de vrijheid van opbod 
belemmert of stoort is strafbaar. Afspraken tussen inschrijvers zijn 
een mogelijke frauduleus middel, maar zeker niet het enige. Ook het 
individuele optreden van een inschrijver of het gecoördineerd optreden 
van een of meerdere inschrijvers met de overheid kunnen frauduleuze 
middelen uitmaken  (2). De aangevoerde schending van art. 314 van het 
Strafwetboek vermeld onder 2) faalt naar recht. De aangevoerde schen-
ding van art. 66 van het Strafwetboek is volledig afgeleid uit de vergeefs 
aangevoerde schending van art. 314 van het Strafwetboek en mitsdien 
niet ontvankelijk  (3).

Ook de grief onder 4) faalt naar recht. Hij gaat ervan uit dat art. 66 
Overheidsopdrachtenwet 1993 enkel in werking getreden is voor over-
heidsopdrachten en concessies voor openbare werken. Dat is niet de 
draagwijdte van art. 1 van het KB van 29 januari 1997. Artikel 1 van 
het betreffende KB laat artikel 66 Overheidsopdrachtenwet 1993 inte-
graal in werking treden op 1 mei 1997. Vervolgens wordt verduidelijkt 
welke overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken onder 
de nieuwe bepaling moeten beoordeeld worden. Dat hiermee niet de 
inwerkingtreding van art. 66 Overheidsopdrachtenwet 1993 beperkt is 
tot overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken leert een 
aandachtig lezen door het gebruik van de komma na “1 mei 1997” in het 
eerste lid van voormeld artikel 1. Indien de Koning de inwerkingtreding 
had willen beperken tot overheidsopdrachten en concessies voor open-
bare werken dan was na “1 mei 1997” geen komma opgenomen. De grief 
onder 4) faalt dus naar recht.

Aangezien art. 66 Overheidsopdrachtenwet 1993 integraal in werking 
getreden is, berust ook de grief onder 3) op een verkeerde rechtsopvat-
ting. Anders dan de grief aanneemt, kan art. 314 van het Strafwetboek 
wel van toepassing zijn op concessies van openbare diensten. Immers, 
art. 314 van het Strafwetboek beoogt de vrijheid van opbod te beschermen 
en is blijkens de bewoordingen van toepassing bij de toewijzing van 

  (1)  Vgl. E. DuboIS, “Cinquième partie Crimes et délits contre l’ordre public commis 
par des particuliers. Titres VI à IX” in R. SCreVeNS (ed.), Les Novelles, Droit Pénal. Tome 
III Les Infractions (Code Pénal, livre II, titres IV-VII, art. 233 à 391ter), Brussel, Maison 
Ferdinand Larcier (s.a.), 1972, (295), nr. 5520 ; A. VaNDePLaS, “Verstoring van vrijheid van 
opbod” in A. VaNDePLaS, P. ArNou en S. VaN OVerbeke (eds.), Strafrecht en strafvordering. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 
losbl. (jan. 2000), (1), nr. 14 ; A. LoreNT, “Entraves à la liberté des enchères ou des soumis-
sions”, Droit pénal et procédure pénale, Éditions Kluwer, losbl. (15 juni 2008), (1), nr. 4 ; F. 
KuTy, “Le délit d’entrave ou de trouble à la liberté des enchères et des soumissions (art. 
314 C. pén.)”, RDP 2010, (878), 880 en 881.

  (2)  Zie eveneens KuTy, “Le délit d’entrave ou de trouble à la liberté des enchères et 
des soumissions (art. 314 C. pén.)”, l.c., 883 en 892-895. 

  (3)  Het tweede middel van de eiser II voert ook nog de schending van art. 67 van 
het Strafwetboek aan, maar verduidelijkt niet waaruit die schending bestaat zodat de 
aangevoerde schending niet ontvankelijk is. Het eerste middel, tweede onderdeel van de 
eiser VII voert de vermelde schending van art. 66 van het Strafwetboek niet aan.
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enige dienst. Ook de publieke toewijzing van een concessie van open-
bare dienst, die een administratief contract is waarbij de overheid een 
particulier of publiekrechtelijke orgaan er tijdelijk mee belast onder 
haar gezag en mits naleving van de door haar bepaalde voorwaarden, 
een openbare dienst op eigen kosten en risico te exploiteren tegen een 
vergoeding die normaliter op de gebruikers wordt verhaald  (1), valt dus 
onder art. 314 van het Strafwetboek. Overigens heeft de eiser III geen 
belang bij de grief onder 3) nu eiser geen frauduleuze belemmering van 
de toewijzing van een openbare dienst ten laste wordt gelegd, wel een 
frauduleuze aanwending van de rechtsfiguur van de concessie van een 
openbare dienst om de toewijzing van een aanneming of van enige dienst 
zoals bedoeld in artikel 314 Strafwetboek te belemmeren of te storen  (2).

Ook de grief vermeld onder 1) kan niet tot cassatie leiden. De grief 
houdt in dat de appelrechters een te ruime invulling geven aan het 
rechtsbegrip frauduleus middel, maar zonder eveneens aan te geven dat 
de appelrechters op die te ruime invulling steunen om te veroordelen. 
Overigens nemen de appelrechters met de overweging dat de eiser II, 
rekening houdend met zijn specifieke functie als schepen van de stad 
Aarschot, de mogelijkheid heeft om de feiten of nalatigheden te kennen 
die zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen, niet zonder 
enige beperking de mogelijkheid aan dat nalatigheden kunnen worden 
beschouwd als frauduleus. Zij oordelen immers niet dat elke nalatig-
heid een frauduleus middel kan zijn, maar geven enkel aan dat er nala-
tigheden zijn die als frauduleus middel in de zin van art. 314 kunnen 
beschouwd worden en dat de eiser II kan inschatten welke nalatigheden 
precies zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid kunnen meebrengen.

5. Voorts kunnen de overige middelen van de eiser II, eiser III, eiseres IV,  
eiser V en eiser VII evenmin tot cassatie leiden.

6. In het eerste onderdeel van zijn eerste middel voert de eiser II een 
schending aan van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel : art. 314 van 
het Strafwetboek zou door de strafbaarstelling van het gebruik van 
gelijk welk ander frauduleus middel om de vrijheid van opbod te belem-
meren of te verstoren, niet aan het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel 
voldoen ; de appelrechters schenden art. 7 EVRM, art. 15 IVBPR, art. 10, 
11, 12 en 14 Gw door anders te oordelen ; de eiser verzoekt het Hof aan het 
Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen :

“Schendt artikel 314 van het Strafwetboek de artikelen 12 en 14 van 
de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet en met artikel 7 EVRM en artikel 15 van het BUPO-
verdrag, doordat de omschrijving ‘gelijk welk ander frauduleus middel’ 
ter beschrijving van de middelen die kunnen worden gebruikt om de 
in artikel 314 omschreven strafbare belemmering van de vrijheid van 
opbod te plegen niet voldoet aan de eisen van nauwkeurigheid, duide-
lijkheid en voorspelbaarheid waaraan de strafwetten moeten voldoen 

  (1)  A. MaST, J. DujarDIN, M. VaN Damme, et al., Overzicht van het Belgisch Administra-
tief Recht, Mechelen, Kluwer, 2009, 18e ed., nr. 139.

  (2)  Zie r.o. 25 in Cass. 17 oktober 2006, P.06-0829.N-P.06.0860.N, AC 2006, nr. 492 en 
bestreden arrest p. 55 en 59.
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en derhalve geen voldoende normatieve inhoud heeft om een misdrijf te 
kunnen definiëren ?”

Het eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser III heeft 
dezelfde strekking. 

De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze voldoende toegan-
kelijk is en op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen op 
voldoende precieze wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft, 
zodat de draagwijdte ervan redelijk voorzienbaar is. 

Het gegeven dat de rechter over een zekere beoordelingsvrijheid 
beschikt is op zich niet strijdig met die vereiste van redelijke voor-
zienbaarheid. Er moet immers rekening worden gehouden met het alge-
mene karakter van wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van 
toepassing zijn en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. Het 
beginsel zelf van de algemeenheid van de wet brengt mee dat de bewoor-
dingen ervan vaak geen absolute precisie kunnen hebben. De beoorde-
lingsvrijheid van de rechter wordt mede bepaald door de complexiteit 
van de te regelen materie en het fundamenteel karakter van het te 
beschermen rechtsgoed, die een grotere marge voor de rechter kunnen 
verantwoorden.

Aan de vereiste van de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het 
voor de persoon op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om 
op grond van de strafbepaling de handelingen en verzuimen te kennen 
die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. Daarbij dient 
onder meer rekening te worden gehouden met : 

— de vereiste van een moreel element in elk misdrijf ;
— de interpretatie van de strafbepaling in het licht van de doelstel-

lingen van de wetgever en wetsgeschiedenis ;
— de door de rechtscolleges gegeven interpretatie omtrent de strafbe-

paling ;
— de bijzondere hoedanigheid of functie van de persoon tot wie de 

strafbepaling zich richt, zijn bijzondere vertrouwdheid met de materie 
of het gegeven dat hij beroepsmatig beschikt of kan beschikken over 
goede informatie  (1).

Het door art. 314 van het Strafwetboek beschermde rechtsgoed — de 
vrijheid van concurrentie — is één van de fundamenten van onze actuele 
maatschappelijke en economische orde. Het is duidelijk op wie de straf-
bepaling van toepassing is : op elkeen die bij de openbare toewijzing 
effectief de vrijheid van opbod of inschrijving heeft verstoord of belem-
merd op één van de in artikel 314 genoemde wijzen  (2). Ook het vereist 
moreel element is duidelijk. Het betreft algemeen opzet.

Gelet op het fundamenteel karakter van het beschermde rechtsgoed 
en gelet op de vele verschillende vormen die de verstoring of belemme-
ring van de vrijheid van opbod kan aannemen, is het gebruik van een 
open begrip als gelijk welk ander frauduleus middel in het licht van 

  (1)  Cass. 29 november 2011, P.10.1766.N, ro 117.
  (2)  Vgl. KuTy, “Le délit d‘entrave ou de trouble à la liberté des enchères et des 

soumissions (art. 314 C. pén.)”, l.c., 884 ; LoreNT, “Entraves à la liberté des enchères ou 
des soumissions”, o.c., nr. 36.
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het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel verantwoord. Het is duidelijk dat 
dit begrip, dat ook in de gewone omgangstaal bekend is en daar geen 
andere betekenis heeft, in het algemeen verwijst naar alle kunstgrepen 
en listen die kunnen worden aangewend om de vrijheid van opbod te 
verstoren of te belemmeren.

Uit het voorgaande volgt dat de strafbaarstelling van het gebruik van 
gelijk welk ander frauduleus middel in art. 314 van het Strafwetboek 
kennelijk voldoende nauwkeurig is en de artikelen 12, tweede lid, en 14 
Grondwet klaarblijkelijk niet schendt.

Uit het voorgaande volgt dat er evenmin schending is van artikel 7 
EVRM en artikel 15 IVBPR. Het onderdeel faalt naar recht.

De prejudiciële vraag dient overeenkomstig artikel 26, § 4, tweede lid, 
2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof niet te worden gesteld.

De grief verduidelijkt tenslotte niet waaruit de schending van art. 10 
en 11 van de Grondwet bestaat en is in zoverre wegens gebrek aan nauw-
keurigheid niet ontvankelijk.

7. In het tweede onderdeel van het eerste middel voert de eiser II aan 
dat de appelrechters met schending van art. 26, §§ 2 en 4, van de Bijzon-
dere Wet Grondwettelijk Hof hebben geweigerd aan het Grondwettelijk 
Hof een prejudiciële vraag te stellen omtrent de verenigbaarheid van 
art. 314 van het Strafwetboek met art. 12 en 14 van de Grondwet en zelf 
de grondwettigheid van de betreffende bepaling hebben onderzocht. Het 
tweede onderdeel van het eerste middel van de eiser III heeft dezelfde 
strekking.

Gelet op het antwoord op het eerste onderdeel van het middel, behoeft 
deze grief geen antwoord meer. De eisers hebben er geen belang bij een 
schending van art. 26 van de Bijzondere Wet Grondwetwettelijk Hof aan 
te voeren op grond dat de appelrechters hebben geweigerd een prejudi-
ciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, wanneer uw Hof, ten 
aanzien van wie de eisen om een prejudiciële vraag te stellen strikter 
zijn, tot de vaststelling komt dat de opgeworpen prejudiciële vraag niet 
dient gesteld te worden.

8. In zijn derde middel voert de eiser II een schending aan art. 149 van 
de Grondwet, artikel 3 van de Probatiewet en art. 195 van het Wetboek 
van Strafvordering. De twee onderdelen van het middel komen erop 
neer dat de eiser betwist dat het bestreden arrest (afdoend) heeft geant-
woord op eisers verzoek te mogen genieten van de opschorting van de 
uitspraak. 

Het bestreden arrest overweegt : “Het Hof gaat niet in op het verzoek 
van beklaagde tot het verlenen van de opschorting nu een dergelijke 
gunstmaatregel niet van aard is om beklaagde afdoende te wijzen op zijn 
maatschappelijke beperkingen en verplichtingen.” (p. 54).

Met deze overweging beantwoordt het arrest eisers verweer, zodat de 
in het eerste onderdeel aangevoerde schending van art. 149 Gw feitelijke 
grondslag mist.

De appelrechters oordelen dat er eenheid van opzet is en bepalen 
de strafmaat voor de eiser II rekening houdend met zijn persoon, zijn 
gunstig strafrechtelijk verleden, de omstandigheden en de ernst van de 
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feiten, meer bepaald het aantal gepleegde feiten waaruit blijkt dat hij 
het niet zo nauw nam met de wetgeving inzake overheidsaanbestedingen, 
hetgeen getuigt van een normvervaging waardoor hij zijn voorbeeld-
functie als schepen van de stad ernstig heeft geschaad en er zelfs niet 
voor terugdeinst om een computer voor privédoeleinden aan te kopen 
op kosten van de stad Aarschot en het verstrijken van de tijd sedert 
de feiten zonder dat er sprake is van het overschrijden van de redelijke 
termijn. De appelrechters voegen daaraan voormelde overweging inzake 
eisers verzoek tot opschorting toe. 

Met deze overwegingen antwoorden de appelrechters beknopt en nauw-
keurig op eisers verzoek tot het verlenen van opschorting. De in het 
tweede onderdeel aangevoerde schending van art. 3 Probatiewet en art. 
195 Wetboek van Strafvordering kan niet worden aangenomen.

9. In zijn vierde middel voert de eiser II een schending aan van art. 6 
EVRM, artikel 149 van de Grondwet en artikel 21ter van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering.

In het eerste onderdeel verwijt de eiser II de appelrechters met schen-
ding van art. 6 EVRM louter op grond van het feit dat hij rechtsmiddelen 
heeft aangewend en daarbij abstractie makend van de periode gedurende 
dewelke deze cassatieberoepen werden behandeld, te oordelen dat de 
redelijke termijn van de strafvervolging niet is overschreden. 

Het eerste onderdeel van het vierde middel van de eiser III heeft 
dezelfde strekking. 

Het oordeel van de appelrechters dat de redelijke termijn niet is over-
schreden steunt niet louter op het feit dat de eisers rechtsmiddelen 
hebben aangewend. Het stoelt op het feit dat het onderzoek een normaal 
verloop gekend heeft gelet op de complexiteit van de zaak en op het 
normaal procesverloop (p. 52-53 van het arrest). De grief mist feitelijke 
grondslag.

In het tweede onderdeel voert de eiser II aan dat het arrest niet 
antwoordt op zijn verweer dat hem niet ten kwade kan worden geduid 
cassatieberoep te hebben ingesteld. Het tweede onderdeel van het vierde 
middel van de eiser III heeft dezelfde strekking.

Bedoeld verweer vormt geen afzonderlijk middel, maar slechts een 
argument in het middel dat de redelijke termijn was overschreden. Er 
moest dan ook niet afzonderlijk worden op geantwoord. De aangevoerde 
schending van artikel 149 Gw kan niet worden aangenomen. 

De aangevoerde schending van art. 21ter van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering maakt geen zelfstandige grief uit, maar 
is afgeleid uit het vergeefs aangevoerde motiveringsgebrek en is mits-
dien niet ontvankelijk.

10. In zijn tweede middel voert de eiser III een schending aan van het 
algemeen beginsel van de eerbiediging van het gezag van gewijsde, art. 
19 van het Gerechtelijk Wetboek en art. 426 en 427 van het Wetboek van 
Strafvordering.

De eiser werd vervolgd wegens telastleggingen D.2, D.3, F.17 en J. De 
eerste rechter sprak eiser vrij voor telastleggingen D.2 en J. Er werd 
hoger beroep ingesteld door de eiser en door het openbaar ministerie. Op 
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30 juni 2008 heeft het hof van beroep te Brussel eiser veroordeeld voor F.17 
en D.3 en hem vrijgesproken voor D.2 en J. Alleen de eiser stelde cassa-
tieberoep in. Het arrest van het hof van beroep te Brussel werd vernie-
tigd en de zaak werd verwezen naar het hof van beroep te Antwerpen. 
Het hof van beroep te Antwerpen was volgens de eiser niet geadieerd met 
de telastleggingen D.2 en J en mocht zich dienaangaande dan ook niet 
bevoegd verklaren. Doordat de appelrechters anders beslissen, schenden 
zij de aangevoerde bepalingen en miskennen zij het aangevoerde alge-
meen rechtsbeginsel.

Het bestreden arrest spreekt eiser vrij voor telastlegging J. Voor zover 
eisers middel betrekking heeft op telastlegging J is het onontvankelijk 
bij gebrek aan belang.

Zoals hierboven reeds aangegeven veroordeelt het bestreden arrest 
de eiser III voor telastleggingen D.2, D.3 (passieve omkoping), F.17 
(verstoren vrijheid van opbod), F.17.1 en F.17.2 (valsheid in geschrifte 
als openbaar officier of ambtenaar en gebruik), met aanvaarding van 
eenheid van opzet (p. 70 en p. 99). De opgelegde straf is naar recht verant-
woord door de tegen de eiser bewezen verklaarde misdrijven omschreven 
in de telastleggingen D.3, F.17, F.17.1 en F.17.2. Het onderdeel kan, voor 
zover het betrekking heeft op telastlegging D.2, niet tot cassatie leiden 
en is dus ook in zoverre niet ontvankelijk.

11. In het eerste onderdeel van zijn derde middel voert de eiser III aan 
dat het tegenstrijdig is enerzijds te oordelen dat de betrokken dienst 
inzake afvalbeheer eveneens kon worden gegund via de rechtsfiguur van 
de concessie van een openbare dienst en anderzijds te oordelen dat de 
aanwending door het stadbestuur van de Stad Aarschot van deze rechts-
figuur een frauduleus middel uitmaakt in de zin van artikel 314 van het 
Strafwetboek. De inbreuk op artikel 314 van het Strafwetboek, zoals ten 
laste gelegd in de telastlegging F17 impliceert immers noodzakelijker-
wijze dat de betrokken dienst niet kon worden gegund via de rechtsfi-
guur van de concessie van de openbare dienst doch noodzakelijkerwijze 
als een aanneming van een dienst diende te worden gegund, nu artikel 314 
van het Strafwetboek enkel in deze hypothese toepasselijk is.

Uit de beantwoording van het tweede onderdeel van het derde middel 
van de eiser III hierboven (zie grief 3) bij de behandeling van de aange-
voerde schendingen van art. 314 van het Strafwetboek) blijkt reeds dat 
art. 314 van het Strafwetboek van toepassing is op de concessie van 
openbare dienst, zodat het onderdeel faalt naar recht in zoverre het van 
het tegendeel uitgaat.

Voorts is het niet tegenstrijdig enerzijds in het algemeen te overwegen 
dat zowel de concessie als de aanneming van een dienst mogelijk zijn 
mits naleving van hun specifieke reglementering terzake en anderzijds 
te overwegen dat in het te beoordelen geval het gebruik van de rechts-
figuur kaderde in het geheel van de door de eiser gebruikte technieken 
teneinde de opdracht aan de zich vooraf aangeboden concessiehouder, 
n.v. Leysen Containerdienst, nu n.v. Sita, te kunnen toevertrouwen 
en dat de frauduleuze middelen niet alleen betrekking hebben op de 
bedrieglijke afspraken met betrekking tot de bedrieglijke aanwending 
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van de rechtsfiguur van de concessie van de openbare dienst, maar ook 
tot de andere frauduleuze handelingen die tot een inbreuk op art. 314 van 
het Strafwetboek hebben geleid, zoals gespecificeerd in de telastlegging 
F.17 (p. 56 van het bestreden arrest). In zoverre het onderdeel van het 
tegendeel uitgaat, mist het feitelijke grondslag.

12. Het derde onderdeel van het derde middel van de eiser III voert 
een schending aan van artikel 149 van de Grondwet : de appelrechters 
veroordelen de eiser wegens frauduleuze aanwending van de rechtsfi-
guur “concessie van een openbare dienst” zonder te antwoorden op het 
verweer waarbij werd aangevoerd dat de betrokken concessieovereen-
komst wel degelijk beantwoordt aan de juridische vereisten van deze 
figuur en de partijen bij deze overeenkomst alle gevolgen van deze over-
eenkomst hebben aanvaard. 

Het bestreden arrest overweegt dat er reeds van in het begin bij het 
uitwerken van een geïntegreerd gemeentelijk afvalbeheer tussen de 
verantwoordelijken van de Stad Aarschot en de N.V. Leysen, nu n.v. 
Sita, voorafgaandelijk besprekingen waren omtrent de gunning van 
het afvalbeheer van de stad. De bedoeling was van in het begin om de 
opdracht toe te vertrouwen aan de N.V. Leysen. (p. 57). De appelrechters 
verwijzen voorts naar de verklaring van de heer Bultheel dat dergelijke 
dienst kan worden gegund via een concessie, maar dat achteraf bleek dat 
de af te sluiten overeenkomst in feite geen concessie was maar een over-
heidsopdracht voor het leveren van diensten en dat de betrokkenheid 
van de groep Watco bij de procedure voor gevolg had dat de principes 
van mededinging niet waren gevolgd, ongeacht of het nu ging om een 
concessie of een overheidsopdracht. (p. 58). Na bespreking van de diverse 
aangewende frauduleuze middelen in de voorbereidende fase (p. 56-59), 
besluiten zij dat de aanwending van de rechtsfiguur “concessie van een 
openbare dienst” als een frauduleus middel bewezen is. (p. 59).

Met deze overwegingen hebben de appelrechters geantwoord op het 
in het onderdeel vermeld verweer. Het onderdeel mist feitelijk grond-
slag. Minstens moesten de appelrechters gelet op hun oordeel niet nader 
ingaan op het in het onderdeel bedoelde verdere verweer.

13. Het eerste middel van de eiseres IV voert schending aan van art. 
149 Grondwet : het is tegenstrijdig enerzijds te stellen dat de vraag of 
een concessie van een openbare dienst al dan niet onder de toepassing 
valt van artikel 314 van het Strafwetboek niet ter zake dienend is en 
anderzijds te beslissen dat het toepassingsgebied ruim dient te worden 
beoordeeld. 

Het motief onder enerzijds is niet tegenstrijdig met het motief onder 
anderzijds  (1). Het middel mist feitelijke grondslag.

14. Het tweede middel van de eiseres IV voert schending aan van art. 6.1 
EVRM juncto art. 21ter voorafgaande titel van het Wetboek van Straf-
vordering en artikel 149 van de Grondwet : het bestreden arrest houdt 

  (1)  De overweging op p. 56, eerste alinea van het arrest impliceert dat het arrest wel 
degelijk overweegt dat art. 314 van het Strafwetboek van toepassing is op rechtsfiguur 
van de concessie (van een openbare dienst) (“Art. 314 van het Strafwetboek heeft betrek-
king op alle toewijzingsvormen van aannemingen of diensten”).
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ten onrechte geen rekening met het gegeven dat de telastleggingen in 
hoofde van de eiseres in cassatie betrekking hebben op periodes van 
2 juli 1999 tot 6 juli 2000 ; het arrest verwijst naar de complexiteit van 
de zaak, maar dit wordt nergens aangetoond ; er wordt geen afweging 
gemaakt omtrent het aantal verdachten en evenmin wordt het gedrag 
van de gerechtelijke overheden in concreto beoordeeld ; het gedrag van 
de verdachte dient eveneens te worden beoordeeld, maar het kan een 
verdachte niet ten kwade worden geduid rechtsmiddelen te hebben 
aangewend, wat het arrest wel doet  (1).

Het middel voert geen motiveringsgebrek aan, maar een onwettig-
heid. In zoverre het de schending aanvoert van artikel 149 Gw is het niet 
ontvankelijk.

De loutere vaststelling dat beklaagden cassatieberoepen hebben inge-
steld, betekent niet dat eiseres ten kwade wordt geduid rechtsmiddelen 
te hebben aangewend. In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat 
mist het feitelijke grondslag.

De rechter oordeelt onaantastbaar of de redelijke termijn voor de 
berechting van de zaak, waarop elke beklaagde recht heeft, al dan niet 
is overschreden.

Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de 
zaak en met inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van 
de beklaagde en van de gerechtelijk instanties, in feite te oordelen of 
de redelijke termijn tussen de beschuldiging en de uitspraak is over-
schreden. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten en de omstan-
digheden die hij vaststelt wettig heeft kunnen afleiden dat die redelijke 
termijn al dan niet is overschreden.

De appelrechters steunen hun oordeel dat de redelijke termijn niet is 
overschreden op het feit dat het onderzoek een normaal verloop gekend 
heeft gelet op de complexiteit van de zaak en op het normaal procesver-
loop (p. 52-53 van het arrest).

Het oordeel inzake de complexiteit van de zaak wordt verder onder-
steund door de behandeling van de telastleggingen onder A.1 tot en met 
A.6.

Het arrest overweegt betreffende het verloop van het onderzoek : “De 
vordering van de Procureur des Konings tot het instellen van een gerech-
telijk onderzoek dateert van 10.10.2001. In de loop van het onderzoek 
werden 22 verzoekschriften op basis van art. 61ter, quater en quinquies SV 
gericht aan de onderzoeksrechter. De beschikking tot mededeling van 
de onderzoeksrechter is van 11 januari 2005 gevolgd door de eindvorde-
ring van het Openbaar Ministerie op 27 april 2005.”

Betreffende het procesverloop overweegt het arrest :
“— de beschikking van de Raadkamer dateert van 23.12.2005, gevolgd 

door het verwijzingsarrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling 
van 23 mei 2006 ; er werd cassatieberoep ingesteld gevolgd door een arrest 
op 17.06.2006,

  (1)  Het middel heeft niet geheel dezelfde strekking als het eerste onderdeel van 
het vierde middel van eiser II en eiser III, zodat het wel afzonderlijk moet worden 
beantwoord. 
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— op 1 december 2006 werd bevel tot dagvaarding gegeven en de zaak 
werd ingeleid voor de correctionele rechtbank te Leuven op 16.01.2007 ; 
er werd een tussenvonnis uitgesproken op 30.01.2007 gevolgd door een 
eindvonnis op 25.06.2007,

— de zaak werd ingeleid voor het hof van beroep te Brussel op 
18 december 2007 ; de zaak werd behandeld op 24, 25 en 26 april 2008 en 
10 mei 2008 en arrest werd geveld op 30 juni 2008,

— er werd beroep in cassatie aangetekend en bij arrest van 6 januari 
2009 werd het bestreden arrest vernietigd en werd de zaak verwezen naar 
het hof van beroep te Antwerpen,

— de zaak werd ingeleid voor het hof van beroep te Antwerpen op 
1.04.2009 en werd in voortzetting gesteld op 23.09.2009 voor behande-
ling van het bevoegdheidsprobleem ; op 18 november 2009 werd er een 
tussenarrest uitgesproken,

— er werd beroep in cassatie aangetekend en bij arrest van 9.11.2010 
werd dit cassatieberoep verworpen ; de zaak werd ten gronde behandeld 
op 23 maart 2011 en 7 april 2011 en voor arrest gesteld”.

Op grond van deze overwegingen sluiten de appelrechters naar recht 
uit dat de redelijke termijn is overschreden. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
15. Het derde middel van de eiseres IV voert een schending aan van 

art. 5 van het Strafwetboek : de morele toerekening van de telastlegging 
lastens de eiseres werd in de bestreden beslissing niet geanalyseerd en 
gemotiveerd.

Met de overweging dat de eiseres IV als rechtspersoon een eigen verant-
woordelijkheid heeft en nergens blijkt dat de vennootschap zich tegen 
het optreden van de verantwoordelijken heeft verzet of maatregelen heeft 
getroffen om bepaalde handelingen te vermijden, doen de appelrechters 
uitspraak over de morele toerekening van de telastlegging aan eiseres. 

Het middel mist feitelijke grondslag.
16. De eiser V voert in zijn enig middel een schending van art. 182, 202 en 

211 van het Wetboek van Strafvordering aan : het bestreden arrest stelt 
vast dat “de feiten voorzien onder de tenlastelegging F. 17 zijn ontdub-
beld”, en verklaart de eiser schuldig aan de hem in het verwijzingsarrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling als verstoring van de vrijheid 
van opbod ten laste gelegde feiten (telastlegging F.17) ; de appelrechters 
verklaren deze feiten bewezen, zowel onder hun aanvankelijke kwalifi-
catie van verstoring van de vrijheid van opbod of inschrijving, als onder 
de kwalificatie van valsheid in geschriften/gebruik van valse stukken 
die door het tussenarrest dd. 18 november 2009 was weerhouden (telast-
leggingen F.17.1 en F.17.2) en veroordelen hem wegens alle telastleg-
gingen samen tot één enkele straf ; nu het bestreden arrest eiser schuldig 
verklaart voor twee misdrijven, waarvoor hij niet naar de correctionele 
rechtbank was verwezen noch voor die rechtbank was gedagvaard en 
waarvoor hij in eerste aanleg evenmin vrijwillig is verschenen, schendt 
het de aangevoerde artikelen  (1).

  (1) Zie ook voetnoot p. 1310.
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Wanneer een telastlegging waarvoor een beklaagde is vervolgd, als 
een welbepaald misdrijf is gekwalificeerd waarvan een der bestanddelen 
in werkelijkheid een valsheid in geschrifte of het gebruik van derge-
lijk geschrift oplevert, dan omvat de telastlegging dit feit dat bijge-
volg ook voor de geadieerde rechter aanhangig is. De rechter moet aan 
die feiten de juiste juridische kwalificatie geven door eveneens de vals-
heid in geschrifte of het gebruik ervan in de bewoordingen van de wet 
te omschrijven. Dit is geen verboden ontdubbeling van de oorspronke-
lijke telastlegging. Overigens werd deze problematiek geledigd door 
het arrest van het Hof van 9 november 2010 (AR P.09.1915.N) waarbij de 
cassatieberoepen tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 
van 18 november 2009 werden verworpen  (1).

Het middel treft zodoende geen doel.
17. De eiser VII voert in het eerste onderdeel van zijn eerste middel 

een schending van artikel 149 Grondwet aan : de eiser voerde in zijn 
appelconclusie aan dat de ten laste gelegde verstandhouding tussen één 
kandidaat enerzijds en de toewijzende overheid anderzijds niet het straf-
bare hoofdmisdrijf ex art. 314 Sw. kan uitmaken ; het bestreden arrest 
beantwoordt het middel van de eiser niet.

De appelrechters overwegen op p. 91 : “Dat art. 314 SW niet van toepas-
sing zou zijn op frauduleuze afspraken tussen de kandidaat en diegene 
die de dienst toewijst, verwijst het Hof naar haar uiteenzetting bij 
eises II onder punt A.3. die het herhaalt en overneemt. Immers een over-
heid die de dienst toewijst kan als mededader worden beschouwd voor 
de onontbeerlijke hulp die zij verleend heeft bij de uitvoering van het 
misdrijf. De verwijzing naar de parlementaire voorbereidende werken 
van art. 66 van de overheidsopdrachtenwet van 1993, sluit deze betrok-
kenheid als mededader niet uit. Hierdoor wordt de ratio legis van art. 
314 SW niet miskend”.

Met deze overweging antwoorden de appelrechters op het in het onder-
deel vermeld verweer. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

18. In zijn derde middel voert de eiser VII een schending aan van art. 6 
EVRM en een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de rechten 
van verdediging als onderdeel van het algemeen rechtsbeginsel van het 
recht op een eerlijk proces : het door het bestreden arrest vastgestelde 
doel in het kader van telastlegging E.2 stemt niet overeen met het door 
het Openbaar Ministerie in de telastlegging bepaalde doel ; het Open-
baar Ministerie omschreef het doel als het “komen tot het uitschrijven 
van een procedure tot gunning van het afvalbeheer onder de verdoken, 
actieve begeleiding door NV Leysen Containerdienst, met gebruikma-
king van de strafbare technieken zoals beschreven onder de misdrijf-
kwalificatie F.17” ; het arrest omschrijft het doel als “het toekennen van 
de concessie aan de N.V. Leysen” of nog : “om het contract van afval-
beheer aan de N.V. Leysen toe te vertrouwen, hierbij gebruik makend 
van de strafbare technieken in de tenlastelegging F.17” ; er is zodoende 
een heromschrijving van de feiten onder telastlegging E.2 zonder vast-
stelling dat het heromschreven feit hetzelfde is als datgene waarop de 

  (1) Zie Cass. 6 januari 2009, P.08.1289.N, G. e.a. t. V. e.a., AC 2009, nr. 11, ro 2.
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vervolging is ingesteld en zonder eiser van de heromschrijving te verwit-
tigen.

Dat de appelrechters handelingen van de eiser VII onder telastlegging 
E.2 kaderen binnen het ruimere plan van NV Leysen Containerdienst, 
impliceert niet dat zij het doel van telastlegging E.2 hebben herom-
schreven. Het middel, dat er van uitgaat dat de appelrechters de feiten 
onder telastlegging E.2 hebben heromschreven, mist feitelijke grond-
slag.

19. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing over-
eenkomstig de wet gewezen.

20. Conclusie : vernietiging van de afwijzing van de burgerlijke vorde-
ring van de eiseres ECOWERF met verwijzing ; verwerping voor het 
overige.

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen I, II, III, IV, VI en VII zijn gericht tegen het 
arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 
21 september 2011 (arrestnummer C/1441/11 ; hierna : arrest II).

Het cassatieberoep V is gericht tegen de arresten van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 18 november 2009 (arrest-
nummer C/1802/09 ; hierna : arrest I) op verwijzing gewezen ingevolge het 
arrest van het Hof van 6 januari 2009. Het is eveneens gericht tegen het 
hierbovenvermelde arrest II.

De eiseres I voert drie middelen aan, de eiser II voert vier middelen aan, 
de eiser III voert vier middelen aan, de eiseres IV voert vier middelen 
aan, de eiser V voert één middel aan en de eiser VII voert drie middelen 
aan in memories die aan dit arrest worden gehecht.

De eiser VI voert geen middel aan.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 20 april 2012 ter 

griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest II :
— ontslaat de eiser II van rechtsvervolging voor de telastleggingen 

B.12, C.1, C.2, C.3.a, G en H ;
— ontslaat de eiser III van rechtsvervolging voor de telastlegging J ;
— ontslaat de eiser VI van rechtsvervolging voor de telastlegging E3 ;
— wijst de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster Ecowerf 

tegen onder meer de eisers III, IV, VI en VII af.
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In zoverre de cassatieberoepen II tot en met VII hiertegen zijn gericht, 
zijn zij niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

2. In strafzaken kan een partij, behoudens in hier niet toepasselijke 
gevallen, krachtens artikel 438 Wetboek van Strafvordering geen tweede 
maal tegen dezelfde beslissing cassatieberoep instellen, ook al is het 
tweede cassatieberoep ingesteld voor de verwerping van het eerste. 

De eiser V stelde al tegen het arrest I cassatieberoep in op 1 december 
2009, zonder dat hem afstand daarvan werd verleend. Zijn cassatieberoep 
van 30 september 2011 tegen datzelfde arrest is niet ontvankelijk.

Tweede middel van de eiseres I

Eerste onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering : hoewel de eiseres I in haar 
appelconclusies had gevorderd de burgerlijke rechtsvordering aan te 
houden oordeelt het arrest II dat deze ongegrond is, zonder te onder-
zoeken of de zaak in staat van wijzen is.

4. Artikel 4, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring bepaalt : “De rechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, 
houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan, zelfs bij ontstentenis 
van burgerlijke-partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen betreft 
niet in staat van wijzen is.”

5. Uit deze bepaling volgt dat de rechter bij wie de strafvordering 
aanhangig is gemaakt, ambtshalve de zaak moet aanhouden wanneer 
deze niet in staat is, wat de rechtsvordering betreft tot herstel van de 
schade, door een misdrijf veroorzaakt. 

Deze regel geldt ook ten aanzien van de reeds gestelde burgerlijke 
partij, wanneer de zaak, wat de afhandeling van haar belangen betreft, 
niet in staat van wijzen is. De gestelde burgerlijke partij kan wat haar 
belangen betreft, het aanhouden van de zaak vorderen.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de eiseres I voor de eerste rechter vorderde om onder meer de 

verweerders I.1 en I.2 te veroordelen tot het betalen van een provisioneel 
bedrag van 153.214,95 euro alsook de aanstelling van een deskundige ;

— de eerste rechter oordeelde dat de vordering van de eiseres I niet in 
staat was en daarom deze burgerlijke belangen aanhield ;

— de eiseres I in haar appelconclusie vorderde om “na uitspraak 
te hebben gedaan op strafgebied, de burgerlijke vordering (…) aan te 
houden, overeenkomstig artikel 4 [Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering]” ;

— de appelrechters een aantal telastleggingen waarop de burgerlijke 
rechtsvordering van de eiseres I steunde, bewezen verklaren in hoofde 
van de verweerders I.1 en I.2 ;

— de appelrechters de vordering van de eiseres I afwijzen als onge-
grond om reden “dat hic et nunc de [eiseres I] geen vordering meer stelt”.

De appelrechters die de vordering van de eiseres I om de burgerlijke 
belangen aan te houden afwijzen als ongegrond, zonder vast te stellen 
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dat de zaak in staat is, schenden artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering.

Het onderdeel is gegrond.

Overige middelen van de eiseres I

7. De overige middelen van de eiseres I die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwijzing, behoeven geen 
antwoord.

Eerste middel van de eiser II en eerste middel van de eiser III

Eerste onderdeel 

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7 EVRM, artikel 15 
IVBPR en de artikelen 10, 11, 12 en 14 Grondwet : de appelrechters veroor-
delen ten onrechte de eiser II wegens de telastleggingen F.1, F.2 en F.6 
tot en met F.13 en de eiser III wegens de telastlegging F.17 wegens de 
belemmering van de vrijheid van opbod (artikel 314 Strafwetboek) en 
verantwoorden die beslissing niet naar recht ; de uiterst ruime en vage 
omschrijving van het constitutief bestanddeel “[door het gebruik van] 
gelijk welk ander frauduleus middel” is immers niet in overeenstem-
ming met het op het legaliteitsbeginsel gefundeerde lex certa-beginsel 
dat vereist dat strafbare gedragingen duidelijk, precies en nauwkeurig 
zijn omschreven ; met een dergelijke omschrijving zonder enige verdere 
inhoudelijke precisering ontbreekt ieder nauwkeurig wettelijk refe-
rentie- of toetsingskader en bestaat er voor de persoon op wie de straf-
baarstelling van toepassing is een ontoelaatbare rechtsonzekerheid. 

De eiser II en de eiser III verzoeken het Hof minstens om aan het 
Grondwettelijk Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen : “Schendt 
artikel 314 (…) Strafwetboek de artikelen 12 en 14 (…) Grondwet, al dan 
niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11 (…) Grondwet en 
met artikel 7 EVRM en artikel 15 [IVBPR], doordat de omschrijving” 
gelijk welk ander frauduleus middel “ter beschrijving van de middelen 
die kunnen worden gebruikt om de in artikel 314 omschreven strafbare 
belemmering van de vrijheid van opbod te plegen niet voldoet aan de 
eisen van nauwkeurigheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid waaraan 
de strafwetten moeten voldoen en derhalve geen voldoende normatieve 
inhoud heeft om een misdrijf te kunnen definiëren ?”

9. In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van de artikelen 10 
en 11 Grondwet verduidelijkt het niet hoe en in welke mate die bepa-
lingen worden geschonden.

Het onderdeel is bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
10. Artikel 314 Strafwetboek bepaalt : “Zij die bij toewijzingen van de 

eigendom, van het vruchtgebruik of van de huur van roerende of onroe-
rende zaken, van een aanneming, van een levering, van een bedrijf of 
van enige dienst, de vrijheid van opbod of van inschrijving door geweld 
of bedreiging of door schenkingen of beloften of door gelijk welk ander 
frauduleus middel belemmeren of storen, worden gestraft met gevan-
genisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 
honderd euro tot drieduizend euro”.
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11. Het legaliteitsbeginsel in strafzaken is een grondrecht dat op geheel 
of gedeeltelijk analoge wijze is gewaarborgd door de artikelen 12, tweede 
lid, en 14 Grondwet en de artikelen 7.1 EVRM en 15.1 IVBPR. Het Hof kan 
overeenkomstig artikel 26, § 4, tweede lid, 2o, Bijzondere Wet Grondwet-
telijk Hof onderzoeken of de betwiste strafbepalingen de artikelen 12, 
tweede lid, en 14 Grondwet klaarblijkelijk al dan niet schenden.

12. De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze voldoende toegan-
kelijk is en op zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen op 
voldoende precieze wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft, 
zodat de draagwijdte ervan redelijk voorzienbaar is. 

Het gegeven dat de rechter over een zekere beoordelingsvrijheid beschikt 
is op zich niet strijdig met die vereiste van redelijke voorzienbaarheid. 
Er moet immers rekening worden gehouden met het algemene karakter 
van wetten, de uiteenlopende situaties waarop zij van toepassing zijn 
en de evolutie van de gedragingen die zij bestraffen. Het beginsel zelf 
van de algemeenheid van de wet brengt mee dat de bewoordingen ervan 
vaak geen absolute precisie kunnen hebben. De beoordelingsvrijheid van 
de rechter wordt mede bepaald door de complexiteit van de te regelen 
materie en het fundamenteel karakter van het te beschermen rechts-
goed, die een grotere marge voor de rechter kunnen verantwoorden. 

Aan de vereiste van de redelijke voorzienbaarheid is voldaan als het 
voor de persoon op wie de strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is om 
op grond van de strafbepaling de handelingen en verzuimen te kennen 
die zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen. Daarbij dient 
onder meer rekening te worden gehouden met :

— de vereiste van een moreel element in elk misdrijf ;

— de interpretatie van de strafbepaling in het licht van de doelstel-
lingen van de wetgever en wetsgeschiedenis ; 

— de door de rechtscolleges gegeven interpretatie omtrent de straf-
bepaling ;

— de bijzondere hoedanigheid of functie van de persoon tot wie de 
strafbepaling zich richt, zijn bijzondere vertrouwdheid met de materie 
of het gegeven dat hij beroepsmatig beschikt of kan beschikken over 
goede informatie.

13. Het begrip “door gelijk welk ander frauduleus middel” werd inge-
voerd toen artikel 314 Strafwetboek werd gewijzigd door artikel 66 van 
de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien-
sten. Waar artikel 314 Strafwetboek voorheen de concurrentievervalsing 
alleen strafbaar stelde in het geval van lichamelijk geweld of bedrei-
gingen, werd aangenomen dat deze in vele gevallen eerder het gevolg 
was van voorafgaande overeenkomsten over de inschrijvingsprijzen, de 
verdeling van de bestellingen of “andere frauduleuze praktijken”. Het 
strafbaar stellen van afspraken met het oog op de vervalsing van de 
mededinging was bedoeld om de vaststelling van het bewijs van haar 
bestaan te vergemakkelijken. De nieuwe bepaling voerde een sanctie in 
voor personen die voor een welbepaalde overheidsopdracht de normale 
mededingingsvoorwaarden vervalsen.
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14. Het personeel toepassingsgebied van de strafbepaling is duidelijk 
omschreven : de bepaling richt zich tot eenieder die deelneemt aan de 
toewijzing van de eigendom, van het vruchtgebruik of van de huur van 
roerende of onroerende zaken, van een aanneming, van een levering, van 
een bedrijf of van enige dienst, met andere woorden aan eenieder die 
deelneemt aan een transactie waarbij openbaar wordt opgeroepen tot 
opbod.

15. Het materieel toepassingsgebied is voldoende afgebakend : de straf-
bepaling heeft betrekking op de toewijzing na openbaar opbod, van 
eigendom, van vruchtgebruik of van huur van roerende of onroerende 
zaken, van een aanneming, van een levering, van een bedrijf of van 
enige dienst, waarbij de vrijheid van opbod of inschrijving door geweld 
of bedreiging of door schenkingen of beloften of door gelijk welk ander 
frauduleus middel wordt belemmerd of gestoord. 

16. Fraude is een begrip dat de wetgever regelmatig gebruikt en 
waarmee de rechtspraak en rechtsleer vertrouwd is. Het heeft geen andere 
betekenis dan in de gewone omgangstaal en omvat in het algemeen, 
alle bedrieglijke handelingen om zichzelf of een ander een onrechtmatig 
voordeel te verschaffen. Hier specifiek beoogt de wet de handelingen die 
de vrijheid van opbod of inschrijving negatief beïnvloeden en daardoor 
de openbare financiën en de eerlijke mededinging schaden.

17. Voor strafbaarheid moet ook een moreel element worden bewezen. 
Algemeen opzet volstaat : wie wetens en willens de vrijheid van opbod 
of inschrijving belemmert of verstoort valt onder de toepassing van 
artikel 314 Strafwetboek.

18. Uit het voorgaande volgt dat voormelde wetsbepaling voor al 
degenen op wie deze toepasselijk is, kennelijk voldoende nauwkeurig 
is en de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet, artikel 7.1 EVRM en 
artikel 15.1 IVBPR klaarblijkelijk niet schendt.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht. 

19. De prejudiciële vraag dient overeenkomstig artikel 26, § 4, tweede 
lid, 2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof niet te worden gesteld.

Tweede onderdeel

20. Het onderdeel voert schending aan van artikel 26, § 2 en § 4, Bijzon-
dere Wet Grondwettelijk Hof : de appelrechters oordelen dat artikel 314 
Strafwetboek geen afbreuk doet aan het legaliteitsbeginsel en de 
Grondwet niet schendt zodat het stellen van de voorgestelde prejudi-
ciële vraag niet onontbeerlijk is voor de uitspraak ten gronde ; hoewel 
dit verboden is oordelen de appelrechters zelf over de conformiteit 
van artikel 314 Strafwetboek met de artikelen 12 en 14 Grondwet, wat 
niet gelijk staat met de vaststelling dat het artikel klaarblijkelijk de 
Grondwet niet schendt.

21. Gelet op het antwoord op het eerste onderdeel van het middel kan 
het onderdeel niet leiden tot cassatie. De eiser heeft aldus geen belang 
de schending van de Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof aan te voeren. 

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
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Derde onderdeel

22. Het onderdeel voert schending aan van artikel 314 Strafwetboek : 
de appelrechters nemen aan dat ook nalatigheden kunnen beschouwd 
worden als een frauduleus middel.

23. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het arrest II een te ruime 
invulling geeft aan het rechtsbegrip frauduleus middel, door nalatigheid 
als frauduleus middel te beschouwen, voert niet aan dat eisers schuldig-
verklaring op die invulling steunt.

Het onderdeel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Tweede middel van de eiser II

24. Het middel voert schending aan van de artikelen 66, 67 en 314 Straf-
wetboek : het arrest II oordeelt dat de eiser II bij het uitvoeren en gunnen 
van werken ontoelaatbare afspraken heeft gemaakt met bepaalde 
uitvoerders ervan, maar duidt geen frauduleuze afspraken aan die tussen 
de inschrijvers onderling werden gemaakt en waaraan de eiser II heeft 
meegewerkt ; artikel 314 Strafwetboek vereist bedrieglijke en ongeoor-
loofde afspraken tussen de aannemers, inschrijvers of kopers onderling 
en is niet van toepassing wanneer er enkel bedrieglijke verstandhouding 
bestaat tussen de overheid en een inschrijver ; bij gebrek aan hoofdmis-
drijf, is er geen mededaderschap vanwege de eiser II.

25. Artikel 314 Strafwetboek stelt strafbaar “Zij die bij toewijzingen 
van de eigendom, van het vruchtgebruik of van de huur van roerende of 
onroerende zaken, van een aanneming, van een levering, van een bedrijf 
of van enige dienst, de vrijheid van opbod of van inschrijving door geweld 
of bedreiging of door schenkingen of beloften of door gelijk welk ander 
frauduleus middel belemmeren of storen (…)”.

26. Deze bepaling beperkt het toepassingsgebied ervan niet tot de 
inschrijvers. Al wie de vrijheid van opbod of van inschrijving belemmert 
of stoort op een van de wijzen vermeld in artikel 314 Strafwetboek valt 
onder de toepassing ervan.

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

27. De aangevoerde schending van artikel 66 Strafwetboek is volledig 
afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 314 Strafwet-
boek. 

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Derde middel in zijn geheel van de eiser II

28. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, 
artikel 195 Wetboek van Strafvordering en artikel 3 Probatiewet : de 
eiser II had in feite uitgebreid gemotiveerd waarom hij vroeg te mogen 
genieten van de opschorting van de uitspraak ; de beslissing waarbij 
opschorting wordt geweigerd, moet nauwkeurig, maar op een wijze die 
beknopt mag zijn, de redenen vermelden waarom de opschorting niet 
wordt verleend ; de appelrechters hanteren een algemene motivering die 
niet tegemoet komt aan de verplichting om de door de eiser II aange-
voerde argumenten te beantwoorden.
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29. Krachtens artikel 3 Probatiewet moet de beslissing waarbij de 
opschorting wordt toegestaan of geweigerd, met redenen worden 
omkleed overeenkomstig de bepalingen van artikel 195 Wetboek van 
Strafvordering.

30. De appelrechters houden bij de beoordeling van de straftoemeting 
rekening met :

— de persoon van de eiser II ;
— zijn gunstig strafrechtelijk verleden ;
— de omstandigheden en ernst van de feiten, meer bepaald het aantal 

gepleegde feiten waaruit blijkt dat hij het niet zo nauw nam met de 
wetgeving inzake overheidsaanbestedingen, hetgeen getuigt van norm-
vervaging waardoor hij zijn voorbeeldfunctie als schepen van de stad 
ernstig heeft geschaad en er zelfs niet voor terugdeinst om een computer 
voor privédoeleinden aan te kopen op kosten van de Stad Aarschot ;

— het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is 
van het overschrijden van de redelijke termijn ;

— het feit dat de gunstmaatregel van de opschorting niet van aard is 
om de eiser II afdoende te wijzen op zijn maatschappelijke beperkingen 
en verplichtingen.

Met die redenen beantwoordt het arrest eisers verweer en is de beslis-
sing naar recht verantwoord.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde middel van de eiser II en vierde middel van de eiser III

Eerste onderdeel

31. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM : de appel-
rechters oordelen dat de redelijke termijn niet is overschreden ; zij 
steunen hun oordeel ten onrechte op het feit dat de eiser II enkele 
cassatieberoepen heeft ingesteld ; zij maken bovendien abstractie van 
de periode gedurende dewelke deze cassatieberoepen werden behandeld.

32. De appelrechters vermelden zowel de data van de ingestelde cassa-
tieberoepen als de data van de daaropvolgende arresten van het Hof. 

Zij maken aldus geen abstractie van de duur van de aangewende 
rechtsmiddelen bij de beoordeling van eventuele overschrijding van de 
redelijke termijn.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
33. De appelrechters oordelen dat met inachtneming van de complexi-

teit van de zaak en alle vermelde procedurestappen, zowel deze die door 
de gerechtelijke overheid werden gesteld als deze die door de partijen 
werden gesteld, de redelijke termijn niet is overschreden. 

Aldus verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

34. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet 
en artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering : in 
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conclusie had de eiser II op gemotiveerde wijze aangevoerd dat bij de 
beoordeling van de redelijke termijn het cassatieberoep tegen het arrest 
van het hof van beroep te Brussel van 30 juni 2008 en het tussenarrest 
van het hof van beroep te Antwerpen van 18 november 2009 hem niet op 
negatieve wijze kunnen aangerekend worden ; de appelrechters beant-
woorden dit verweer niet en verantwoorden evenmin hun weigering om 
de eenvoudige schuldigverklaring uit te spreken.

35. De beoordeling van het wel of niet overschrijden van de redelijke 
termijn vergt een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

36. In zoverre daartoe grond bestaat gaat het Hof slechts na of de rech-
ters uit het verloop van de rechtspleging, zoals zij die beoordelen, wettig 
vermogen af te leiden dat de redelijke termijn al dan niet overschreden is.

37. Op grond van het geheel van de feitelijke redenen die het arrest II 
vermeldt (p. 53 en 54), met betrekking tot de complexiteit van de zaak, 
de houding van de beklaagden en het verloop van de rechtspleging in 
haar geheel, beantwoorden de appelrechters eisers verweer en verant-
woorden zij hun beslissing naar recht dat de tegen de eiser II ingestelde 
strafvervolging binnen een redelijke termijn is behandeld.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
38. De aangevoerde schending van artikel 21ter Wetboek van Straf-

vordering maakt geen zelfstandige grief uit, maar is afgeleid uit het 
vergeefs aangevoerde motiveringsgebrek.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.

Tweede middel van de eiser III

39. Het middel voert schending aan van de artikelen 426 en 427 Wetboek 
van Strafvordering en artikel 19 Gerechtelijk Wetboek, alsook misken-
ning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het gezag van 
gewijsde : de eiser III werd in eerste aanleg vrijgesproken voor de telast-
leggingen D.2 en J ; tegen dit vonnis tekenden de eiser III en het open-
baar ministerie hoger beroep aan ; bij arrest van 30 juni 2008 sprak het 
hof van beroep te Brussel de eiser III vrij voor dezelfde telastleggingen 
D.2 en J ; tegen dit arrest tekende de eiser III cassatieberoep aan ; het 
openbaar ministerie deed dat niet ; op 6 januari 2009 vernietigde het Hof 
dat arrest en verwees de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen ; 
ten onrechte achten de appelrechters zich bevoegd om uitspraak te doen 
over de telastleggingen D.2 en J, waarvoor de eiser III definitief werd 
vrijgesproken, veroordelen hem voor de telastlegging D.2 en spreken 
hem vrij voor de telastlegging J.

40. Het middel heeft geen betrekking op de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep gericht tegen de beslissing over de telastlegging J.

In zoverre het betrekking heeft op die telastlegging, behoeft het 
middel geen antwoord.

41. Het arrest II veroordeelt de eiser tot een enkele straf wegens de 
feiten van de telastleggingen D.2, D.3, F.17, F.17.1 en F.17.2 samen. 
Deze straf is naar recht verantwoord door het tegen de eiser bewezen 
verklaarde misdrijven omschreven onder de telastleggingen D.3, F.17, 
F.17.1 en F.17.2 samen, zodat het middel dat alleen betrekking heeft op 
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het misdrijf omschreven onder de telastlegging D.2, niet tot cassatie 
kan leiden.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

Derde middel van de eiser III

Eerste onderdeel

42. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de 
appelrechters veroordelen de eiser III wegens inbreuk op artikel 314 
Strafwetboek hoewel deze strafbepaling niet van toepassing is op de 
concessie van een openbare dienst en de mogelijkheid wordt opengelaten 
dat de concessie van een openbare dienst wettelijk toegelaten is ; het 
arrest II is tegenstrijdig vermits de appelrechters enerzijds oordelen dat 
de dienst zowel kon gegund worden onder de vorm van een concessie dan 
wel als een aanneming en aldus oordelen dat het gunnen van de dienst 
onder de vorm van een concessie wettig kon zijn en anderzijds dat het 
aanwenden van de rechtsfiguur van de concessie van openbare dienst 
een frauduleus middel uitmaakt ; deze tegenstrijdigheid in de motive-
ring staat gelijk met een afwezigheid van motieven voor de schuldigver-
klaring aan de telastleggingen F.17.1 en F.17.2.

43. Artikel 314 beoogt de vrijheid van opbod te beschermen en is blij-
kens zijn bewoordingen van toepassing op de toewijzing van enige dienst. 
Ook de publieke toewijzing van een concessie van een openbare dienst, 
die een overeenkomst is waarbij de overheid een particulier of publiek-
rechtelijk orgaan er tijdelijk mee belast onder haar gezag en mits voor-
waarden, een openbare dienst op eigen kosten te exploiteren tegen een 
vergoeding die op de gebruikers wordt verhaald, valt bijgevolg onder 
artikel 314 Strafwetboek.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat een concessie van een openbare 
dienst niet valt onder de toepassing van artikel 314 Strafwetboek, faalt 
het naar recht.

44. Het is niet tegenstrijdig om over het toevertrouwen van het afval-
beheer van een stad te stellen, eensdeels dat het niet noodzakelijk 
onwettig is dit bij wijze van concessie te doen, mits naleving van de 
specifieke reglementering, en anderdeels, gelet op de bedrieglijke hande-
lingen die verder in het arrest II (p. 57-61 en 65-67) worden beschreven te 
oordelen dat dit een frauduleuze praktijk is.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

45. Het onderdeel voert schending aan van artikel 314 Strafwetboek : 
de appelrechters veroordelen de eiser III wegens inbreuk op artikel 314 
Strafwetboek hoewel deze strafbepaling niet van toepassing is op de 
concessie van een openbare dienst en de mogelijkheid wordt opengelaten 
dat de concessie van een openbare dienst wettelijk toegelaten is.

46. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, faalt het 
onderdeel dat ervan uitgaat dat artikel 314 Strafwetboek niet van 
toepassing is op een concessie van een openbare dienst, naar recht.
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Derde onderdeel

47. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de 
appelrechters oordelen dat de dienst door de stad Aarschot als een aanne-
ming moest worden gegund ; zij verklaren niet waarom en antwoorden 
niet op de appelconclusies van de eisers IV en V die aantoonden dat de 
betrokken concessieovereenkomst wel degelijk beantwoordt aan de juri-
dische vereisten van deze rechtsfiguur.

48. Het arrest II oordeelt : “Het is niet aan het Hof om uit te maken of 
voor het verlenen van deze dienst, met name de gunning van het afval-
beheer door een overheid, al dan niet de rechtsfiguur van ‘concessie’ dan 
wel een ‘aanneming van een dienst dient toegepast te worden.”

49. Anders dan in het onderdeel gesteld oordeelt het arrest II niet dat 
de dienst als een aanneming moest worden gegund ; het oordeelt uitdruk-
kelijk dat het zich daar niet hoeft over uit te spreken. Voor het overige 
beantwoorden de appelrechters eisers grieven met de redenen vermeld in 
het arrest II (p. 56-59). 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Vierde onderdeel

50. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 66 en 314 Straf-
wetboek : dit laatste artikel vereist frauduleuze afspraken tussen inschrij-
vers ; uit het arrest II blijken alleen afspraken tussen één inschrijver 
en de overheid ; het arrest II duidt geen frauduleuze afspraken aan die 
tussen inschrijvers onderling werden gemaakt en waaraan de eiser III op 
een van de in artikel 66 Strafwetboek bepaalde wijzen heeft meegewerkt.

51. Zoals blijkt uit het antwoord op het tweede middel van de eiser II, 
beperkt artikel 314 Strafwetboek het toepassingsgebied ervan niet tot 
de inschrijvers.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt 
het onderdeel naar recht.

52. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de vergeefs aange-
voerde schending van artikel 314 Strafwetboek en is het bijgevolg niet 
ontvankelijk.

Eerste middel van de eiseres IV

53. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de moti-
vering van het arrest II is tegenstrijdig ; enerzijds oordeelt het dat de 
wetgever de bedoeling had het toepassingsgebied van artikel 314 Straf-
wetboek ruim te houden en aldus dat het artikel van toepassing is op de 
rechtsfiguur van de concessie terwijl het anderzijds oordeelt dat het niet 
relevant is of de concessie van een openbare dienst onder de toepassing 
van die bepaling valt. 

54. Het arrest II oordeelt (p. 55-56) dat het de bedoeling was van de 
wetgever om het toepassingsgebied van artikel 314 Strafwetboek ruim 
te houden om daaruit te besluiten dat de eerste rechter ten onrechte 
oordeelde dat het aanwenden van de rechtsfiguur van de concessie van 
diensten eerder dan van de aanneming van diensten, geen frauduleus 
middel uitmaakte. 
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Dit is niet tegenstrijdig met het oordeel van de appelrechters dat 
zij niet moesten uitmaken of het verlenen van de dienst bij wege van 
concessie, dan wel bij wege van aanneming diende te gebeuren.

Het middel mist feitelijke grondslag. 

Tweede middel van de eiseres IV

55. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149 
Grondwet en 21ter Wetboek van Strafvordering : het arrest houdt geen 
rekening met het gegeven dat er tussen de datum van het aflopen van 
de ten laste gelegde feiten en de uitspraak niet minder dan 10 jaar 
verstreken zijn ; het aanvaardt niet dat de redelijke termijn werd over-
schreden, maar oordeelt daarbij enkel in abstracto over de moeilijkheids-
graad, laat na ook het gedrag van de gerechtelijke overheden concreet 
te beoordelen en neemt het ten onrechte de eiser kwalijk dat hij rechts-
middelen heeft aangewend.

56. Het middel voert geen motiveringsgebrek aan, maar een onwettig-
heid. 

In zoverre het de schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, faalt 
het naar recht.

57. Voor het overige heeft het middel dezelfde strekking als het eerste 
en tweede onderdeel van het vierde middel van de eiser II.

Het kan om de redenen vermeld in het antwoord op die onderdelen, 
niet worden aangenomen.

Derde middel van de eiseres IV

58. Het middel voert schending aan van artikel 5 Strafwetboek : het 
arrest II veroordeelt de eiseres IV, zonder dat het vaststelt dat zij schuld 
heeft aan de inbreuken.

59. De appelrechters oordelen : “[De eiseres IV], als rechtspersoon heeft 
een eigen verantwoordelijkheid en nergens blijkt dat de vennootschap 
zich tegen het optreden van de verantwoordelijken binnen de vennoot-
schap heeft verzet of maatregelen heeft getroffen om bepaalde hande-
lingen te vermijden”. 

Door aldus te oordelen stellen de appelrechters de schuld van de 
eiseres IV vast.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Vierde middel van de eiseres IV

Eerste onderdeel

60. Het onderdeel heeft dezelfde strekking als het tweede middel van 
de eiser II. 

Om de redenen vermeld in het antwoord op dat middel, faalt het naar 
recht.

Tweede onderdeel

61. Het onderdeel voert schending aan van artikel 314 Strafwetboek en 
artikel 1 (lees : artikel 1, eerste lid, 1o) van het koninklijk besluit van 
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29 januari 1997 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van 
sommige bepalingen van de Overheidsopdrachtenwet 1993 (hierna KB 
Inwerkingtreding Overheidsopdrachtenwet 1993) : het arrest II veroor-
deelt de eiseres IV voor een inbreuk op artikel 314 Strafwetboek ; dit 
artikel werd vervangen door artikel 66 Overheidsopdrachtenwet 1993 ; 
overeenkomstig artikel 1, eerste lid, 1o, KB Inwerkingtreding Over-
heidsopdrachtenwet 1993 trad deze bepaling in werking op 1 mei 1997 
doch enkel voor de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare 
werken die met ingang van 1 mei 1997 werden gepubliceerd in het Publi-
catieblad van de Europese Gemeenschappen of in het Bulletin van de 
aanbestedingen of voor de overheidsopdrachten en de concessies voor 
openbare werken, waarvoor bij ontstentenis van verplichting om een 
aankondiging te publiceren, met ingang van 1 mei 1997 wordt uitgeno-
digd tot het indienen van een offerte of een kandidatuur ; de eiseres IV 
wordt vervolgd in verband met de concessie van een openbare dienst 
en niet in verband met een overheidsopdracht of een concessie van 
openbare werken ; artikel 314 Strafwetboek kan daarom niet toegepast 
worden.

62. Artikel 314 Strafwetboek heeft een algemene draagwijdte en is ook 
van toepassing op het belemmeren of het storen van de vrijheid van 
opbod bij de toewijzing van diensten.

63. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 314 Strafwetboek zoals 
gewijzigd bij artikel 66 Overheidsopdrachtenwet 1993, beoogt de onge-
oorloofde afspraken tussen aannemers, leveranciers of dienstverleners 
beter te bestraffen en het verbod te versterken van handelswijzen die 
de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vervalsen en die strijdig 
zijn met de openbare orde.

64. Artikel 1, eerste lid, 1o, KB Inwerkingtreding Overheidsopdrach-
tenwet 1993 bepaalt : “Treden in werking op 1 mei 1997, voor de over-
heidsopdrachten en de concessies voor openbare werken die met ingang 
van deze datum worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen of in het Bulletin der Aanbestedingen en voor 
deze waarvoor, bij ontstentenis van verplichting om een aankondiging 
te publiceren, met ingang van deze datum wordt uitgenodigd tot het 
indienen van een offerte of van een kandidatuur : 1o boek I en de arti-
kelen 66 en 67 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheids-
opdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leve-
ringen en diensten”. 

65. Die bepaling sluit de inwerkingtreding van artikel 66 Overheidsop-
drachtenwet 1993 niet uit voor de concessies van diensten, maar beperkt 
de inwerkingtreding ervan enkel voor de overheidsopdrachten en de 
concessies voor openbare werken die met ingang van deze datum worden 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen of 
in het Bulletin der Aanbestedingen en voor deze waarvoor, bij ontsten-
tenis van verplichting om een aankondiging te publiceren, met ingang 
van deze datum wordt uitgenodigd tot het indienen van een offerte of 
van een kandidatuur.

Het onderdeel faalt naar recht.
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Middel van de eiser V

66. Het middel voert schending aan van de artikelen 182, 202 en 211 
Wetboek van Strafvordering : de appelrechters gaan over tot ontdub-
beling van de kwalificatie en veroordelen de eiser V zowel voor de 
verstoring van de vrijheid van opbod (telastlegging F.17) als voor vals-
heid in geschriften en gebruik van valse stukken (telastleggingen F.17.1 
en F.17.2), zonder dat deze bijkomende misdrijven aanhangig waren 
gemaakt voor de rechtbank van eerste aanleg.

67. Wanneer een telastlegging waarvoor een beklaagde is vervolgd, als 
een welbepaald misdrijf is gekwalificeerd, waarvan een der bestanddelen 
in werkelijkheid een valsheid in geschrifte of het gebruik van dergelijk 
geschrift oplevert, dan omvat de telastlegging dit feit dat bijgevolg ook 
voor de geadieerde rechter aanhangig is. 

De rechter moet aan die feiten de juiste juridische kwalificatie geven 
door eveneens de valsheid in geschriften of het gebruik ervan in de 
bewoordingen van de wet te omschrijven. Dit is geen verboden ontdub-
beling van de oorspronkelijke telastlegging.

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

Eerste middel van de eiser VII

Eerste onderdeel

68. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de 
eiser VII had in een appelconclusie aangevoerd dat de feiten van de 
telastlegging F.17 geen inbreuk konden uitmaken op artikel 314 Straf-
wetboek, omdat alleen afspraken tussen een kandidaat bij de toewijzing 
en de toewijzende overheid werden vervolgd, terwijl het artikel enkel 
interacties tussen kandidaten onderling strafbaar stelt ; het arrest II 
antwoordt niet op het middel, daar het zich beperkt vast te stellen 
dat dit verweer geen afbreuk doet aan de toepassing van de regels van 
de deelneming in de mate dat de overheid die de dienst toewijst hulp 
verleent aan de onderlinge afspraken tussen de aannemers.

69. Het arrest II oordeelt : “Dat art. 314 SW niet van toepassing zou zijn 
op frauduleuze afspraken tussen de kandidaat en diegene die de dienst 
toewijst, verwijst het Hof naar haar uiteenzetting bij [de eiser II], onder 
punt A.3 die het herhaalt en overneemt. Immers de overheid die de dienst 
toewijst kan als mededader worden beschouwd voor de onontbeerlijke 
hulp die zij verleend heeft bij de uitvoering van het misdrijf.”

Aldus beantwoordt het arrest eisers verweer.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
70. Het feit dat het antwoord van de rechter ontoereikend is, kan geen 

schending uitmaken van artikel 149 Grondwet, dat alleen een vorm-
vereiste oplegt en geen verband houdt met de relevantie van het op de 
conclusie gegeven antwoord.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.

Tweede onderdeel

71. Het onderdeel heeft dezelfde strekking als het tweede middel van 
de eiser II. 
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Om de redenen vermeld in het antwoord op dat middel faalt het naar 
recht.

Tweede middel van de eiser VII

72. Het middel heeft dezelfde strekking als het tweede onderdeel van 
het vierde middel van de eiseres IV.

Om de redenen vermeld in het antwoord op dat onderdeel, faalt het 
naar recht.

Derde middel van de eiser VII

73. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging als 
onderdeel van het recht op een eerlijk proces : het arrest II veroordeelt 
de eiser VII voor de telastlegging E.2 omdat hij aan de burgemeester en 
de stadssecretaris een barbezoek voorstelde met als doel “het toekennen 
van de concessie aan [de eiseres IV]” of “om het contract van afvalbeheer 
aan [de eiseres IV] toe te vertrouwen, hierbij gebruik makend van de 
strafbare technieken zoals beschreven in de (telastlegging) F.17”, terwijl 
hij vervolgd werd om het barbezoek te hebben voorgesteld met als doel 
“te komen tot het uitschrijven van een procedure tot gunning van het 
afvalbeheer onder de verdoken, actieve begeleiding door [de eiseres IV], 
met gebruikmaking van de strafbare technieken zoals beschreven onder 
de misdrijfkwalificatie F.17” ; deze doelstellingen stemmen niet overeen, 
zodat het arrest II de onder E.2 ten laste gelegde feiten heromschrijft 
zonder de eiser daarvan te verwittigen.

74. De eiser VII werd onder de telastlegging E.2 vervolgd voor actieve 
omkoping, die als volgt werd omschreven ; “door, gedurende de eerste 
fase van het stappenplan van [de eiseres IV], meer bepaald het over-
tuigen van de voor de afvalverwerking voornaamste leden van het College 
van Burgemeester en Schepenen, de eerste gesprekken met deze leden 
van het College alsook met enkele ambtenaren van de Stad Aarschot, 
en het opstellen van de eerste ontwerpen van de voorbereidende docu-
menten… een barbezoek aan de bar Poco Loco te Aarschot te hebben 
voorgesteld… teneinde te komen tot het uitschrijven van een procedure 
tot gunning van het afvalbeheer onder de verdoken, actieve begeleiding 
door [de eiseres IV], met gebruikmaking van de strafbare technieken 
zoals beschreven onder de misdrijfkwalificatie F.17.”

75. Met deze omschrijving was de eiser VII ingelicht van het feit dat 
het barbezoek met als doel een aantal verantwoordelijken te over-
tuigen en aldus te komen tot het uitschrijven van een procedure voor de 
gunning van het afvalbeheer, de eerste stap was in een stappenplan van 
de eiseres IV. Deze stappen worden opgesomd in de telastlegging F.17, 
waarnaar de telastlegging E.2 verwijst.

76. Aldus was de eiser VII op de hoogte van het feit dat hij werd vervolgd 
voor feiten die hadden geleid tot het gunnen van het afvalbeheer aan de 
eiseres IV en kon hij dienaangaande verweer voeren zodat zijn recht van 
verdediging niet werd miskend. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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77. Anders dan in het middel gesteld heeft het arrest II de feiten niet 
geherkwalificeerd.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvorderingen

78. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de 
wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest II, in zoverre het de burgerlijke rechts-

vordering van de eiseres I tegen de verweerders I als ongegrond afwees.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest II.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de verweerders I tot de kosten van het cassatieberoep I.
Veroordeelt de eisers II tot en met VII tot de kosten van hun cassa-

tieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. 

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verhaeghe 
(bij de balie te Brussel), de heer Martens, de heer Van Bavel (bij de balie 
te Brussel), de heer Socquet (bij de balie te Leuven), de heer Verbist, de 
heer Deruyck (bij de balie te Antwerpen).

N° 318

2o kamer — 22 mei 2012
(P.11.1735.N)

1o  oNVerDeeLDHeID. — boeDeLbeSCHrIjVING. — VoorwerP eN DoeL.

2o  oNVerDeeLDHeID. — boeDeLbeSCHrIjVING. — VerPLICHTINGeN VaN 
ParTIjeN. — aaNGIfTe GoeDereN waarVaN aNDere ParTIjeN oP De HooGTe ZIjN.

3o  meINeeD. — boeDeLbeSCHrIjVING. — aaNGIfTe GoeDereN waarVaN aNDere 
ParTIjeN oP De HooGTe ZIjN.

1o De boedelbeschrijving, zoals bedoeld in de artikelen 1175 en 1183 Gerechte-
lijk Wetboek, heeft tot doel de omvang van een nalatenschap, een gemeen-
schap of onverdeeldheid vast te stellen en vormt aldus de basis voor een 
latere verdeling  (1). 

2o en 3o De partijen bij de boedelbeschrijving hebben de verplichting elk goed 
aan te geven waarvan het bestaan een invloed zou kunnen hebben op de 

  (1) Cass. 28 feb. 2012, AR P.11.0925.N, AC 2012, nr 137.
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samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen ; geen wetsbepaling 
voorziet erin dat geen aangifte moet worden gedaan van goederen waarvan 
andere bij de boedelbeschrijving betrokken personen reeds op de hoogte 
zijn  (1). (Artt. 1175 en 1183 Gerechtelijk Wetboek ; Art. 226, tweede lid, 
Strafwetboek)

(b. T. b.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 20 september 2011.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

7. Het middel voert schending aan van artikel 1183, 11o, Gerechtelijk 
Wetboek en artikel 226, tweede lid, Strafwetboek : de eiser betwistte in 
zijn appelconclusie dat hij op grond van artikel 1183, 11o, Gerechtelijk 
Wetboek de wettelijke plicht zou hebben gehad om in de boedelbeschrij-
ving melding te maken van de schenking die niet hijzelf, maar wel zijn 
dochter had ontvangen en die hij nooit in zijn bezit heeft gehad ; het 
arrest vertrekt van een onjuiste invulling van de verklaringen die op 
grond van vermelde wetsbepaling moeten gebeuren en van een onjuiste 
invulling van het wettelijk begrip “valse” eed ; aldus is de bewezenverkla-
ring van het feit 2 van de telastlegging A.1 niet naar recht verantwoord.

8. Artikel 1183, 11o, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat behalve de forma-
liteiten die gemeen zijn aan alle notariële akten, de boedelbeschrijving 
ook de eed bevat van degenen die in het bezit geweest zijn van de voor-
werpen of die de plaatsen bewoond hebben, dat zij niets hebben verduis-
terd, en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen.

9. De boedelbeschrijving die wordt opgesteld naar aanleiding van een 
nalatenschap, heeft tot doel de omvang van die nalatenschap vast te 
stellen ; de partijen bij de boedelbeschrijving hebben de verplichting elk 
goed aan te geven waarvan het bestaan onbekend zou kunnen blijven en 
dat een invloed kan hebben op de samenstelling van de nalatenschap.

Onder verduistering, in de zin van artikel 1183, 11o, Gerechtelijk Wetboek,  
moet worden verstaan iedere daad of iedere nalatigheid die ertoe strekt 
een goed te onttrekken aan de boedel van de nalatenschap.

  (1) Cass. 28 feb. 2012, AR P.11.0925.N, AC 2012, nr 137.

ARREST-2012-05.indb   1343 03/04/13   12:31



1344 ARRESTEN VAN CASSATIE 22.5.12 - N° 319

Wanneer door de erflater aan een derde een handgift werd gedaan, zal 
niet alleen die derde, in zoverre hij betrokken is bij de boedelbeschrij-
ving, maar ook een andere erfgenaam die op de hoogte is van de handgift 
aan die derde, hiervan opgave dienen te verrichten.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de partij bij een boedelbeschrij-
ving die kennis draagt van een verduistering door een derde waarvan hij 
geen opgave doet, zich slechts schuldig kan maken aan een valse eed 
wanneer hij zelf voordien in het bezit is geweest van die verduisterde 
goederen, faalt het naar recht.

10. De appelrechters overwegen dat :
— de eiser die ooit in het bezit geweest is van bepaalde goederen van 

de te inventariseren boedel, behoort tot de personen aan wie de eed bij 
de boedelbeschrijving wordt opgelegd ;

— de verplichting elk goed aan te geven waarvan het bestaan onbe-
kend zou kunnen blijven in geval van niet-aangifte, de eiser niet onbe-
kend kon zijn, temeer daar hij zich door een raadsman liet bijstaan ;

— de eiser bij de boedelbeschrijving, ook in afwezigheid van zijn dochter, 
 melding diende te maken van de handgift van 71.000 euro die zijn dochter 
in 2003 had ontvangen van wijlen zijn moeder, maar naliet wetens en 
willens om zulks te doen hoewel hij daarvan kennis had.

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

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

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer de Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Verstraeten (bij de balie te Brussel).

N° 319

2o kamer — 22 mei 2012
(P.11.1808.N)

1o  CaSSaTIeberoeP. — STrafZakeN. — PerSoNeN Door of TeGeN wIe CaSSa-
TIeberoeP kaN of moeT worDeN INGeSTeLD. — STrafVorDerING. — bekLaaGDe 
eN VerDaCHTe. — reCHTSPerSooN. — VerTeGeNwoorDIGING. — LaSTHebber ad 
hoc. — beVoeGDHeID.
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2o  STrafVorDerING. — aaNweNDING VaN reCHTSmIDDeLeN. — reCHTSPer-
SooN. — VerTeGeNwoorDIGING. — LaSTHebber ad hoc. — beVoeGDHeID.

3o  STeDeNbouw. — HerSTeL VaN PLaaTS IN VorIGe STaaT. beTaLING VaN eeN 
meerwaarDe. — HerSTeLVorDerING. — aarD VaN De maaTreGeL. — GeVoLG. 
— VerZeT TeGeN VerSTekbeSLISSING. — beTekeNING aaN oPeNbaar mINISTerIe.

4o  VerZeT. — STeDeNbouw. — HerSTeLVorDerING. — VerZeT TeGeN VerSTek-
beSLISSING. — beTekeNING aaN oPeNbaar mINISTerIe.

1o en 2o Wanneer, ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen 
degene die bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen wordt inge-
steld wegens dezelfde of samenhangende feiten, door de rechtbank een last-
hebber ad hoc is aangewezen om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, 
is uitsluitend deze lasthebber ad hoc bevoegd om namens deze rechtsper-
soon, in diens hoedanigheid van beklaagde, rechtsmiddelen, met inbegrip 
van cassatieberoep, aan te wenden tegen de beslissingen over de tegen deze 
rechtspersoon ingestelde strafvordering  (1). (Art. 2bis, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering)

3o en 4o De beslissing van de strafrechter over een door de bevoegde adminis-
tratieve overheid ingestelde herstelvordering valt onder de strafvordering, 
niettegenstaande het burgerlijk karakter van de maatregel ; bijgevolg moet 
het verzet tegen een verstekbeslissing van de strafrechter over de herstel-
vordering aan het openbaar ministerie worden betekend  (2). (Art. 138bis 
Gerechtelijk Wetboek)

(ar P. e.a. T. GeweSTeLIjk STeDeNbouwkuNDIG INSPeCTeur)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 7 oktober 2011.

De eisers I en de eiseres II voeren in een memorie die aan dit arrest is 
gehecht, een middel aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiseres II

1. Artikel 2bis Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt :  
“Ingeval de strafvordering tegen een rechtspersoon en tegen degene 
die bevoegd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, wordt inge-
steld wegens dezelfde of samenhangende feiten, wijst de rechtbank die 
bevoegd is om kennis te nemen van de strafvordering tegen de rechts-

  (1) Cass. 26 sept. 2006, AR P.05.1663.N, AC 2006, nr. 435, met concl. advocaat-generaal 
Vandewal.

  (2) Zie Cass. 17 sept. 2008, voltallige terechtzitting, AR P.07.1838.F, AC 2008, nr. 480, 
met concl. procureur-generaal Leclercq.
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persoon, ambtshalve of op verzoekschrift, een lasthebber ad hoc aan om 
deze te vertegenwoordigen.”

2. Wanneer een lasthebber ad hoc door de rechtbank is aangewezen om 
een rechtspersoon te vertegenwoordigen, is uitsluitend deze lasthebber 
ad hoc bevoegd om namens deze rechtspersoon rechtsmiddelen, met 
inbegrip van cassatieberoep, aan te wenden tegen de beslissingen over 
de tegen deze rechtspersoon ingestelde strafvordering.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat bij 
beslissing van de correctionele rechtbank te Brugge van 27 januari 2004 
mr. Lammens werd aangesteld als lasthebber ad hoc voor de eiseres II. Uit 
die stukken blijkt niet dat mr. Lammens van zijn mandaat werd ontheven.

4. Op 18 oktober 2011 werd door mr. Nathalie De Jonghe, advocaat 
te Gent, in de plaats van mr. Drik Van Heuwen, advocaat te Kortrijk, 
ter correctionele griffie van het hof van beroep te Gent verschenen om 
namens de eiseres II cassatieberoep in te stellen als beklaagde.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
het cassatieberoep voor de eiseres II werd ingesteld door of namens de 
lasthebber ad hoc. 

Het cassatieberoep van de eiseres II is derhalve niet ontvankelijk.

Middel in zoverre aangevoerd door de eiseres II 

6. Het middel dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep behoeft geen antwoord.

Middel in zoverre aangevoerd door de eisers I

Eerste onderdeel 

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de 
motieven zijn tegenstrijdig omdat het arrest enerzijds oordeelt dat het 
verzet regelmatig naar de vorm werd ingesteld en anderzijds het verzet 
onontvankelijk verklaart omdat de substantiële vormvereiste van de 
betekening aan het openbaar ministerie niet werd nageleefd.

8. Met het oordeel dat het verzet tijdig en regelmatig naar vorm werd 
ingesteld, geven de appelrechters te kennen dat het rechtsmiddel binnen 
de wettelijk bepaalde termijn is ingesteld en dat de wettelijk voorge-
schreven vorm is gerespecteerd. Uit dat oordeel volgt niet dat het verzet 
ook werd betekend aan de door artikel 187, vierde lid, Wetboek van 
Strafvordering bedoelde personen.

De aangevoerde tegenstrijdigheid bestaat niet.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : de 
motieven zijn tegenstrijdig omdat het arrest enerzijds oordeelt dat de 
herstelmaatregel noch ambtshalve door het openbaar ministerie kan 
worden gevorderd, noch ambtshalve door de rechter kan worden uitge-
sproken en anderzijds dat deze een verplichte aanvulling is op de straf-
rechtelijke veroordeling.
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10. Het is niet tegenstrijdig eensdeels te oordelen dat de herstelmaat-
regel een verplichte aanvulling is op de strafrechtelijke veroordeling en 
anderdeels dat de herstelvordering noch ambtshalve door het openbaar 
ministerie kan worden gevorderd noch ambtshalve door de rechter kan 
worden uitgesproken.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6.1.41, § 1, § 4 
en § 5, en 6.1.43 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (voorheen de arti-
kelen 149 en 151 Stedenbouwdecreet 1999), artikel 44 Strafwetboek en de 
artikelen 151 en 187, vierde lid, Wetboek van Strafvordering : het verzet 
moet betekend worden aan de titularis van de vordering die het voor-
werp ervan uitmaakt ; de herstelvordering inzake stedenbouw is van 
burgerrechtelijke aard, strekt tot herstel van de ruimtelijke ordening 
en behoort toe aan de stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen ; wanneer het verzet uitsluitend gericht is 
tegen de beslissing over de herstelvordering moet ze uitsluitend betekend 
worden aan deze administratieve overheden ; ten onrechte beschouwt 
het arrest de herstelvordering als de verplichte aanvulling van de straf-
rechtelijk veroordeling en oordeelt het dat het verzet aan het openbaar 
ministerie moest worden betekend om geldig te zijn.

12. Artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (voorheen 
artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet 1999), bepaalt dat de rechtbank naast 
de straf de in dat artikel vermelde herstelmaatregelen kan bevelen. 
Dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of het 
college van burgemeester en schepenen. De herstelvordering wordt 
volgens artikel 6.1.41, § 4, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (voor-
heen artikel 149, § 2, Stedenbouwdecreet 1999) bij het parket ingeleid bij 
gewone brief.

13. Het openbaar ministerie is krachtens artikel 138bis Gerechtelijk 
Wetboek bevoegd om de door de administratieve overheden per brief 
geformuleerde herstelvordering voor de strafrechter uit te oefenen, 
inclusief het aanwenden van rechtsmiddelen, zelfs als de administra-
tieve overheden zich als procespartij hebben gemanifesteerd.

14. De beslissing van de strafrechter over een door de bevoegde admi-
nistratieve overheid ingestelde herstelvordering valt onder de strafvor-
dering, niettegenstaande het burgerlijk karakter van de maatregel.

Bijgevolg moet het verzet tegen een verstekbeslissing van de straf-
rechter over de herstelvordering aan het openbaar ministerie worden 
betekend.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Baets en 
mevr. Geinger.

N° 320

2o kamer — 22 mei 2012
(P.11.1827.N)

1o  CaSSaTIeberoeP. — STrafZakeN. — afSTaND. — burGerLIjke reCHTS-
VorDerING. — GeeN GeSTeLDe burGerLIjke ParTIj. — aaNHouDeN Der burGer-
LIjke beLaNGeN Door reCHTer. — eINDbeSLISSING. — GeVoLG.

2o  burGerLjke reCHTSVorDerING. — GeeN GeSTeLDe burGerLIjke 
ParTIj. — aaNHouDeN Der burGerLIjke beLaNGeN Door De reCHTer. — aarD 
VaN De beSLISSING. — GeVoLG.

1o en 2o Wanneer niemand zich burgerlijke partij heeft gesteld, het bestreden 
vonnis geen uitspraak heeft gedaan over het beginsel van aansprakelijkheid 
en enkel de burgerlijke belangen worden aangehouden van een schadelijder 
die niet in de zaak betrokken is, is dergelijke beslissing een eindbeslissing 
en bestaat er geen grond om akte te verlenen aan de beklaagde van afstand 
zonder berusting van zijn cassatieberoep  (1).

(P.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Dendermonde van 12 oktober 2011.

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

Hij doet ook zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in zoverre  
dit gericht is tegen de niet-definitieve beslissing de burgerlijke belangen 
aan te houden, met uitzondering van de beslissing over het beginsel van 
aansprakelijkheid. 

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 27 maart 2012, AR P.11.1739.N, AC 2012, nr. 197 met concl. O.M.
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Afstand 

1. De eiser doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in 
zoverre dit gericht is tegen de niet-definitieve beslissing de burgerlijke 
belangen aan te houden, met uitzondering van de beslissing over het 
beginsel van aansprakelijkheid.

2. Niemand stelde zich burgerlijke partij in zake. Het bestreden vonnis 
heeft geen uitspraak gedaan over het beginsel van aansprakelijkheid. 
Het houdt enkel de burgerlijke belangen aan van een schadelijder die 
niet in de zaak betrokken is. 

Dergelijke beslissing is een eindbeslissing.
Er bestaat geen grond om akte te verlenen van een afstand die door 

dwaling is aangetast.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer De Peyper (bij de balie te Brussel).

N° 321
2o kamer — 22 mei 2012

(P.11.1859.N)

weGVerkeer. — weGVerkeerSweT. — weTSbePaLINGeN. — arTIkeL 38. — 
arTIkeL 38, § 5. — VerVaL VaN HeT reCHT ToT STureN. — SCHuLDIGe mINDer DaN 
Twee jaar HouDer VaN rIjbewIjS b. — rIjbewIjS beHaaLD IN HeT buITeNLaND. 
— buITeNLaNDS rIjbewIjS omGeZeT IN beLGISCH rIjbewIjS. — GeVoLG,

Artikel 38, § 5, Wegverkeerswet houdt geen uitzondering in voor degene die 
langer dan twee jaar houder is van een rijbewijs behaald in het buitenland 
en dat omgezet is in een Belgisch rijbewijs.

(D.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Dendermonde van 12 oktober 2011.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.
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Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede en derde middel

3. De middelen voeren schending aan van artikel 38, § 5, Wegver-
keerswet : het bestreden vonnis oordeelt dat de datum waarop bestuur-
ders met een buitenlands rijbewijs hun rijbewijs hebben omgezet in een 
Belgische rijbewijs, als de aanvangsdatum voor de berekening van de 
in artikel 38, § 5, Wegverkeerswet bepaalde periode van twee jaar moet 
worden beschouwd ; het oordeelt evenwel ook dat bestuurders die hun 
rijbewijs langer dan twee jaar behaalden in het buitenland en hun rijbe-
wijs hebben omgezet naar een Belgisch rijbewijs, niet onder de uitzonde-
ringsbepalingen van de wet vallen ; deze beoordeling is in strijd met de 
omstandigheid dat de wet de onvoorwaardelijke omzetting van bepaalde 
rijbewijzen aanvaardt, omdat deze rijbewijzen gelijkwaardig zijn aan de 
Belgische (tweede middel) ; het bestreden vonnis oordeelt onterecht dat 
een bijkomende voorwaarde zou worden toegevoegd aan de aangehaalde 
bepaling, indien deze bepaling niet zou worden toegepast op houders van 
een buitenlands rijbewijs en dus zou resulteren in een ongelijke behan-
deling van Belgen en niet-Belgen (derde middel).

4. Artikel 38, § 5, Wegverkeerswet bepaalt : “De rechter moet het verval 
van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen 
minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of prak-
tisch examen indien hij veroordeelt wegens overtredingen begaan met 
een motorvoertuig die tot het verval van het recht tot sturen kan leiden 
en de schuldige sinds minder dan twee jaar houder is van het rijbewijs B.”

Deze bepaling houdt geen uitzondering in voor degene die langer dan 
twee jaar houder is van een rijbewijs behaald in het buitenland en dat 
omgezet is in een Belgisch rijbewijs.

De middelen die geheel uitgaan van het tegendeel, falen naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen. 

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

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Pieters (bij de 
balie te Dendermonde).
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N° 322

2o kamer — 22 mei 2012
(P.11.1915.N)

1o  STraf. — aLLerLeI. — beoorDeLING Door De reCHTer. — HouDING VaN De 
bekLaaGDe TIjDeNS HeT oNDerZoek.

2o  reCHT VaN VerDeDIGING. — STrafZakeN. — STraf. — beoorDeLING 
Door De reCHTer. — HouDING VaN De bekLaaGDe TIjDeNS HeT oNDerZoek.

3o  reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — aLLerLeI. STraf-
ZakeN. — aPPeLreCHTerS. — STraf. — moTIVerING. — STrafVerZwarING.

4o  HoGer beroeP. — STrafZakeN (DouaNe eN aCCIjNZeN INbeGrePeN). — 
reCHTSPLeGING IN HoGer beroeP. — STraf. — moTIVerING. — STrafVerZwarING.

1o en 2o Bij de beoordeling van de straf mag de rechter rekening houden met 
de houding van de beklaagde tijdens het onderzoek ; deze beoordeling houdt 
geen miskenning van het recht van verdediging in  (1). (Artt. 195 en 211 
Wetboek van Strafvordering)

3o en 4o Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechters, naast de motive-
ring van de door hen uitgesproken straffen, in het bijzonder moeten motiveren 
waarom de door de eerste rechter opgelegde straffen niet toereikend waren  (2).

(D. e.a. T. PyNaerT eN meSPreuVe, CuraToreN faILLISSemeNT  
TexfIL b.V.b.a. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 18 oktober 2011.

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

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

De eiseres II voert geen middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eerste middel van de eisers I en III

3. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de arti-
kelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning van 

  (1) Cass. 23 maart 2004, AR P.03.1347.N. AC 2004, nr. 163.
  (2) Cass. 14 nov. 2000, AR P.98.1412.N, AC 2000, nr. 618.
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het recht van verdediging : het arrest verzwaart de bestraffing van de 
eisers I en III in vergelijking met het beroepen vonnis ; ten onrechte heeft 
het arrest daarbij enkel verwezen naar de motivering van het beroepen 
vonnis ; het arrest vermeldt geen nieuwe redenen die de strafverzwa-
ring motiveren ; de verzwaring van het beroepsverbod is niet bijkomend 
gemotiveerd ; het niet beschikken over enig schuldbesef als motivering 
van de bestraffing miskent het recht van verdediging van de eisers.

4. Met de redenen die het arrest vermeldt (ro 3, 4 en 5), motiveert het 
de bestraffing van de eisers I en III.

Het middel dat ervan uitgaat dat het arrest verwijst naar het beroepen 
vonnis wat de motivering van de bestraffing van de eisers I en III betreft, 
berust op een verkeerde lezing van het arrest en mist in zoverre feite-
lijke grondslag.

5. Bij de beoordeling van de straf mag de rechter rekening houden met 
de houding van de beklaagde tijdens het onderzoek. Deze beoordeling 
houdt geen miskenning van het recht van verdediging in.

De appelrechters oordelen niet alleen dat bij de eisers I en III schuldin-
zicht ontbreekt maar ook dat een eerdere veroordeling en de eraan 
voorafgaande vervolging hen er niet van heeft weerhouden andermaal 
eerlijkheids- en faillissementsmisdrijven te plegen. Aldus wordt de wijze 
waarop deze eisers hun verweer voor de appelrechters hebben gevoerd 
niet door het arrest in rekening gebracht bij de bestraffing.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
6. Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechters, naast de moti-

vering van de door hen uitgesproken straffen, in het bijzonder moeten 
motiveren waarom de door de eerste rechter opgelegde straffen niet 
toereikend waren.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt in zoverre 
naar recht.

7. Voor het overige verplicht het middel het Hof tot een onderzoek van 
feiten, waarvoor het niet bevoegd is. 

In zoverre is het middel evenmin ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen 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 cassatieberoepen.

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Arnou (bij de 
balie te Gent) en de heer Vandenbogaerde (bij de balie te Kortrijk).
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N° 323

2o kamer — 22 mei 2012
(P.11.1936.N)

1o  beroePSGeHeIm. — GeNeeSHeer. — NooDToeSTaND.

2o  arTS. — beroePSGeHeIm. — NooDToeSTaND.

3o  GeNeeSkuNDe. — aLGemeeN. — GeNeeSHeer. — beroePSGeHeIm. — NooD-
ToeSTaND.

1°, 2o en 3o Er is geen schending van het beroepsgeheim wanneer de geneesheer 
zich terecht beroept op de noodtoestand waarin hij zich bevond  (1). (Art. 458 
Strafwetboek)

(D.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef :

1. In deze zaak staat het medisch beroepsgeheim centraal. Het Hof 
wordt in het bijzonder uitgenodigd om de grenzen te verduidelijken van 
het verbod van de geneesheer om feiten bekend te maken die aanleiding 
kunnen geven tot een strafrechtelijke vervolging.

De eiser wordt vervolgd wegens feiten van verkrachting en aanranding 
van de eerbaarheid die hebben plaatsgevonden tussen 31 december 2000 
en 24 januari 2006, hierbij misbruik makend van het gezag of van de faci-
liteiten die zijn functie als gynaecoloog hem verlenen.

De verweerster stelde zich burgerlijke partij tegen de eiser voor de 
onderzoeksrechter te Antwerpen op 14 juli 2006 wegens aanranding van 
de eerbaarheid.

Op 19 juli 2006 nam de procureur des Konings een vordering tot het 
instellen van een gerechtelijk onderzoek lastens de eiser wegens 
verkrachting op een meerderjarige, waarbij de beklaagde misbruik 
maakte van zijn functie. De procureur des Konings had op 16 juni 2006 
reeds een proces-verbaal opgesteld met betrekking tot feiten die hem 
toevallig ter kennis kwamen tijdens een zitting op de burgerlijke recht-
bank zetelend in kortgeding. 

Bij beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg 
te Antwerpen gewezen op 30 september 2010 werd de eiser verwezen naar 
de correctionele rechtbank wegens de vermelde telastleggingen.

De eiser tekende op 12 oktober 2010 hoger beroep aan.
Bij arrest van 20 oktober 2011 verklaart de kamer van inbeschuldiging-

stelling van het hof van beroep te Antwerpen het hoger beroep van de 
eiser onontvankelijk voor zover dit betrekking heeft op de bepalingen 
van de bestreden beschikking die uitspraak doen over de aanwezigheid 
van bezwaren en voor het overige ontvankelijk maar niet gegrond. De 
kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt de beschikking van de 
raadkamer.

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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Tegen dit arrest tekent de eiser cassatieberoep aan. 
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij de 

appelrechters het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer 
niet ontvankelijk verklaren waarbij deze uitspraak doet over het bestaan 
van bezwaren en de eiser naar de correctionele rechtbank verwijst, is het 
niet ontvankelijk. De kamer van inbeschuldigingstelling treft hierover 
geen eindbeslissing en doet geen uitspraak in een van de gevallen bedoeld 
in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering  (1).

3. Het enig middel is gericht tegen de beslissing van de appelrechters 
waarbij zij het hoger beroep van de eiser ontvankelijk doch ongegrond 
verklaren. Het middel komt op tegen het oordeel van de appelrechters 
dat er geen reden is om het strafdossier te zuiveren vermits er geen 
nietigheden, onregelmatigheden of verzuimen worden vastgesteld.

Zowel voor de eerste rechter als voor de appelrechters had de eiser 
aangevoerd dat de strafvervolging op gang is gekomen als gevolg van 
een schending van het beroepsgeheim door twee geneesheren, met name 
door een huisarts van een patiente van de eiser en door de hoofdgenees-
heer van de burgerlijke partij (thans verweerster) waaraan de eiser 
als geneesheer-gynaecoloog was verbonden. De eiser leidde op grond 
hiervan af dat het dossier diende te worden gezuiverd van nietigheden 
ten gevolge van de schending van het beroepsgeheim door deze twee 
geneesheren, met de buitenvervolgingstelling tot gevolg.

De vraag die voorlag aan de appelrechters was aldus of de beide artsen 
al dan niet hun beroepsgeheim hebben miskend door de hun toever-
trouwde informatie mee te delen aan andere personen en in zoverre deze 
vraag bevestigend moet worden beantwoord, of er in voorliggend geval 
omstandigheden voorhanden zijn die deze schending rechtvaardigen. De 
appelrechters oordelen dat er geen sprake is van een schending van het 
beroepsgeheim, minstens dat de artsen zich terecht beroepen op de nood-
toestand waarin zij zich bevonden. 

Verkort weergegeven steunt deze beslissing op de overwegingen dat :
— het beroepsgeheim niet bestaat in het belang van de geneesheer 

maar in het belang van de patiënt zelf en subsidiair in het belang van 
alle patiënten ;

— het beroepsgeheim bovendien niet absoluut is ; 
— het duidelijk is dat de huisarts, die inlichtingen inwon bij de hoofd-

geneesheer van de burgerlijke partij, in verband met de praktijken 
van de eiser, enkel handelde in het belang van haar patiënte en dat de 
hoofdgeneesheer van de burgerlijke partij, die vervolgens inlichtingen 
inwon bij een andere geneesheer, eveneens handelde in het belang van de 
bestaande en toekomstige patiënten van de eiser ;

— het in het beroepsgeheim besloten verbod om, behoudens rechtvaar-
digingsgrond, feiten bekend te maken die aanleiding kunnen geven tot 
strafrechtelijke vervolging ten laste van de patiënt, niet kan worden 
uitgebreid tot feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn ;

  (1) Cass. 5 september 2000, AR P.00.0988.N, AC 2000, nr. 441 ; Cass. 11 maart 2008, AR 
P.07.1717.N, AC 2008, nr. 168.
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— de huisarts en de hoofdgeneesheer zich bovendien terecht op de 
noodtoestand beroepen, aangezien er hen geen andere weg openstond 
tegen het bestaand imminent, ernstig en dringend gevaar voor andere 
patiënten die een hoger belang uitmaakten, dan het individuele beroeps-
geheim te schenden ;

— elf patiënten zich vrijwillig tot de hoofdgeneesheer hebben gewend 
met hun klachten en er hier geen relatie arts-patiënt bestond zodat de 
hoofdgeneesheer niet was gehouden tot enig beroepsgeheim, minstens 
moet worden vastgesteld dat voornoemde partijen, mocht er al een 
beroepsgeheim hebben bestaan. — quod non — hem hiervan hebben 
ontslagen en hij handelde vanuit een noodtoestand ;

— de burgerlijke partij duidelijk een belang had om de procedure 
op gang te brengen vermits een van haar personeelsleden handelingen 
stelde ten overstaan van patiënten die mogelijk misdrijven uitmaken, 
wat de reputatie van de burgerlijke partij kan aantasten.

4. Het enig middel bestaat uit zeven onderdelen.
In het eerste onderdeel voert de eiser de schending aan van artikel 458 

van het Strafwetboek. De eiser verwijt de appelrechters te oordelen dat 
de betrokken geneesheren hun beroepsgeheim niet hebben geschonden, 
terwijl zij vaststellen dat de huisarts over de feiten inlichtingen heeft 
ingewonnen bij de hoofdgeneesheer en dat de hoofdgeneesheer deze feiten 
heeft besproken met een ander geneesheer en met niet-artsen zoals de 
leden van de directie en het beheer van het ziekenhuis. De eiser voert 
aan dat de regel dat het verbod van bekendmaking zoals in artikel 458 
Strafwetboek aangegeven niet kan worden uitgebreid tot feiten waarvan 
de patiënt van de geheimhouder het slachtoffer zou zijn, een uitzonde-
ring is op de verplichting tot geheimhouding en op restrictieve wijze 
dient te worden geïnterpreteerd. De regel heeft volgens de eiser aldus 
enkel betrekking op de vraag of het geneesheren toegelaten is dergelijke 
feiten bekend te maken aan het openbaar ministerie. 

Krachtens artikel 458 Strafwetboek is het geneesheren verboden 
geheimen bekend te maken waarvan zij uit hoofde van hun beroep 
kennis hebben buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte 
of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen 
en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te 
maken. De ratio van deze strafbepaling is te vinden in de bescherming 
van de patiënt, alsmede in het maatschappelijk belang, erin bestaande 
dat eenieder in alle vertrouwen een beroep kan doen op de diensten van 
een geneesheer  (1). Het beroepsgeheim is tevens gegrond op het recht op 
eerbiediging van het privé-leven zoals beschermd in artikel 8 EVRM  (2).

Het beroepsgeheim is evenwel niet absoluut. Artikel 458 Strafwetboek 
voorziet zelf in twee uitzonderingen : de getuigenis in rechte of voor 
een parlementaire onderzoekscommissie (spreekrecht) en de wettelijke 

  (1) Cass. 30 oktober 1978, AC 1978-1979, 235 ; Cass. 19 januari 2001, AR C.97.0293.N, 
AC 2001, nr. 40 ; P. LamberT, Le secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, p. 19-22 ;  
N. C.-B., “Duidingsnoot onder Cass. 18 juni 2010”, T.Gez./Rev.Dr.Santé 2011-2012, p. 120.

  (2) Concl. adv.-gen. D. Vandermeersch voor Cass. 1 februari 2006, AR P.05.1432.F, 
AC 2006, nr. 65.
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verplichting (spreekplicht). Daarnaast bestaan er nog een aantal in de 
rechtspraak ontwikkelde uitzonderingen. 

Zo aanvaardt het Hof van Cassatie dat de geneesheer zich kan beroepen 
op de noodtoestand wanneer hij oordeelt dat hem ter vrijwaring van een 
hoger belang geen andere weg openstaat dan de bekendmaking van het 
toevertrouwd geheim. Hoewel het beroepsgeheim de geneesheer verbiedt 
om strafbare feiten lastens zijn patiënt bekend te maken wanneer hij deze 
feiten heeft vernomen tijdens de uitoefening van zijn beroep, kan hij zich 
in bepaalde gevallen op de noodtoestand beroepen wanneer dit noodzake-
lijk is om de fysieke integriteit van de patiënt of derden te beschermen. 

Wanneer de geneesheer in het raam van zijn beroepsuitoefening kennis 
krijgt van feiten waarvan een patiënt het slachtoffer is, geldt een 
bijkomende uitzondering op het op de geneesheren rustende verbod om 
geheimen bekend te maken die hun uit hoofde van hun staat of beroep 
zijn toevertrouwd. 

In zijn arrest van 9 februari 1988 heeft het Hof van Cassatie de regel 
geformuleerd dat het in artikel 458 Strafwetboek besloten liggende 
verbod om, behoudens rechtvaardigingsgrond, feiten bekend te maken 
die aanleiding kunnen geven tot strafrechtelijke vervolgingen ten laste 
van de patiënt, niet kan worden uitgebreid tot feiten waarvan de patiënt 
het slachtoffer zou zijn  (1). In die zaak oordeelde het Hof op grond van die 
regel dat het bestreden arrest artikel 458 Strafwetboek had geschonden 
door de strafvordering niet ontvankelijk te verklaren op de enkele grond 
dat het aan de beklaagde ten laste gelegde feit aan het openbaar minis-
terie met schending van het beroepsgeheim ter kennis werd gebracht 
door een personeelslid of de heelkundige van het ziekenhuis waar het in 
de telastlegging vernoemde slachtoffer werd verzorgd.

Inmiddels heeft het Hof van Cassatie voormelde rechtspraak beves-
tigd in een arrest van 18 juni 2010  (2). Deze zaak heeft betrekking op 
de vraag of een geneesheer zijn beroepsgeheim heeft miskend door de 
provinciale raad van de Orde der geneesheren in te lichten over een 
zedendelict waarvan zijn patiënte het slachtoffer is geworden tijdens 
een stage bij een andere geneesheer. In casu trad de raad van beroep de 
redenering bij van laatstgenoemde geneesheer die had betoogd dat de 
schending van het beroepsgeheim leidde tot de onontvankelijkheid van 
het tegen hem gevoerde onderzoek. Het Hof van Cassatie verklaarde het 
cassatieberoep dat de nationale raad van de orde tegen deze beslissing 
aantekende, gegrond. Het Hof vernietigde de bestreden beslissing ook 
hier op grond van de regel dat het medisch beroepsgeheim de vertrou-
wensrelatie tussen de patiënt en de arts beschermt en niet geldt voor 
feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn geworden.

Uit deze uitzonderingsregel wordt in de rechtsleer afgeleid dat de genees-
heer deze feiten mag meedelen zonder dat het bestaan van een rechtvaar-
digingsgrond, zoals een noodtoestand, moet worden aangetoond  (3).

  (1)  Cass. 9 februari 1988, AR 1121, AC 1988, nr. 346.
  (2)  Cass. 18 juni 2010, AR D.09.0015.F, AC 2010, nr. 439.
  (3) G. VermeuLeN, Privacy en strafrecht : nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, 

Maklu, p. 164 ; H. NyS, Geneeskunde, recht en medisch handelen, in A.P.R., Brussel, E. Story- 
Scientia, 2005, p. 552-553, nr. 1288. 
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Deze rechtspraak past, zoals vermeld, in de evolutie waarbij het 
beroepsgeheim niet langer als aboluut wordt beschouwd en die de genees-
heer dwingt om steeds het belang van de patiënt voor ogen te houden. Zo 
oordeelde het Hof van Cassatie in een arrest van 19 januari 2001 dat het 
beroepsgeheim dat tot doel heeft de patiënt te beschermen niet tot gevolg 
mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 Burgerlijk 
Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet beschermd 
wordt tegen zijn eigen daden  (1). De geneesheer die zich ten aanzien van 
de patiënt en in diens nadeel beroept op zijn beroepsgeheim om gegevens 
achter te houden, bezondigt zich in principe aan deze regel. Het beroepsge-
heim bestaat immers niet ter bescherming van het medische korps tegen 
de patiënten die slachtoffer zouden zijn geworden van hun fouten  (2).

De meeste (vooral Nederlandstalige) commentatoren hebben het arrest 
van het Hof van Cassatie van 9 februari 1988 restrictief geïnterpreteerd, 
in die zin dat de geneesheer de bedoelde feiten enkel mag meedelen aan 
de gerechtelijke instanties  (3). Deze strekking beschouwt de door het 
Hof geformuleerde regel derhalve als een (bijkomende) uitzondering op 
de zwijgplicht van de geneesheren  (4). Enkel het verbod tot bekendma-
king aan de gerechtelijke overheid komt te vervallen  (5). Artikel 458 

  (1) Cass. 19 januari 2001, AR C.97.0293.N, AC 2001, nr. 40, met concl. adv.-gen. G. Dubrulle.
  (2) P. LamberT, Secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, p. 124, nr. 169 ; concl. 

Adv-gen. D. Vandermeersch, voor Cass. 1 februari 2006, AR P.05.1432.F, AC 2006, nr. 65 ; 
het O.M. verwijst naar rechtspraak die steunt op de regel dat “le secret professionnel ne 
peut servir à couvrir des infractions” en eklemtoont dat “[c]ette solution s’impose particuliè-
rement lorsque le confident est soupçonné lui-même d’être l’auteur de l’infraction”.

  (3) F. bLoCkx, “het medisch beroepsgeheim (overzicht van rechtspraak (1985-2002))”, 
T.Gez./ Rev.Dr.Santé 2004-2005, p. 14, nr. 32 ; H. NyS, Geneeskunde, recht en medisch handelen, 
in A.P.R., Brussel, E. Story-Scientia, 2005, p. 552-553, nr. 1288 ; I. VaNDer STraeTe en 
J. PuT, Beroepsgeheim en hulpverlening, Brugge, Die Keure, 2005, nr. 131 en nr. 327 ; G. 
VermeuLeN, o.c., p. 164 ; A. maruT, “Beroepsgeheim voor politiediensten”, in : X, Postal 
Memorialis, Lexicon strafrecht, strafvordering en bijzondere wetten, 2011, B110, p. 30 ; zie 
ook in die zin : Antwerpen 14 oktober 1997, RW 1998-1999, p. 194, met noot A. Vandeplas : 
“Overwegende dat uit de consideransen ervan immers blijkt dat het Hof [van Cassatie 
in het arrest van 9 februari 1988] uitspraak heeft gedaan over de kwestie of het genees-
heren, heelkundigen en andere gezondheidsverzorgers toegelaten is aan het openbaar 
ministerie feiten bekend te maken waarvan een patiënt het slachtoffer zou zijn ; dat 
desbetreffend het Hof geoordeeld heeft dat het verhinderen van de bestraffing van de 
dader van een misdrijf waarvan de patiënt het slachtoffer is geweest, in strijd is met de 
bedoeling van art. 458 Sw., namelijk de bescherming van de patiënt ; Overwegende dat 
het Hof van Cassatie dan ook niet heeft geoordeeld dat feiten waarvan een patiënt het 
slachtoffer is geweest, niet onder het beroepsgeheim zouden vallen, maar wel dat het 
verbod tot bekendmaking aan de gerechtelijke overheid, dat in het beroepsgeheim ligt 
besloten, zich niet tot deze feiten uitstrekt”. 

  (4) Andere commentatoren verwijzen in het algemeen naar de uitzonderingsregel van 
het Hof van Cassatie zonder te verduidelijken dat de uitzondering enkel geldt voor 
een bekendmaking aan de gerechtelijke overheden. Evenwel leiden zij hieruit evenmin 
af dat dit zou betekenen dat de geneesheer de informatie aan eenieder zou kunnen 
meedelen (zie o.m. P. LamberT, Secret professionnel, Brussel, Bruylant, 2005, p. 124, 
nr. 169 ; Y.-H. LeLeu en G. GeNICoT, “Le droit médical. Aspects juridiques de la relation 
médecin-patient”, Brussel, De Boeck & Larcier, 2011, p. 153-154, nr. 184) ; zie ook zeer 
kritisch t.o.v. de uitzonderingsregel : N. C.-B., “Duidingsnoot onder Cass. 18 juni 2010”, 
T.Gez./Rev.Dr.Santé 2011-2012, p. 121.

  (5) F. bLoCkx “het medisch beroepsgeheim (overzicht van rechtspraak (1985-2002))”, 
T.Gez./ Rev.Dr.Santé 2004-2005, p. 14, voetnoot 133.
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Strafwetboek blijft voor het overige van toepassing en het beroepsge-
heim blijft als principe gelden. Het is de geneesheer dus verboden de 
feiten kenbaar te maken aan om het even welke derde.

Het voormelde arrest van 18 juni 2010 zet deze restrictieve invulling 
van de door het Hof van Cassatie geformuleerde uitzonderingsregel m.i. 
niet op de helling, maar laat de geneesheer toe om de informatie ook 
mee te delen aan de tuchtoverheid. Dit arrest ligt in de lijn van eerdere 
rechtspraak waarin het Hof oordeelde dat de wettelijke verplichting 
van de geneesheer om de door zijn patiënt toevertrouwde geheimen te 
bewaren, niet bestaat ten opzichte van de tuchtoverheden, aan welke 
de geneesheer krachtens de beroepsplichtenleer eerlijkheid en loyau-
teit is verschuldigd, die instaan voor het beroepsgeheim en er zelf door 
gebonden zijn  (1).

Hoewel deze strikte uitlegging niet uitdrukkelijk kan worden afgeleid 
uit de bewoording van voormelde arresten, heeft het Hof deze regel naar 
mijn weten nog niet moeten toepassen op gevallen waarbij de arts infor-
matie meedeelde aan derden. 

Op de restrictieve interpretatie van de cassatierechtspraak valt m.i. 
niet veel af te dingen. De vaststelling dat een geneesheer in het raam 
van zijn beroepsuitoefening kennis neemt van feiten waarvan de patiënt 
het slachtoffer zou zijn geworden, verhindert niet dat het vertrouwe-
lijke informatie betreft die de bescherming geniet van artikel 458 Straf-
wetboek. 

De geneesheer kan deze informatie dus niet meedelen aan om het 
even wie, maar uitsluitend aan de gerechtelijke- of tuchtoverheid. Deze 
uitzondering kan worden gerechtvaardigd in het belang van een goede 
rechtsbedeling en vermijdt dat een dader van strafbare feiten zich kan 
onttrekken aan gerechtelijke- en tuchtvervolging. 

De geneesheer die de informatie daarentegen bezorgt aan derden, 
schendt in de regel zijn beroepsgeheim. Dit belet evenwel niet dat in 
bepaalde omstandigheden voor de schending van het beroepsgeheim een 
rechtvaardigingsgrond zoals noodtoestand voorhanden is. Hiervan is 
sprake als de schending van het beroepsgeheim de enige weg is die de 
geneesheer ter beschikking staat om onmiddellijk de integriteit of het 
leven van de patiënt of andere patiënten te beschermen.

De eiser beroept zich in het eerste onderdeel op voormelde restric-
tieve interpretatie. Het onderdeel voert aan dat de door het Hof van 
Cassatie geformuleerde regel dat het medisch beroepsgeheim niet geldt 
voor feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn geworden, enkel 
betrekking heeft op de vraag of het geneesheren is toegelaten dergelijke 
feiten bekend te maken aan het openbaar ministerie. De eiser wijst er 
op dat de appelrechters niet vaststellen dat de betrokken geneesheren 
deze feiten hebben meegedeeld aan de gerechtelijke autoriteiten, doch 
enkel dat de huisarts informatie heeft ingewonnen bij de hoofdgenees-
heer en dat de hoofdgeneesheer deze feiten heeft besproken met een 
ander geneesheer en met niet-artsen zoals de leden van de directie en 
het beheer van het ziekenhuis.

  (1) Cass. 29 mei 1986, AR 7446, AC 1986, nr. 609.
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Het onderdeel, zelfs al was het gegrond, kan evenwel niet tot cassatie 
leiden. Het oordeel van de appelrechters dat er geen reden is om het 
dossier te zuiveren vermits er geen nietigheden, onregelmatigheden of 
verzuimen bestaan, is niet enkel gesteund op de overweging dat het in het 
beroepsgeheim besloten verbod om, behoudens rechtvaardigingsgrond, 
feiten bekend te maken die aanleiding kunnen geven tot strafrechte-
lijke vervolging ten laste van de patiënt, niet kan worden uitgebreid tot 
feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn. Het oordeel is tevens 
gegrond op de zelfstandige reden dat de geneesheren zich bovendien 
terecht beroepen op de noodtoestand waarin zij zich bevonden en er hen 
geen andere weg openstond gelet op het bestaand imminent, ernstig en 
dreigend gevaar voor andere patiënten dat een hoger belang uitmaakte, 
dan het individuele beroepsgeheim te schenden.

Zoals verder zal blijken, wordt deze zelfstandige reden vergeefs aange-
vochten in het zevende onderdeel.

Het eerste onderdeel treft derhalve geen doel.
5. Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet 

en de artikelen 131, 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering. De 
beslissing van de appelrechters berust volgens de eiser op tegenstrij-
dige motieven doordat zij enerzijds oordelen dat de verplichting om 
het beroepsgeheim te bewaren niet zou gelden daar het gaat om feiten 
waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn en anderzijds dat de genees-
heren zich terecht op de noodtoestand beroepen aangezien er voor hen 
geen andere weg openstond om het bestaande imminent, ernstig en drin-
gend gevaar voor andere patiënten dat een hoger belang uitmaakte te 
beschermen, dan het individuele beroepsgeheim te schenden. 

In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 149 Grondwet 
faalt het naar recht. Deze bepaling is immers niet van toepassing voor 
het onderzoeksgerecht dat, zoals hier, geen uitspraak doet over de 
gegrondheid van de strafvordering  (1).

Voor het overige mist het onderdeel feitelijke grondslag, aangezien 
de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat. Het is niet tegenstrijdig 
te oordelen dat het beroepsgeheim niet geldt voor feiten waarvoor de 
patiënt het slachtoffer is geweest, maar dat afgezien daarvan de artsen 
zich terecht beroepen op de noodtoestand.

6. Het derde onderdeel verwijt de appelrechters artikel 458 Strafwet-
boek te hebben geschonden door te oordelen dat de hoofdgeneesheer 
van de burgerlijke partij aan wie de huisarts van een patiënte melding 
maakte van de feiten, zijn beroepsgeheim niet heeft geschonden door 
deze gegevens te hebben overgemaakt aan de directie en het beheer van 
de burgerlijke partij teneinde de eiser te laten ontslaan. De eiser voert 
opnieuw aan dat de regel dat het verbod van bekendmaking als bedoeld 
in artikel 458 Strafwetboek niet kan worden uitgebreid tot feiten 
waarvan de patiënt het slachtoffer zijn, enkel inhoudt dat die feiten aan 
de gerechtelijke autoriteiten mogen worden meegedeeld.

Het onderdeel heeft dezelfde strekking als het eerste onderdeel en kan 
om dezelfde reden niet slagen.

  (1) Cass. 22 januari 1991, AR 4104, AC 1990-1991, nr. 264.
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7. Het vierde onderdeel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek 
van Strafvordering. Hoewel dit door de eiser in zijn appelconclusie werd 
aangevoerd, onderzoeken de appelrechters niet of de hoofdgeneesheer 
zijn beroepsgeheim heeft geschonden door tijdens zijn verhoor door de 
politiediensten op 18 juli 2006 namen van patiënten alsook hun gezond-
heidsgegevens bekend te maken. Het is nochtans duidelijk dat een 
verklaring afgelegd aan een politieambtenaar geen getuigenis is voor de 
rechtbank in de zin van artikel 458 Strafwetboek aangezien de persoon 
die wordt gehoord geen eed aflegt voor een rechter. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
De appelrechters gaan wel degelijk na of de hoofdarts zijn beroepsge-

heim op enige wijze heeft miskend en oordelen dat het beroepsgeheim 
niet kan worden uitgebreid tot feiten waarvan de patiënt het slachtoffer 
is geweest, dat de artsen zich bovendien terecht beroepen op de nood-
toestand, dat er hier geen relatie arts-patiënt bestond zodat de hoofd-
geneesheer niet was gehouden door enig beroepsgeheim en dat minstens 
moet worden vastgesteld dat die patiënten hem van het beroepsgeheim 
hebben ontslagen en hij handelde vanuit een noodtoestand.

8. In het vijfde onderdeel verwijt de eiser de appelrechters schending 
van artikel 458 Strafwetboek en artikel 7 van de wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens (hierna : Wet Verwerking Persoonsge-
gevens). De appelrechters hebben ten onrechte geoordeeld dat de hoofd-
geneesheer, bij gebrek aan een vertrouwensrelatie arts-patiënt, niet 
gebonden was door enig beroepsgeheim ten aanzien van de patiënten 
die zich vrijwillig tot hem hebben gewend. De omstandigheid dat de 
hoofdgeneesheer geen exclusieve vertrouwensrelatie heeft met de pati-
enten belet niet dat de gezondheidsgegevens die hem door deze patiënten 
werden meegedeeld naar aanleiding van de uitoefening van zijn beroep, 
onder het beroepsgeheim vielen. Door deze medische persoonsgegevens 
te vernemen, verwerkte de hoofdgeneesheer gezondheidsgegevens in 
de zin van de wet van 8 december 1992 en door de bekendmaking ervan 
schond hij derhalve artikel 7 van deze wet.

Het onderdeel faalt.
Het oordeel van de appelrechters dat de hoofdgeneesheer handelde 

vanuit een noodtoestand draagt de beslissing dat het beroepsgeheim 
niet is miskend.

In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest uit de afwezigheid van 
een vertrouwensrelatie ten onrechte de afwezigheid van een beroeps-
geheim afleidt, komt het op tegen een overtollige reden en is het niet 
ontvankelijk.

Voor het overige gaat het onderdeel ervan uit dat de hoofdgeneesheer 
persoonsgegevens heeft verwerkt zoals bedoeld in de Wet Verwerking 
Persoonsgegevens. 

In zoverre verplicht het onderdeel het Hof tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is en is het onderdeel evenmin ontvankelijk.

9. In het zesde onderdeel verwijt de eiser de appelrechters artikel 458 
strafwetboek te hebben geschonden door te oordelen dat zelfs indien de 

ARREST-2012-05.indb   1360 03/04/13   12:31



N° 323 - 22.5.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1361

hoofdgeneesheer door het beroepsgeheim zou zijn gehouden, de betrok-
kenen hem van zijn beroepsgeheim hebben ontslagen en hij handelde 
vanuit een noodtoestand. De bestreden beslissing gaat er aldus ten 
onrechte vanuit dat een patiënt ten allen tijde zijn arts kan ontslaan 
van het beroepsgeheim, zonder daar enige verdere voorwaarden aan te 
verbinden.

Opnieuw wordt erop gewezen dat het oordeel van de appelrechters 
dat de hoofdgeneesheer handelde vanuit een noodtoestand de beslissing 
draagt dat het beroepsgeheim niet is miskend.

10. Het zevende onderdeel voert de miskenning aan van het wettelijk 
begrip “noodtoestand”. De appelrechters oordelen dat het informeren 
van artsen en het ziekenhuis de enige weg was om het bestaand immi-
nent, ernstig en dringend gevaar voor andere patiënten af te weren zodat 
de beide artsen zich op de noodtoestand konden beroepen, zonder hierbij 
na te gaan of andere middelen, waaronder een aangifte aan de gerechte-
lijke overheden, niet evenzeer geschikt waren.

Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als verschil-
lende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld, te weten dat de waarde van 
hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of althans gelijk moet 
zijn aan de waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te vrij-
waren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, dat het 
kwaad alleen door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrok-
kene de noodtoestand niet zelf heeft doen ontstaan  (1). Volgens de recht-
spraak van het Hof mag de noodtoestand waarop een wegens schending 
van het beroepsgeheim vervolgd persoon zich beroept niet worden uitge-
sloten wanneer die persoon, gelet op de respectieve waarde van de tegen 
elkaar indruisende plichten en gelet op het bestaan van een ernstig en 
dreigend gevaar voor anderen, redenen had om te oordelen dat hem ter 
vrijwaring van een hoger belang dat hij verplicht of gerechtigd was voor 
alle andere te beschermen, geen andere weg openstond dan het beroeps-
geheim te schenden  (2).

In casu oordelen de appelrechters dat de huisarts en de hoofdgenees-
heer zich terecht beroepen op de noodtoestand waarin zij zich bevonden 
en dat er hen geen andere weg openstond, gelet op het bestaand immi-
nent, ernstig en dringend gevaar voor andere patiënten dat een hoger 
belang uitmaakte, dan het individuele beroepsgeheim te schenden.

Zij onderzoeken aldus of er andere middelen voorhanden waren om het 
ernstig en dringend gevaar voor andere patiënten af te weren, waaronder 
een aangifte aan de rechterlijke overheid, maar besluiten dat er voor de 
betrokken artsen geen andere weg openstond dan de schending van het 
beroepsgeheim.

  (1) Cass. 28 april 1999, AR P.98.1596.F, AC 1999, nr 245 ; Cass. 13 nov. 2001, AR P.00.0366.N, 
AC 2001, nr. 613, met concl. O.M. ; Cass. 24 januari 2007, AR P.06.1399.F, AC 2007, nr. 45. 
A. De Nauw, Inleiding tot het algemeen strafrecht, 3e editie, nrs. 164 e.v.

  (2) Cass. 13 mei 1987, AR 5278, AC 1986-1987, 1203. Het Hof toetst of uit de door de 
feitenrechter onaantastbaar vastgestelde feiten en omstandigheden een rechtvaardi-
gingsgrond, met name het bestaan van een noodtoestand, naar recht valt af te leiden 
(o.m. Cass. 13 mei 1987, AR 5278, AC 1986-1987, nr. 535).
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Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, mist bijgevolg feitelijke 
grondslag.

11. De bestreden beslissing is, bij ontstentenis van ambtshalve 
middelen, cassatiebestendig.

Conclusie : verwerping van het cassatieberoep.

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 oktober 2011.

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

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 20 april 2012 ter 
griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest verklaart het hoger beroep tegen de beschikking van 
de raadkamer niet ontvankelijk in zoverre deze uitspraak doet over 
het bestaan van bezwaren en de eiser naar de correctionele rechtbank 
verwijst. Aldus neemt de kamer van inbeschuldigingstelling geen eind-
beslissing en doet het geen uitspraak in een der gevallen bedoeld in 
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre tegen die beslissingen gericht, is het cassatieberoep niet 
ontvankelijk.

Middel

Eerste onderdeel

2. Het onderdeel voert schending aan van artikel 458 Strafwetboek : het 
arrest oordeelt ten onrechte dat het beroepsgeheim van zowel de huisarts 
van de patiënt als deze van de hoofdarts van het ziekenhuis aan wie die 
huisarts melding heeft gemaakt van de feiten, niet is geschonden ; het 
stelt vast dat die artsen de feiten hebben medegedeeld aan niet-artsen, 
met name directieleden van het ziekenhuis ; de regel dat het verbod van 
bekendmaking als bedoeld in artikel 458 Strafwetboek, niet kan worden 
uitgebreid tot feiten waarvan de patiënt van de geheimhouder het slacht-
offer zou zijn, is een uitzondering op de verplichting tot geheimhouding 
en dient strikt te worden uitgelegd ; deze regel is enkel van toepassing 
op de bekendmaking van dergelijke feiten aan het openbaar ministerie.

3. Het onderdeel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden vermits 
de in dit onderdeel bekritiseerde beslissing dat er geen schending is van 
het beroepsgeheim, tevens wordt verantwoord door de in het zevende 
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onderdeel vergeefs aangevochten zelfstandige reden dat de geneesheren 
zich terecht beroepen op de noodtoestand waarin zij zich bevonden.

Het onderdeel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
de artikelen 131, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering : het arrest 
oordeelt, enerzijds, dat de verplichting om het beroepsgeheim te bewaren 
niet zou gelden daar het gaat om feiten waarvan de patiënt het slacht-
offer zou zijn, anderzijds, dat de artsen zich terecht op de noodtoestand 
beroepen daar er geen andere weg was om het imminent ernstig en drin-
gend gevaar voor andere patiënten te beschermen ; aldus is het arrest 
tegenstrijdig gemotiveerd. 

5. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor het onderzoeks-
gerecht dat, zoals hier, geen uitspraak doet over de gegrondheid van de 
strafvordering.

In zoverre het onderdeel schending van die grondwettelijke bepaling 
aanvoert, faalt het naar recht.

6. Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat het beroepsgeheim niet 
geldt voor feiten waarvoor de patiënt het slachtoffer is geweest en dat 
de artsen zich bovendien terecht beroepen op de noodtoestand.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Derde onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 458 Strafwetboek : 
het arrest oordeelt ten onrechte dat de arts aan dewelke de huisarts van 
de patiënt melding maakte van de feiten en die deze feiten op zijn beurt 
heeft medegedeeld aan de directie van de verweerster, het beroepsge-
heim niet heeft geschonden ; de regel dat het verbod van bekendmaking 
als bedoeld in artikel 458 Strafwetboek niet kan uitgebreid worden tot 
feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn, betekend enkel dat 
die feiten aan de rechterlijke overheid mogen worden gemeld.

8. Het onderdeel heeft dezelfde strekking als het eerste onderdeel en 
is om de redenen vermeld in het antwoord op dat onderdeel niet ontvan-
kelijk.

Vierde onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van 
Strafvordering : alhoewel daartoe gevraagd, onderzoekt het arrest niet 
of de hoofdarts van het ziekenhuis aan wie de huisarts van de patiënt 
melding heeft gemaakt van de feiten gedekt door het beroepsgeheim, 
dit beroepsgeheim heeft geschonden tijdens zijn verhoor door de poli-
tiediensten waarin hij de naam van patiënten alsmede gezondheidsge-
gevens heeft bekendgemaakt ; dergelijke verklaring is geen getuigenis 
afgelegd voor de rechtbank als bedoeld in artikel 458 Strafwetboek.

10. Het arrest oordeelt dat :
— het beroepsgeheim niet kan worden uitgebreid tot feiten waarvan 

de patiënt het slachtoffer is geweest ;
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— de artsen zich bovendien terecht beroepen op de noodtoestand ;
— er geen relatie arts-patiënten was tussen dr. V. L. en de patiënten 

die zich vrijwillig tot hem hebben gericht met hun klachten zodat hij 
niet was gehouden door enig beroepsgeheim ;

— mocht er enig beroepsgeheim hebben bestaan, wat niet het geval is, 
die patiënten dr. V. L. daarvan ontslagen hebben en hij handelde vanuit 
een noodtoestand.

11. Aldus gaat het arrest na of dr. V. L. zijn beroepsgeheim heeft 
geschonden wanneer hij de namen van de patiënten die over eisers 
handelswijze klachten hadden, tijdens zijn verhoor door de politie heeft 
medegedeeld, en onderzoekt het de regelmatigheid van het daardoor 
verkregen bewijs.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Vijfde onderdeel

12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 458 Strafwetboek 
en artikel 7 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens (hierna Wet Verwerking Persoonsgegevens) : het arrest oordeelt 
ten onrechte dat de hoofdgeneesheer dr. V. L., tot wie de patiënten zich 
vrijwillig hebben gewend, niet gehouden was door enig beroepsgeheim 
daar hij geen vertrouwensrelatie had met die patiënten ; het gebrek aan 
vertrouwensrelatie brengt met zich niet mee dat de arts niet gehouden 
is door het beroepsgeheim ; aldus heeft deze arts persoonsgegevens 
verwerkt als bedoeld in de Wet Verwerking Persoonsgegevens.

13. Het arrest oordeelt dat het beroepsgeheim niet kan worden uitge-
breid tot feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn en dat dr. V. L. 
handelde vanuit een noodtoestand. Die redenen dragen de beslissing dat 
het beroepsgeheim niet is geschonden.

In zoverre het aanvoert dat het arrest uit de afwezigheid van een 
vertrouwensrelatie ten onrechte de afwezigheid van een beroepsgeheim 
afleidt, komt het onderdeel op tegen een overtollige reden en is het niet 
ontvankelijk.

14. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
de eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft aangevoerd dat 
artikel 7 Wet Verwerking Persoonsgegevens is geschonden.

In zoverre is het middel nieuw, mitsdien evenmin ontvankelijk.

Zesde onderdeel

15. Het onderdeel voert schending aan van artikel 458 Strafwet-
boek : het arrest oordeelt dat zelfs indien dr. V L door het beroepsge-
heim zou zijn gehouden, de betrokkenen hem van zijn beroepsgeheim 
hebben ontslagen en hij handelde vanuit een noodtoestand ; aldus gaat 
het arrest ervan uit dat de patiënt zijn arts van het beroepsgeheim kan 
ontslaan zonder daar enige voorwaarde aan te verbinden ; nochtans kan 
een patiënt zijn arts niet ontslaan van zijn beroepsgeheim.

Het arrest oordeelt dat het beroepsgeheim niet kan worden uitgebreid 
tot feiten waarvan de patiënt het slachtoffer zou zijn en dat dr. V. L. 
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handelde vanuit een noodtoestand. Die redenen dragen de beslissing dat 
het beroepsgeheim niet is geschonden.

Het onderdeel komt op tegen een overtollige reden en is niet ontvan-
kelijk.

Zevende onderdeel

17. Het onderdeel voert miskenning aan van het wettelijk begrip 
“noodtoestand” : het arrest oordeelt ten onrechte dat de artsen zich op de 
noodtoestand konden beroepen, met name de bescherming van de andere 
patiënten en dat dit recht een hoger belang uitmaakte ; het arrest gaat 
evenwel niet na of er andere middelen voorhanden waren om het ernstig 
en dringend gevaar voor andere patiënten af te weren, waaronder de 
aangifte aan de rechterlijke overheid ; aldus miskennen zij het begrip 
“noodtoestand” ; de enige weg om een dreigend gevaar te voorkomen was 
de mededeling van de feiten aan de gerechtelijke overheid.

Het arrest oordeelt : “Bovendien beroepen dokter B. en dokter V. L. 
zich terecht op de noodtoestand waarin ze zich bevonden. Er stond hen 
geen andere weg open om het bestaand imminent ernstig en dringend 
gevaar voor andere patiënten die een hoger belang uitmaakten, dan het 
individuele beroepsgeheim te schenden.” Aldus onderzoekt het arrest 
of er andere middelen voorhanden waren om het dreigend gevaar af te 
weren, waaronder een aangifte aan de gerechtelijke overheid, om daaruit 
te besluiten dat er voor de betrokken artsen geen andere weg openstond 
dan deze waarvoor ze hebben geopteerd.

Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist 
bijgevolg feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

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

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, 
eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 324
2o kamer — 22 mei 2012

(P.11.2058.N)

1o  weTTeN. DeCreTeN. orDoNNaNTIeS. beSLuITeN. — werkING IN De 
TIjD eN IN De ruImTe. — werkING IN De TIjD. — VLaamSe CoDex ruImTeLIjke 
orDeNING. — aaNPaSSINGSDeCreeT 2009. — ToePaSSING oP De HaNDHaVINGSPro-
CeDureS. — HerSTeLVorDerING.
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2o  STeDeNbouw. — HerSTeL VaN PLaaTS IN De VorIGe STaaT. beTaLING VaN 
eeN meerwaarDe. — VLaamSe CoDex ruImTeLIjke orDeNING. — aaNPaSSINGSDe-
CreeT 2009. — werkING IN De TIjD. — ToePaSSING oP De HaNDHaVINGSProCeDureS.

1o en 2o Krachtens artikel 7.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn de 
regelingen van het Aanpassingsdecreet 2009, vanaf hun datum van inwer-
kingtreding, van toepassing op de handhavingsprocedures als vastgesteld 
in de codex, in de stand waarin zij zich bevinden ; uit deze bepaling volgt 
dat wat betreft de motivering van een herstelvordering die werd ingesteld 
vóór de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de 
bepalingen van toepassing zijn die golden op het ogenblik dat zij werd inge-
steld, terwijl de rechter die na de inwerkingtreding van de Codex zich moet 
beraden over de gegrondheid van de herstelvordering dit moet doen overeen-
komstig de bepalingen van de Codex inzake het herstel.

(b. T. CoLLLeGe VaN burGemeeSTer eN SCHePeNeN  
VaN De GemeeNTe kaLmTHouT)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 7 november 2011, op verwijzing 
gewezen ingevolge arrest van het Hof van 30 mei 2006. 

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 159 Grondwet en de 
artikelen 7.1 (lees : 7.1.1) en 6.1.41, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde-
ning : de bepalingen van deze codex hebben in de regel onmiddellijke 
werking wat inhoudt dat ze vanaf hun datum van inwerkingtreding van 
toepassing zijn op de handhavingsprocedures in de stand waarin ze zich 
bevinden ; de rechter moet de herstelvordering onderzoeken overeen-
komstig het nieuwe herstelbeleid ; in zover de appelrechters oordelen 
dat de motievencontrole niet in het licht van deze Codex moet gebeuren 
en de motiveringsplicht fixeert op het tijdstip van het instellen van de 
herstelvordering schendt het voormelde bepalingen.

2. Krachtens artikel 7.1.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn 
de regelingen van het Aanpassingsdecreet 2009, vanaf hun datum van 
inwerkingtreding, van toepassing op de handhavingsprocedures als vast-
gesteld in de codex, in de stand waarin zij zich bevinden.
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3. Uit deze bepaling volgt dat wat betreft de motivering van een 
herstelvordering die werd ingesteld vóór de inwerkingtreding van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de bepalingen van toepassing zijn 
die golden op het ogenblik dat zij werd ingesteld, terwijl de rechter die 
na de inwerkingtreding van de Codex zich moet beraden over de gegrond-
heid van de herstelvordering dit moet doen overeenkomstig de bepa-
lingen van de Codex inzake het herstel.

4. De appelrechters oordelen dat :
— de naleving van de motiveringsverplichting dient beoordeeld te 

worden op het ogenblik dat de herstelvordering werd ingesteld en ;
— de herstelvorderingen tevens beantwoorden aan de wettelijke 

vereiste van artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

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

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-gneeraal. — Advocaat : de heer Maes.

N° 325

2o kamer — 22 mei 2012
(P. 12.0740.N)

CaSSaTIe. — VerNIeTIGING. omVaNG. — STrafZakeN. — STrafVorDerING. — 
burGerLIjke ParTIj. — STrafVorDerING eN burGerLIjke reCHTSVorDerING. — 
reCHTer DIe beSLIST ToT De NIeT-oNTVaNkeLIjkHeID. — VerNIeTIGING VaN De 
beSLISSING oVer De burGerLIjke reCHTSVorDerING. — GeVoLG.

De vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde burger-
lijke rechtsvordering, brengt de vernietiging mee van de beslissing over de 
strafvordering waarbij de rechters zich het recht ontzeggen uitspraak te 
doen over de strafvordering  (1). 

  (1) De vordering van het O.M. luidde als volgt : De ondergetekende procureur-gene-
raal heeft de eer ter kennis te brengen dat het Hof, tweede kamer, op 3 jan. 2012 onder 
nummer P.10.1662.N arrest heeft gewezen in zake Singles Hair B.V.B.A., burgerlijke 
partij, eiseres tegen beklaagde, verweerster. Het cassatieberoep van de eiseres was 
gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 
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(ProCureur-GeNeraaL bIj HeT Hof VaN CaSSaTIe 
 IN Zake SINGLeS HaIr b.V.b.a. T. D.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof 

Gelet op het arrest van het Hof van 3 januari 2012.
Gelet op het verzoekschrift van de Procureur-generaal dat aan dit 

arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt.
Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling

Over de intrekking

1. Om de redenen vermeld in het verzoekschrift van de procureur-gene-
raal, is er aanleiding toe om het arrest van het Hof van 3 januari 2012 
gewezen in deze zaak in te trekken zoals hierna bepaald en bij nieuwe 
beschikking over de omvang van de cassatie uitspraak te doen.

Omvang van de cassatie

2. De vernietiging van de beslissing van het arrest van het hof van 
beroep te Gent van 15 september 2010 op de tegen de verweerster inge-
stelde burgerlijke rechtsvordering, brengt de vernietiging mee van de 

15 sept. 2010. Het Hof oordeelde (rechtsoverweging 4) dat “het arrest dat beslist tot 
de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering en van de daarop geënte burgerlijke 
rechtsvordering om de enkele redenen dat het de taak is van de politie om bij toepas-
sing van artikel 28bis, § 1, Wetboek van Strafvordering onder de leiding van het parket 
misdrijven op te sporen en vast te stellen en dat L.V. geen enkele bevoegdheid had om 
zelf onderzoeksdaden te stellen en de handtas van de verweerster te onderzoeken, is 
niet naar recht verantwoord” en verklaarde het middel gegrond. Het dictum van het 
arrest luidt : “Het hof, Vernietigt het bestreden arrest waar het uitspraak doet over 
de burgerlijke rechtsvordering van de eiseres. Verwerpt het cassatieberoep voor het 
overige. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijke vernietigde arrest. Verwijst de aldus beperkt zaak naar het hof van beroep 
te Antwerpen”. Luidens artikel 4 Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering hangt 
de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering die voor het strafgerecht is 
gebracht, af van de ontvankelijkheid van de strafvordering (Cass. 12 feb. 1974, AC 1974, 
640 ; Cass. 6 mei 1993, AR nr. 6416, AC 1993, nr. 225). Wanneer de rechter de strafvordering 
en de burgerlijke rechtsvordering tegen de beklaagde niet ontvankelijk heeft verklaard, 
heeft de op het cassatieberoep van de burgerlijke partij uitgesproken vernietiging 
van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering de vernietiging tot gevolg van de 
beslissing waarbij de rechter zich het recht om uitspraak te doen op de strafvordering 
heeft ontzegd (Cass. 13 nov. 1990, AR nr. 3958, AC 1990-91, nr. 145 ; Cass. 1 feb. 1994, AR 
P.93.1466.N, AC 1994, nr. 62). Nu het arrest van het Hof van 3 jan. 2012 dat het bestreden 
arrest vernietigt waar het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de 
eiseres, maar in het dictum geen uitspraak doet over de strafvordering, is er grond tot 
intrekking van het bedoeld arrest. Om die reden, vordert de ondergetekende procureur-
generaal dat het aan het Hof behage zijn arrest AR nr. P.10.1662.N van 3 jan. 2012 in te 
trekken, en opnieuw te statueren over de voorziening van de eiseres.
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beslissing over de strafvordering waarbij de appelrechters zich het recht 
ontzeggen uitspraak te doen over de strafvordering.

Dictum
Het Hof,
Trekt het arrest in de zaak P.10.1662.N gewezen door het Hof op 

3 januari 2012 in in zoverre het de cassatie beperkt tot de beslissing op 
de tegen de verweerster ingestelde burgerlijke rechtsvordering en het 
cassatieberoep voor het overige verwerpt.

Doet bij wijze van nieuwe beslissing uitspraak over de omvang van de 
cassatie.

Vernietigt het bestreden arrest eveneens in zoverre het uitspraak doet 
over de tegen de verweerster ingestelde strafvordering.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het bestreden arrest en van het arrest van het Hof van 3 januari 2012.

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 326
2o kamer — 22 mei 2012

(P.12.0847.N)

1o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — beVeL ToT aaNHouDING. — beSCHIkkING 
waarbIj De oNDerZoekSreCHTer VaN VerDer oNDerZoek worDT oNTLaST. — 
GeVoLG.

2o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — HaNDHaVING. — beSCHIkkING waarbIj De 
oNDerZoekSreCHTer VaN VerDer oNDerZoek worDT oNTLaST. — GeVoLG.

3o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — beVeL ToT aaNHouDING. — beSCHIkkING 
waarbIj De oNDerZoekSreCHTer VaN VerDer oNDerZoek worDT oNTLaST. — 
beVeL ToT aaNHouDING VerLeeND Door eeN oNDerZoekSreCHTer VaN eeN aNDer 
arroNDISSemeNT. — aarD.

1o en 2o Door de ontlasting van verder onderzoek, door een beschikking van 
de raadkamer, van de onderzoeksrechter die een bevel tot aanhouding 
verleende, vervalt dit bevel en wordt de rechtspleging betreffende de hand-
having van de door dit bevel bevolen voorlopige hechtenis van de verdachte 
zonder voorwerp  (1).

3o Het bevel tot aanhouding uitgevaardigd door de onderzoeksrechter, nadat 
een onderzoeksrechter van een ander arrondissement ontlast werd, is een 
autonome titel van aanhouding (2).

(D.)

  (1), (2) Cass. 29 april 1997, AR P.97.0524.N, AC 1997, nr. 207.
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arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 mei 2012. 

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

Raadsheer Paul Maffei 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 dat 
de raadkamer bij beschikking van 4 mei 2012 de onderzoeksrechter 
heeft ontlast van de tegen de eiser ingestelde strafvordering en dat een 
onderzoek wegens dezelfde feiten werd ingesteld voor de onderzoeks-
rechter te Bergen die tegen de eiser een nieuw aanhoudingsbevel heeft 
afgeleverd. 

2. Het aanhoudingsbevel afgeleverd door de onderzoeksrechter te 
Antwerpen is, ingevolge de voormelde beschikking van de raadkamer 
van 4 mei 2012, vervallen. 

3. Hieruit volgt dat het nieuwe aanhoudingsbevel afgeleverd op 4 mei 
2012 door de onderzoeksrechter te Bergen niet het verlengde is van dat 
eerste aanhoudingsbevel, maar een autonome titel krachtens hetwelk 
de eiser thans van zijn vrijheid is beroofd. 

4. De eiser is thans aangehouden op grond van een vrijheidsberovende 
titel die niet het voorwerp uitmaakt van het rechtsmiddel waarop het 
arrest uitspraak doet. 

Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Middel 

5. Het middel dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep, behoeft geen antwoord.

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

22 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De Swaef, 
eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mary (bij de balie te 
Brussel).
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N° 327

2o kamer — 23 mei 2012
(P.12.0070.F)

1o  oNDerZoek IN STrafZakeN. — reGeLING VaN De reCHTSPLeGING. — 
VerSCHIjNING VaN De INVerDeNkINGGeSTeLDe. — beSCHIkkING ToT VerwIjZING. 
— HerkwaLIfICaTIe. — reCHT VaN VerDeDIGING.

2o  reCHT VaN VerDeDIGING. — STrafZakeN. — oNDerZoek IN STraf-
ZakeN. — reGeLING VaN De reCHTSPLeGING. — VerSCHIjNING VaN De INVerDeN-
kINGGeSTeLDe. — beSCHIkkING ToT VerwIjZING. — HerkwaLIfICaTIe.

3o  oNDerZoek IN STrafZakeN. — reGeLING VaN De reCHTSPLeGING. — 
beSCHIkkING ToT VerwIjZING. — mISkeNNING VaN HeT reCHT VaN VerDeDIGING. 
— reCHT VaN De INVerDeNkINGGeSTeLDe om HoGer beroeP IN Te STeLLeN.

4o  reCHT VaN VerDeDIGING. — STrafZakeN. — oNDerZoek IN STraf-
ZakeN. — reGeLING VaN De reCHTSPLeGING. — beSCHIkkING ToT VerwIjZING. 
— mISkeNNING VaN HeT reCHT VaN VerDeDIGING. — reCHT VaN De INVerDeNkING-
GeSTeLDe om HoGer beroeP IN Te STeLLeN.

1o en 2o De omschrijving van een telastlegging kan alleen regelmatig gewij-
zigd worden als de inverdenkinggestelde of de beklaagde verwittigd werd 
van de wijziging of wanneer hij zich tegen de nieuwe omschrijving heeft 
verdedigd of heeft kunnen verdedigen ; de beschikking tot verwijzing die 
is gewezen zonder dat de comparant in de gelegenheid werd gesteld zich 
tegen de heromschreven telastlegging te verdedigen, miskent het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging. (Alge-
meen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

3o en 4o Artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering geeft de inver-
denkinggestelde het recht om hoger beroep in te stellen tegen met name de 
beschikking tot verwijzing die een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid 
vertoont ; daaruit volgt dat de inverdenkinggestelde hoger beroep kan instellen 
tegen een beschikking waarbij hij, naar zijn mening, wordt verwezen zonder 
dat zijn recht van verdediging geëerbiedigd werd. (Artt. 135, § 2, 235bis en 
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering ; Algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging)

(L. T. b. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 december 2011.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

De omschrijving van een telastlegging kan alleen rechtmatig gewij-
zigd worden als de inverdenkinggestelde of de beklaagde verwittigd 
werd van de wijziging of wanneer hij zich tegen de nieuwe omschrijving 
heeft verdedigd of heeft kunnen verdedigen.

De beschikking tot verwijzing die is gewezen zonder dat de comparant 
in de gelegenheid werd gesteld zich tegen de heromschreven telastleg-
ging te verdedigen, miskent het algemeen rechtsbeginsel van de eerbie-
diging van het recht van verdediging.

Artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering geeft de inverdenking-
gestelde het recht om hoger beroep in te stellen tegen met name de 
beschikking tot verwijzing die een onregelmatigheid, verzuim of nietig-
heid vertoont.

Daaruit volgt dat de inverdenkinggestelde hoger beroep kan instellen 
tegen een beschikking waarbij hij, naar zijn mening, wordt verwezen 
zonder dat zijn recht van verdediging geëerbiedigd werd.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
procureur des Konings de verwijzing van de eiser heeft gevorderd wegens 
overtreding van de artikelen 66, 528 en 530, eerste en tweede lid, Straf-
wetboek, dat de verweerders een conclusie hebben neergelegd waarin 
zij aanvoeren dat het feit als poging tot doodslag diende te worden 
omschreven en dat de eiser heeft geconcludeerd dat de door het parket 
in aanmerking genomen omschrijving diende gehandhaafd te worden.

De eiser heeft tot staving van zijn hoger beroep aangevoerd dat hij zich 
niet heeft kunnen verdedigen tegen de verzwarende omstandigheid van 
voorbedachte rade, die door de raadkamer in aanmerking is genomen 
zonder dat daarover tegenspraak was gevoerd.

Het hoger beroep, dat aan de beroepen beschikking een onregelmatig-
heid, verzuim of nietigheid toeschrijft in de zin van artikel 135, § 2, kon 
niet niet-ontvankelijk worden verklaard.

De appelrechters die het tegenovergestelde beslissen op grond dat de 
appelant de telastleggingen niet kan betwisten, dat een herkwalificatie 
het recht van verdediging niet kan miskennen en dat het aan de feiten-
rechter staat om aan de feiten hun definitieve omschrijving te geven, 
schenden artikel 135, § 2, en miskennen het voormelde algemeen rechts-
beginsel.

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 vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.
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23 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vancraeynest (bij de balie te 
Dinant) en de heer Risopoulos (bij de balie te Brussel).

N° 328
2o kamer — 23 mei 2012

(P.12.0268.F)

1o  STraf. — aLGemeeN. STraf eN maaTreGeL. weTTIGHeID. — 
weTTIGHeID. — PerSooNSGeboNDeN karakTer VaN De STraffeN. — aLGemeeN 
beGINSeL. — DraaGwIjDTe.

2o  reCHTSbeGINSeLeN (aLGemeNe). — STrafZakeN. — PerSooNSGe-
boNDeN karakTer VaN De STraffeN.

3o STeDeNbouw. — HerSTeL VaN PLaaTS IN De VorIGe STaaT. 
beTaLING VaN eeN meerwaarDe. — HerSTeL VaN PLaaTS IN De VorIGe 
STaaT. — waLLoNIë. — VorDerING Voor De CorreCTIoNeLe reCHTbaNk. — 
GemaCHTIGD ambTeNaar. — TuSSeNkomST IN De reCHTSPLeGING. — bewIjS VaN 
ZIjN maCHTIGING.

1o en 2o Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het persoonsgebonden 
karakter van de straffen mag de straf alleen de dader van het misdrijf 
treffen, zodat de rechter die een beklaagde veroordeelt uitdrukkelijk dient 
te vermelden dat deze het hem tenlastegelegde feit heeft gepleegd ; de verwij-
zing naar het gedrag van beide beklaagden kan niet worden aangemerkt 
als een maatstaf die de vereiste persoonsgebondenheid mist wanneer die 
gedragingen alleen bekeken worden vanuit het oogpunt van het aandeel dat 
iedere dader persoonlijk in de gepleegde feiten heeft gehad  (1). (Algemeen 
rechtsbeginsel van het persoonsgebonden karakter van de straffen)

3o De gemachtigd ambtenaar die voor de correctionele rechtbank vordert dat 
de plaats in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld, oefent zijn prero-
gatieven uit krachtens de wet ; hij dient zijn machtiging om in de procedure 
tussen te komen niet nader te verantwoorden. (Art. 155, W.W.R.O.S.P.)

(b. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 10 januari 2012.

De eiseres voert vijf middelen en de eiser twee middelen aan, ieder in 
een memorie die aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 24 mei 1995, AR P.94.0080.N, AC 1995, nr. 254 ; Françoise Tulkens en Michel 
van de Kerchove, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2007, p. 500.
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van G. B.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op 
de strafvordering die tegen de eiseres is ingesteld wegens overtredingen 
van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patri-
monium en Energie, uitspraak doen over de schuldvraag en de straf

Eerste middel

Het middel verwijt het arrest dat het de eiseres en haar echtgenoot 
“zonder enige grond” dezelfde straf oplegt, ofschoon zij had aangevoerd 
dat de feiten te wijten waren aan laatstgenoemde, van wie zij gescheiden 
leefde, en dat zij nooit enige beheers- en controlebevoegdheid heeft 
gehad over het betwiste stuk grond.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter 
van de straffen, dat volgens de eiser is miskend, mag de straf alleen 
de dader van het misdrijf treffen, zodat de rechter die een beklaagde 
veroordeelt uitdrukkelijk dient te vermelden dat deze het hem tenlaste-
gelegde feit heeft gepleegd.

De appelrechters hebben eerst de redenen uiteengezet waarom het 
volgens hen vaststaat dat de eiseres, niettegenstaande haar huwe-
lijkstoestand, de haar tenlastegelegde feiten gepleegd had. Zij hebben 
bijvoorbeeld erop gewezen dat zij, ofschoon zij beweert gescheiden te 
leven van haar echtgenoot, niettemin aanwezig was toen de inspecteur 
van stedenbouw gevraagd had de werkzaamheden te stoppen, vervolgens 
gepoogd had de zaak te regelen met de burgemeester en als mede-eige-
nares wel degelijk op de hoogte moest zijn van de feiten maar toch niets 
gedaan had om haar echtgenoot te beletten de werkzaamheden verder 
te zetten.

Het arrest verduidelijkt vervolgens de redenen waarom het oordeelt 
dat er geen grond is om de eiseres de door haar gevraagde maatregel van 
opschorting van de uitspraak toe te kennen.

Nadat de appelrechters de ernst van de feiten hebben aangetoond en 
de keuze voor een geldboete en het bedrag ervan hebben gemotiveerd, 
verlenen zij uitstel van uitvoering van de straf om de eiseres aan te 
moedigen zich te beteren.

Voor het overige kan de verwijzing naar het gedrag van beide 
beklaagden niet worden aangemerkt als een maatstaf die de vereiste 
individualisering mist wanneer die gedragingen, zoals te dezen, alleen 
bekeken worden vanuit het oogpunt van het aandeel dat iedere dader 
persoonlijk in de feiten heeft gehad.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op 
de tegen de eiseres ingestelde strafvordering, uitspraak doet over de 
herstelvordering van de verweerder
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Derde middel

De eiseres verwijt het arrest dat het oordeelt dat de gemachtigd 
ambtenaar, in strijd met wat zijzelf voor het hof van beroep aanvoerde, 
het bewijs van zijn machtiging niet hoeft te leveren.

In zoverre het middel de miskenning van de regels betreffende de 
bewijslast aanvoert, zonder die regels nauwkeurig aan te geven en 
zonder te vermelden waarom het ontbreken van een schriftelijk bewijs 
van machtiging van de verweerder die regels zou miskennen, is het, bij 
gebrek aan precisie niet ontvankelijk.

De verweerder oefent zijn prerogatieven uit krachtens de wet. Volgens 
artikel 155 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Steden-
bouw, Patrimonium en Energie, kan de gemachtigd ambtenaar voor de 
correctionele rechtbank vorderen dat de plaats in de oorspronkelijke 
toestand wordt hersteld.

Aangezien geen enkele wetsbepaling bijzondere voorwaarden oplegt 
voor de wijze waarop dergelijke vordering moet worden ingesteld, diende 
de verweerder evenmin zijn machtiging om in de procedure tussen te 
komen te verantwoorden.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de 
tegen de eiser ingestelde strafvordering, uitspraak doet over de herstel-
vordering van de verweerder

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

23 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn, de heer 
Ravache (bij de balie te Luik) en de heer Housiaux (bij de balie te Hoei).

N° 329

2o kamer — 23 mei 2012
(P.12.0804.F)

mISDrIjf. — PoGING. — VrIjwILLIGe afSTaND. — beGrIP.

Strafbare poging bestaat, wanneer het voornemen om een misdaad of een 
wanbedrijf te plegen zich geopenbaard heeft door uitwendige daden die een 
begin van uitvoering van die misdaad of dat wanbedrijf uitmaken en die 
alleen ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de 
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dader, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist ; de appelrechters die 
alleen vaststellen dat de beklaagde in de voertuigen had ingebroken om er te 
stelen en, na ze doorzocht te hebben, had geoordeeld dat er niets interessants 
te vinden was, kunnen daaruit niet naar recht afleiden dat hij vrijwillig van 
zijn voornemen heeft afgezien. (Art. 51, Strafwetboek)

(ProCureur-GeNeraaL bIj HeT Hof VaN beroeP Te bruSSeL T. S.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 28 maart 2012.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende 
beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot vrij-
spraak van de telastleggingen D.II, E.II en I.II

Het middel dat de schending aanvoert van artikel 51 Strafwetboek, 
verwijt het arrest dat het de verweerder vrijspreekt van de in de telast-
leggingen D.II, E.II en I.II bedoelde feiten van poging tot diefstal, zonder 
naar recht te verantwoorden dat de dader vrijwillig afgezien heeft van 
zijn voornemen.

Strafbare poging bestaat wanneer het voornemen om een misdaad of 
een wanbedrijf te plegen zich geopenbaard heeft door uitwendige daden 
die een begin van uitvoering van die misdaad of dat wanbedrijf uitmaken 
en die alleen ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil 
van de dader, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist.

De rechter beoordeelt in feite of de dader al dan niet vrijwillig van 
zijn voornemen heeft afgezien en het Hof gaat hierbij na of hij uit zijn 
onaantastbare vaststellingen naar recht het vrijwillig karakter van de 
afstand van dat voornemen heeft kunnen afleiden.

De appelrechters die alleen vaststellen dat de verweerder, in elk van 
de bedoelde gevallen, had ingebroken in voertuigen om er te stelen en 
dat hij, na ze doorzocht te hebben, had geoordeeld dat er niets inter-
ressants te vinden was, kunnen daaruit niet naar recht afleiden dat hij 
vrijwillig van zijn voornemen heeft afgezien.
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Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerder vrij-

spreekt van de telastleggingen D.II, E.II en I.II.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

23 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal.

N° 330

2o kamer — 23 mei 2012
(P.12.0793.F)

1o  STrafuITVoerING. — STrafuITVoerINGSreCHTbaNk. — STrafuITVoe-
rINGSmoDaLITeIT. — weIGerING. — DaTum VaSTGeSTeLD Door De reCHTbaNk 
VaNaf waNNeer De VeroorDeeLDe eeN NIeuw VerZoek kaN INDIeNeN. — moTIVe-
rINGSPLICHT. — GeeN CoNCLuSIe.

2o  reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN ARRESTEN. — GeeN CoNCLuSIe. 
— STrafZakeN (GeeSTrIjke DraNkeN eN DouaNe eN aCCIjNZeN 
INbeGrePeN). — STrafuITVoerINGSreCHTbaNk. — STrafuITVoerINGSmoDaLI-
TeIT. — weIGerING. — DaTum VaSTGeSTeLD Door De reCHTbaNk VaNaf waNNeer 
De VeroorDeeLDe eeN NIeuw VerZoek kaN INDIeNeN. — moTIVerINGSPLICHT.

1o en 2o Geen enkele wetsbepaling legt de strafuitvoeringsrechtbank de verplich-
ting op om bij gebrek aan een conclusie de termijn te motiveren waarin de 
veroordeelde een nieuw verzoek tot het verkrijgen van een strafuitvoerings-
modaliteit kan indienen. (Art. 57, Wet Strafuitvoering)

(r.)

23 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Close, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advo-
caat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer Ghislain (bij de balie 
te Neufchâteau).
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N° 331

1o kamer — 24 mei 2012
(C.11.0492.N)

INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VoorHeffINGeN eN beLaSTINGkre-
DIeT. — oNroereNDe VoorHeffING. — VrIjSTeLLING. — VeSTIGING VaN weLDa-
DIGHeIDSINSTeLLING. — beGrIP.

Met soortgelijke weldadigheidsinstellingen in de zin van artikel 12, § 1, van 
het WIB92, worden de instellingen bedoeld die op eender welke wijze fysieke 
of geestelijke zorg verstrekken  (1). (Artt. 12, § 1, en 253, 1°, WIB92, zoals 
van toepassing in het Vlaams Gewest)

(VLaamS GeweST T. TeLe-oNTHaaL ooST-VLaaNDereN V.Z.w.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. De vzw Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen is een vereniging die door 
de Vlaamse minister voor welzijn werd erkend als centrum voor tele-
onthaal in uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende 
het algemeen welzijnswerk en het besluit van de Vlaamse regering tot 
uitvoering van dat decreet. Zij is eigenaar van een gebouw gelegen te 
Gent, waarin zij haar activiteiten van teleonthaal uitoefent.

Op 17 juni 2004 vestigde de belastingdienst voor Vlaanderen op naam 
van verweerster voor het aanslagjaar 2004 een aanslag in de onroerende 
voorheffing.

Verweerster diende op 28 juni 2004 een bezwaarschrift in om vrijstel-
ling van onroerende voorheffing te vragen op grond van de artikelen 12, 
§ 1 en 253, 1o WIB92. 

Bij beslissing van 17 september 2004 werd het bezwaar afgewezen.
Verweerster legde daarop een verzoekschrift neer ter griffie van de 

Rechtbank van eerste aanleg te Gent en vroeg vrijstelling van onroe-
rende voorheffing voor het aanslagjaar 2004. 

Bij vonnis van 7 april 2009 verklaarde de rechtbank de vordering 
ontvankelijk en gegrond, kende aan verweerster de vrijstelling van 
onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2004 toe en veroordeelde 
eiser tot de gerechtskosten. 

Bij het thans bestreden arrest van 4 januari 2011 verklaarde het Hof 
van beroep te Gent het hoger beroep van eiser ontvankelijk, doch onge-
grond, en bevestigde dat hof het bestreden vonnis.

2. In het enig middel voert eiser aan dat het hof van beroep zijn beslis-
sing dat verweerster als teleonthaaldienst kon genieten van een vrijstel-
ling van de onroerende voorheffing niet naar recht verantwoordt nu er in 
het geval van een teleonthaaldienst enkel diensten per telefoon worden 
verstrekt en er in het onroerend goed zelf, waarin die teleonthaaldienst 
is gevestigd, geen zorgen worden verstrekt, zoals dat het geval is in een 

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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onroerend goed bestemd als hospitaal, kliniek, dispensarium, rusthuis, 
of vakantiehuis voor kinderen of gepensioneerden.

3. Uit de samenlezing van de artikelen 12, § 1 en 253, 1o WIB92, zoals 
van toepassing in het Vlaamse Gewest voor het aanslagjaar 2004, volgt 
dat van de onroerende voorheffing wordt vrijgesteld het kadastraal 
inkomen van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of 
delen van onroerende goederen, hetzij het kadastraal inkomen van de 
onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een belas-
tingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor 
het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele 
dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, 
klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of 
gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen.

In casu stelt zich de vraag of een teleonthaaldienst kan beschouwd 
worden als een “andere soortgelijke weldadigheidsinstelling” in de zin 
van artikel 12, § 1, van het WIB92.

4. Nu deze wetsbepaling een uitzondering voorziet op de algemene 
regel van de belastbaarheid van onroerende inkomsten, moet bepaling 
beperkend worden geïnterpreteerd  (1). 

Zo dient het litigieus onroerend goed te worden aangewend voor één 
van de bestemmingen, bedoeld in artikel 12, § 1 van het WIB92  (2).

Het gebouw moet worden bestemd voor een van de doeleinden die door 
de wet worden geviseerd  (3). 

Zoals eiser vooropstelt is het kenmerkend voor de instellingen, aange-
haald in artikel 12, § 1 van het WIB92 dat er ter plaatse zorgen worden 
verstrekt aan de doelgroep. Zo is een hospitaal, gasthuis of zieken-
huis “een inrichting ter verpleging van zieken en het gebouw daarvan” 
(Van Dale), “een inrichting waar zieken verpleegd worden” (Modern 
Woordenboek)  (4), is een kliniek een inrichting waar patiënten gratis 
of tegen betaling worden verpleegd en waar al dan niet geneeskundig 
onderricht wordt verstrek  (5) een dispensarium een zittingslokaal voor 
poliklinische behandeling  (6). 

Een andere categorie, waarvan in de wet gewag wordt gemaakt, zijn de 
vakantietehuizen voor kinderen of gepensioneerden, waaronder dienen 
te worden verstaan, de tehuizen, centra, instellingen, enz., waarin de 
kinderen of gepensioneerden tijdelijk verblijven om er hun vakantie 
door te brengen  (7). 

5. Wanneer er in de bepaling sprake is van “soortgelijke weldadigheids-
instellingen” dient dat begrip dan ook te worden bepaald in het licht van 
de instellingen die in de tekst eraan voorafgaan. “Soortgelijke” instel-

  (1) Com. IB, nr. 253/16.
  (2) Cass. 10 mei 1990, AC 1989-90, 1165.
  (3) Com. IB, nr. 253/53 ; zie Cass. 22 december 1948, Pas. 1948, I, 745, aangehaald in de 

Com. IB, nr. 253/60 ; zie ook Cass. 19 oktober 1948, Pas. 1948, 1, 581 ; Cass. 12 december 1950, 
Pas. 1951, 1, 220.

  (4) Com. IB, nr. 253/42.
  (5) Com. IB, nr. 253/43.
  (6) Com. IB, nr. 253/44.
  (7) Com. IB, nr. 253/47.
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lingen zijn instellingen van een zelfde soort, instellingen die in hoofd-
trekken overeenstemmen. 

Enkel die inrichtingen die een onbetwistbare analogie vertonen met 
de hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor 
kinderen of gepensioneerden zullen eveneens vatbaar zijn voor een vrij-
stelling  (1). 

Na analyse van die instellingen blijkt de aanwending van het gebouw 
voor zorgverstrekking aan de persoon ter plaatse de gemene deler te 
zijn. Een soortgelijke weldadigheidsinstelling is bijgevolg een instelling 
die op een vergelijkbare wijze als de andere in het artikel opgesomde 
instellingen, in het gebouw, bepaalde zorgen verstrekt. 

6. Uit artikel 2, 3o van het Vlaamse decreet van 19 december 1997 volgt 
dat onder “een centrum voor teleonthaal” wordt verstaan : een centrum 
voor algemeen welzijnswerk dat zich specifiek richt op algemene, 
persoonlijke, relationele en maatschappelijke problemen via een perma-
nente telefonische bereikbaarheid.

Artikel 5 van dat decreet preciseert dat elk centrum voor teleonthaal 
tot taak heeft : 

1o permanente hulpverlening, crisisopvang, informatie en advies te 
verstrekken via de telefoon ;

2o zo nodig gericht door te verwijzen naar andere personen of diensten ;
3o toestanden te signaleren die een negatieve weerslag hebben op de 

integriteit, het welzijn en de ontplooiingskansen van personen en te 
wijzen op evoluties betreffende de welzijnsbehoeften.

Uit deze bepalingen volgt dat een teleonthaaldienst een vorm van 
welzijnswerk tot voorwerp heeft, waarbij er hoofdzakelijk diensten per 
telefoon worden verstrekt.

7. Nu een centrum voor teleonthaal overeenkomstig voornoemd 
artikel 5 per definitie moet instaan voor permanente crisisopvang is het 
juridisch uitgangspunt van eiser als zouden er in het onroerend goed zelf, 
waarin de teleonthaaldienst is gevestigd, geen zorgen worden verstrekt, 
onjuist.

Bovendien moeten de zorgen die door een teleonthaaldienst worden 
verstrekt per telefoon geacht worden ter plaatse te worden verstrekt in 
het onroerend goed waarin de teleonthaaldienst wordt uitgeoefend en de 
gesprekken met de zorgbehoevenden worden gevoerd.

De omstandigheid dat de zorgbehoevenden zich doorgaans niet fysisch 
naar het centrum voor teleonthaal begeven om de zorgen te kunnen 
genieten, vermag hieraan geen afbreuk te doen. 

Het middel, dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting dat tele-
onthaaldiensten ter plaatse geen enkele zorg aan de zorgbehoevende 
persoon verstrekken, faalt naar recht.

Besluit : Verwerping.

  (1) J. HeereN, De fiscus en… de godshuizen, de rusthuizen en de rust- en verzorging-
sinstellingen, RW 1991-92, 1458.
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arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 4 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 januari 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

1. Artikel 253, 1o, WIB92 (Vlaams Gewest) stelt het kadastraal inkomen 
van de in artikel 12, § 1, vermelde onroerende goederen of delen van 
onroerende goederen vrij van onroerende voorheffing.

Krachtens artikel 12, § 1, WIB92 is onder meer het kadastraal inkomen 
van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen die een 
belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd 
voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, 
vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soort-
gelijke weldadigheidsinstellingen vrijgesteld.

Met soortgelijke weldadigheidsinstellingen worden de instellingen 
bedoeld die op eender welke wijze fysieke of geestelijke zorg verstrekken. 

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

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

24 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 332

1o kamer — 24 mei 2012
(F.11.0001.N)

1o  INkomSTeNbeLaSTINGeN. — aaNSLaGProCeDure. — SaNCTIeS. 
VerHoGINGeN. aDmINISTraTIeVe boeTeN. STraffeN. — beLaSTINGVerHoGINGeN. 
— TeruGbeTaLING. — moraTorIumINTereST.
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2°  INTereSTeN. — moraToIre INTereSTeN. — INkomSTeNbeLaSTINGeN. 
— beLaSTINGVerHoGINGeN. — TeruGbeTaLING.

3o  INkomSTeNbeLaSTINGeN. — aaNSLaGProCeDure. — SaNCTIeS. 
VerHoGINGeN. aDmINISTraTIeVe boeTeN. STraffeN. — beLaSTINGVerHoGINGeN. 
— TeruGbeTaLING. — moraTorIumINTereST. — INTereSTkaPITaLISaTIe.

4°  INTereSTeN. — moraToIre INTereSTeN. — INkomSTeNbeLaSTINGeN. 
— beLaSTINGVerHoGINGeN. — TeruGbeTaLING. — INTereSTkaPITaLISaTIe.

1o en 2o Bij de terugbetaling van de ontheven belastingverhogingen is morato-
riuminterest verschuldigd  (1). (Art. 308 WIB64 ; Art. 418 WIB92)

3o en 4o De regels voor de moratoriuminterest in burgerlijke zaken gelden niet 
bij de terugbetaling van ontheven belastingverhogingen, zodat artikel 1154 
van het BW, dat voorziet in interestkapitalisatie, niet van toepassing is op 
de in de artikelen 308 WIB64 en 418 WIB92 bedoelde interest (2). (Art. 1154 
BW ; Art. 308 WIB64 ; Art. 418 WIB92)

(beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Aangezien verweerder geen aangifte in de personenbelasting had 
ingediend voor de aanslagjaren 1988 tot 1991 ging eiser over tot het 
vestigen van aanslagen van ambtswege waarbij een belastingverhoging 
werd opgelegd. 

Tegen deze aanslagen werd door verweerder bezwaar ingediend.
Na een afwijzende beslissing van de gewestelijke directeur op 22 april 

1996, werden de litigieuze aanslagen vernietigd door het Hof van Beroep 
te Gent bij arrest van 21 januari 2003 en werd eiser veroordeeld tot terug-
betaling van al wat teveel was betaald door verweerder, te vermeerderen 
met de moratoriumintresten, met dien verstande dat geen moratori-
umintresten op de belastingverhogingen werden toegekend.

Bij dagvaarding van 25 september 2003 vorderde verweerder lastens 
eiser de betaling van gemeenrechtelijke moratoire intresten op de 
terugbetaling van de ontheven belastingverhogingen.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent oordeelde bij vonnis van 
17 maart 2008 dat moratoriumintresten overeenkomstig artikel 418 
WIB92 verschuldigd zijn op de ten onrechte door verweerder betaalde 
belastingverhogingen en dat artikel 1154 BW hierop van toepassing is.

Bij verzoekschrift, neergelegd op 5 augustus 2008 ter griffie van het Hof 
van Beroep te Gent, tekende eiser hoger beroep aan tegen voormeld vonnis.

Het bestreden arrest van 27 oktober 2009 van het Hof van Beroep te 
Gent bevestigde het vonnis van de eerste rechter, behoudens waar het 
de intrest op de terugbetaalde belastingverhogingen laat lopen “vanaf 
de datum van betaling of de data van de gedeeltelijke betalingen van 
de belastingverhogingen tot op de datum van de terugbetaling ervan”, 
en zegt voor recht dat die intrest op de belastingverhogingen berekend 
moet worden zoals voorzien in artikel 418 WIB92.

  (1), (2) Zie de conclusie van het O.M.
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2. In het enig middel tot cassatie betwist eiser de beslissing volgens 
welke artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek dient toegepast te worden 
en dus wettelijke intrest op het bedrag van de moratoriumintresten 
wordt toegekend sedert 25 september 2003.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. In het vijfde onderdeel van het middel tot cassatie argumenteert eiser 
dat de artikelen 308 WIB64 en 418 WIB92, voor de toekenning van morato-
riumintresten inzake inkomstenbelastingen, uitdrukkelijk of minstens 
stilzwijgend, afwijken van de regel dat kapitalisatie van intresten, 
binnen de voorwaarden van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, 
geoorloofd is. De artikelen 308 WIB64 en 418 WIB92 voorzien volgens eiser 
derhalve niet in de mogelijkheid om intresten toe te kennen op vervallen 
intresten die verschuldigd zijn op “fiscale” geldschulden of kapitalen.

Het bestreden arrest zou derhalve de artikelen 1154 van het Burgerlijk 
Wetboek, 308 WIB64 en 418 WIB92 schenden door te beslissen dat de eerste 
rechter terecht artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek heeft toegepast 
en intrestkapitalisatie heeft toegestaan op vervallen moratoriumin-
tresten verschuldigd op ontheven belastingverhogingen.

6. Op de vraag of intrestkapitalisatie mogelijk is inzake inkomstenbe-
lastingen bestond geen eenduidig antwoord in de rechtspraak.

Waar de Hoven van Beroep te Brussel  (1) en te Bergen  (2) in de regel  (3) 
van oordeel zijn dat anatocisme niet mogelijk is inzake inkomstenbe-
lastingen, wordt intrestkapitalisatie wel aanvaard door de Hoven van 
Beroep te Gent  (4) en te Antwerpen  (5). 

De rechtsleer is overwegend pro intrestkapitalisatie  (6).
Ook verweerder sluit zich in zijn memorie van antwoord bij dat stand-

punt aan  (7).
7. Inzake btw heeft Uw Hof intrestkapitalisatie afgewezen in die 

gevallen waarin bij teruggaaf van btw moratoriumintresten verschul-
digd zijn op grond van artikel 91, § 3, 1o, btw-wetboek  (8). Uw Hof merkte 
op dat uit het geheel van de wetsbepalingen inzake moratoriumintresten 

  (1)  29 okt. 2003, Fisc., nr. 914, 13 ; 6 april 2006, TFR 2007, afl. 313, 33.
  (2)  21 sept. 2005, JDF 2005, p. 351 ; 16 maart 2005, TFR 2006, 280 ; 18 maart 2006, Fisc., 

nr. 978, 11.
  (3)  Anders : Brussel, 28 april 2004, TFR 2006, p. 280.
  (4)  8 maart 2005, RGCF 2006/1-2, p. 59 ; 19 april 2005, twee arresten, TFR, nr. 299, p. 281 

en 284 ; 15 mei 2007, Fisc.Act., 2007, afl. 24, p. 4-5.
  (5)  27 okt. 2009, Fisc., 2009, afl. 1181, p. 7-8.
  (6)  J. VaN DyCk, “Wel anatocisme bij moratoriumintresten directe belastingen”, noot 

bij Antwerpen, 27 okt. 2009, Fisc. 2009, afl. 1181, p. 7-8 ; K. HeyrmaN, “Het Hof van Cassatie 
spreekt zich uit over het vervoer voor rekening van de koper bij uitvoer en maakt 
tevens komaf met anatocisme bij van rechtswege verschuldigde moratoriumintresten 
inzake BTW”, noot bij Cass. 14 februari 2008, TFR 2008, afl. 348, 890 ; S. De raeDT, “Weige-
ring van intrestkapitalisatie op achterhaalde gronden”, noot bij Brussel, 6 april 2006, 
TFR 2007, afl. 313, 33 ; J. VaNDeN braNDeN, “Gent herbevestigt kapitalisatie van mora-
toriumintresten”, noot bij Gent, 15 mei 2007, Fisc.Act. 2007, afl. 24, p. 4-5 ; A. DooLaeGe, 
“Gemeenrechtelijke implicaties”, in S. De raeDT (ed.), Intresten bij betalen en terugkri-
jgen van belastingen, Gent, Larcier, 2006, p. 3 en p. 137.

  (7)  P. 5-8.
  (8)  Cass. 14 februari 2008, AR F.05.0009.N, AC 2008, nr. 109.
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op het gebied van de btw volgt dat de regelen met betrekking tot de 
moratoire intrest in burgerlijke zaken niet van toepassing zijn op de 
terug te geven sommen die bedoeld zijn in artikel 91, § 3, btw-wetboek. 
Dit artikel heeft meer bepaald betrekking op het bijzonder fiscaal tarief 
van 0,8% per maand. 

Auteur Van Dyck merkt op dat uit dit arrest allicht a contrario kan 
worden afgeleid dat interestkapitalisatie wel mogelijk is in die gevallen 
waarin de moratoire intresten verschuldigd zijn op grond van artikel 91, 
§ 4, btw-wetboek, tegen de wettelijke intrestvoet. Hij maakt aldus een 
onderscheid in functie van de toepasselijke intrestvoet en herinnert 
eraan dat op het gebied van de inkomstenbelastingen de moratoriumin-
tresten sinds jaren verschuldigd zijn tegen de wettelijke intrestvoet, 
welke voor fiscale doeleinden bevroren werd op 7%  (1).

Dit standpunt kan niet worden gevolgd. Terzake weze opgemerkt dat 
overeenkomstig artikel 91, § 4, btw-wetboek, de daarin bepaalde morato-
riumintresten verschuldigd zijn tegen de rentevoet in burgerlijke zaken 
“en met de inachtneming van de ter zake geldende regelen”.

Inzake inkomstenbelastingen daarentegen wordt enkel wat het tarief 
betreft naar de rentevoet in burgerlijke zaken verwezen en niet voor 
wat de overige regeling aanbelangt. De artikelen 308 WIB64 en 418 WIB92 
voorzien inderdaad zelf in eigen afrondingsregels en bepalen zelf de 
aanvang en het eindpunt van de periode waarover moratoriumintresten 
moeten worden berekend.

Artikel 2 van de Wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, 
zoals vervangen door art. 87 van de Programmawet van 27 december 2006, 
bepaalt :

“Art. 2.
§ 1. (…)
§ 2. De wettelijke rentevoet in fiscale zaken wordt bepaald op 7 percent, 

zelfs indien de fiscale bepalingen verwijzen naar de wettelijke rentevoet 
in burgerlijke zaken en voor zover er niet uitdrukkelijk in de fiscale 
bepalingen wordt van afgeweken.

Deze rentevoet kan bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad worden gewijzigd.”

Ook voor wat het tarief betreft van de intrestvoet, geldt sinds kort 
derhalve niet langer de wettelijke rentevoet in burgerlijke zaken, zodat 
inzake inkomstenbelastingen volledig wordt afgeweken van de regelen 
met betrekking tot de moratoire intrest in burgerlijke zaken.

Vermits de artikelen 308 WIB64, 418 WIB92 en 91, § 3, btw-wetboek 
voorzien in een gelijkaardige regeling inzake toekenning van fiscale 
intresten, kan de hoger geciteerde rechtspraak van Uw Hof m.b.t. 
artikel 91, § 3, btw-wetboek, derhalve wel degelijk naar analogie worden 
toegepast inzake inkomstenbelastingen.

Bij toepassing van deze bepalingen kan bijgevolg geen intrestkapitalisatie 
worden toegestaan, ook niet binnen de voorwaarden van artikel 1154 BW.

  (1) J. VaN DyCk, “Wel anatocisme bij moratoriumintresten directe belastingen”, noot 
bij Antwerpen, 27 okt. 2009, Fisc. 2009, afl. 1181, p. 7.
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9. In een recent arrest van 18 juni 2010 heeft Uw Hof in deze controverse 
standpunt ingenomen en geoordeeld dat artikel 418 WIB92 intrestkapi-
talisatie uitsluit  (1).

De beslissing van het bestreden arrest dat op grond van artikel 1154 
BW intrestkapitalisatie mogelijk is ten aanzien van vervallen mora-
toriumintresten, verschuldigd op ontheven belastingverhogingen, is 
derhalve niet naar recht verantwoord.

Het vijfde onderdeel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het oordeelt 

dat de eerste rechter terecht artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft toegepast en terecht intrestkapitalisatie heeft toegestaan op 
het bedrag van de vervallen moratoriumintresten verschuldigd op de 
ontheven belastingverhogingen. 

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 27 oktober 2009.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 maart 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 308 WIB64, 
artikel 418 WIB92 en artikel 1154 Burgerlijk Wetboek : het arrest verleent 
onterecht interest op de moratoriuminterest die verschuldigd is op de 
ontheven belastingverhogingen.

4. De toepasselijke artikelen 308 WIB64 en 418 WIB92 voorzien niet in 
een specifieke moratoriuminterest bij terugbetaling van belastingver-
hogingen. Het Grondwettelijk Hof heeft echter bij arrest nr. 85/2004 van 
12 mei 2004 geoordeeld dat artikel 418 WIB92, vóór de wijziging ervan bij 
artikel 43 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van 

  (1) Cass. 18 juni 2010, AR F.08.0043.F, TFR 2010, 963, met concl. adv.-gen. Henkes “Cette 
disposition soumet les remboursements qu’elle vise à un régime spécifique de fixation 
des intérêts moratoires, en déterminant notamment les montants sur lesquels ces inté-
rêts doivent être calculés. Elle déroge ainsi aux règles relatives aux intérêts moratoires 
en matière civile, dont l’article 1154 du Code civil, et exclut la capitalisation desdits 
intérêts”.
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fiscale geschillen, in die zin geïnterpreteerd dat het niet toestaat dat 
moratoriuminterest wordt toegekend bij de terugbetaling van belas-
tingverhogingen, de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt.

Hieruit volgt dat moratoriuminterest verschuldigd is bij de terugbeta-
ling van de ontheven belastingverhogingen.

5. Krachtens de toepasselijke artikelen 308 WIB64 en 418 WIB92 wordt 
die moratoriuminterest per kalendermaand berekend op het bedrag van 
elke betaling, afgerond op het lagere veelvoud van 10 euro. De maand 
waarin de betaling is geschied wordt niet meegerekend, maar de maand 
waarin aan de belastingschuldige het bericht wordt gestuurd dat de 
terug te betalen som te zijner beschikking stelt, wordt voor een gehele 
maand geteld.

6. Uit het geheel van die bepalingen volgt dat de regels voor de mora-
toriuminterest in burgerlijke zaken niet gelden bij de terugbetaling 
van ontheven belastingverhogingen. Artikel 1154 Burgerlijk Wetboek is 
dus niet van toepassing op de in de artikelen 308 WIB64 en 418 WIB92 
bedoelde interest.

7. Het bestreden arrest dat anders oordeelt, verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het intrestkapitalisatie 

toekent op de vervallen moratoriuminterest op de ontheven belasting-
verhogingen en uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

24 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en mevr. Geinger.

N° 333

1o kamer — 24 mei 2012
(F.11.0014.N)

1o  INkomSTeNbeLaSTINGeN. — reCHTeN, TeNuITVoerLeGGING eN 
VoorreCHTeN VaN De SCHaTkIST. — beLaSTINGSCHuLD. — INVorDerING. 
— CommaNDITaIre VeNNooTSCHaP. — beHereNDe VeNNoTeN. — HoofDeLIjke 
aaNSPrakeLIjkHeID. — DraaGwIjDTe.

2o  HoofDeLIjkHeID. — CommaNDITaIre VeNNooTSCHaP. — beHereNDe 
VeNNoTeN. — HoofDeLIjke aaNSPrakeLIjkHeID. — DraaGwIjDTe. 
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3o  VeNNooTSCHaPPeN. — HaNDeLSVeNNooTSCHaPPeN. — CommaNDI-
TaIre VeNNooTSCHaP. — beHereNDe VeNNoTeN. — HoofDeLIjke aaNSPrakeLIjk-
HeID. — DraaGwIjDTe.

1°, 2o en 3o De beherende vennoten van een gewone commanditaire vennoot-
schap zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de 
verbintenissen van de vennootschap, ongeacht uit welke oorzaak of op welk 
tijdstip zij zijn ontstaan ; voor de invordering van een belastingschuld lastens 
de beherende vennoten is bijgevolg niet vereist dat deze schuld bestond op 
het ogenblik dat zij beherend vennoot ware  (1). (Art. 1200 BW ; Artt. 202 en 
206, eerste lid, Wetboek van vennootschappen)

(beLGISCHe STaaT, mIN. VaN fINaNCIëN T. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. In het enig middel verdedigt eiser het standpunt dat een beherend 
vennoot van een gewone commanditaire vennootschap, overeenkom-
stig artikel 18 Vennootschappenwet /202 Wetboek van Vennootschappen, 
hoofdelijk aansprakelijk is voor alle verbintenissen van de vennootschap, 
ongeacht het tijdstip waarop die verbintenissen werden aangegaan.

Volgens eiser bevat artikel 18 Vennootschappenwet /202 Wetboek van 
Vennootschappen geen voorwaarden en/of beperkingen (in de tijd) wat 
de draagwijdte van de hoofdelijke aansprakelijkheid betreft.

Volgens eiser heeft het hof van beroep in casu de aansprakelijkheid van  
de drie verweerders voor de betaling van de fiscale schulden van de gewone  
commanditaire vennootschap beoordeeld vanuit de verkeerde rechtsop-
vatting dat een belastingschuld van dergelijke vennootschap enkel ten 
laste van een beherend vennoot kan worden ingevorderd voor zover deze 
schuld is ontstaan op een ogenblik dat hij beherend vennoot was.

2. De aansprakelijkheid van de beherende vennoten van een gewone 
commanditaire vennootschap is dezelfde als deze van de vennoten onder 
firma.

Een voorname strekking in de rechtsleer aanvaardt dat een vennoot 
van een V.O.F. hoofdelijk aansprakelijk is voor alle verbintenissen van 
de vennootschap, ongeacht de datum van die verbintenissen.

Zo stelt J. Van Bael in zijn cursus Vennootschapsrecht (V.O.F.), acade-
miejaar 1994-1995, uitdrukkelijk :

“Wanneer een vennoot toetreedt tot een V.O.F. zou men kunnen 
staande houden dat hij niet verbonden is met de vennootschap voor de 
daden gesteld door de vennootschap vóór zijn toetreding, waaraan hij 
geen deel had.

Nochtans impliceert zijn hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid 
met de vennootschap, dat hij ook voor deze verbintenissen hoofdelijk en 
onbeperkt aansprakelijk is.”

Ook J. Ronse deelt deze visie  (2).

  (1)  Zie de conclusie van het O.M.
  (2)  “Overzicht van rechtspraak vennootschappen (1978-1985)”, TPR 1986, 975, onder 

voetnoot 16.

ARREST-2012-05.indb   1387 03/04/13   12:32



1388 ARRESTEN VAN CASSATIE 24.5.12 - N° 333

Recent werd dit standpunt visie nog bevestigd :
“On peut même soutenir que, sauf clause contraire publiée, le cession-

naire doit répondre du passif déjà formé (Cass., 1er décembre 1925, Pas., 
1926, I, 88). Son engagement tient, en effet, en sa qualité d’associé ; en 
acquérant cette qualité, il est tenu du jour au lendemain de tout le 
passif (contra : Mons, 27 mai 1980, Rev. Prat. Soc., 1980, p. 284). Prétendre 
que le cessionnaire ne serait tenu que du passif né après son entrée dans 
la société suscite, entre associés, la création de distinctions qui seront 
difficiles à mettre en œuvre en cas de faillite. Par ailleurs, le cession-
naire était en mesure de prendre connaissance du passif au jour de la 
cession et pouvait stipuler une garantie contre son cédant”  (1).

De auteurs B. Smets en W. HoremaNS stellen zich in hun bijdrage  (2) 
iets genuanceerder op :

“De nieuwe vennoten zijn slechts hoofdelijk en onbeperkt aansprake-
lijk voor de schulden van de vennootschap ontstaan na hun toetreding. 
Ook dit is begrijpelijk nu derden die contracteerden met de vennoot-
schap nooit hebben kunnen rekenen op het vermogen van de nieuw 
toegetreden vennoten  (3).

Anderzijds wordt gesteld dat de nieuwe vennoten wel gehouden zijn tot 
de schulden ontstaan voor hun toetreding in de V.O.F. en dit op basis 
van het gemeenrecht. Hierbij gaat men ervan uit dat ieder die toetreedt 
tot een overeenkomst geacht wordt van in dien beginne partij te zijn 
geweest bij de overeenkomst”  (4).

3. Voorts kan verwezen worden naar een Frans cassatiearrest van 
12 maart 1928 waarin wordt gesteld dat er voor de hoofdelijke aanspra-
kelijkheid geen onderscheid moet gemaakt worden tussen nieuwe en 
voormalige vennoten  (5).

Deze rechtspraak sluit aan bij het arrest van 1 december 1925 van Uw 
Hof  (6) waarin eveneens wordt gesteld dat vennoten onder firma hoof-
delijk aansprakelijk zijn voor alle verbintenissen van de vennootschap, 
welke ook de bron of de datum hiervan moge zijn.

4. Eiser in cassatie is terecht van mening dat ingeval van hoofdelijke 
aansprakelijkheid de toetreding tot een overeenkomst tot gevolg heeft 
dat men geacht wordt partij te zijn vanaf het ontstaan van de overeen-
komst, wat impliceert dat elke nieuwe contractpartij ook aansprakelijk 
zal zijn voor de schulden die ontstaan zijn vóór zijn toetreding  (7). 

5. In de wet van 17 juli 1989 betreffende de economische samenwerkings-
verbanden, thans artikel 848 Wetboek van Vennootschappen, maakte de 
wetgever reeds expliciet toepassing van deze regel :

  (1)  De CorDT, y., DeLforGe, C., LeoNarD, Th. en PouLLeT, Y., Manuel de droit commer-
cial, 2009, 200, nr. 381.

  (2)  Vennootschapsrecht nu, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2002, 760, nr. B.1.0115.
  (3)  Met als voetnoot een verwijzing naar Bergen, 27 mei 1980, R.P.S., 1980, 284, nr. 6110, 

met noot van CoPPeNS, P..
  (4)  Met als voetnoot een verwijzing naar J. roNSe.
  (5)  Cass. Fr., 12 maart 1928, S., 1928, 226.
  (6)  Cass. 1 december 1925, Pas., I, 1926, 88.
  (7)  X, Enkele aspecten van de vennootschap onder firma, de gewone commanditaire 

vennootschap en de commanditaire vennootschap op aandelen, in Bedrijfseconomisch 
juridisch dossier, Diegem, Ced.Samson, 1991, 15.
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“Elk nieuw lid is onder de artikel 3 bedoelde voorwaarden aansprake-
lijk voor de schulden van het samenwerkingsverband. Hij kan echter 
door een uitdrukkelijk beding in de oprichtingsovereenkomst of in de 
toelatingsakte worden ontslagen van de betaling van de schulden die 
vóór zijn toetreding zijn ontstaan”  (1).

Deze bepaling is afgeleid van de Europese regelgeving in verband met 
Europese economische samenwerkingsverbanden :

“Elk nieuw lid is op voet van artikel 24 aansprakelijk voor de schulden 
van het samenwerkingsverband, met inbegrip van de schulden die 
voorvloeien uit de werkzaamheid van het samenwerkingsverband vóór 
zijn toetreding”  (2). 

6. Uit wat voorafgaat volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft 
beslist dat de belastingschulden van de gewone commanditaire vennoot-
schap slechts met toepassing van artikel 202 Wetboek van Vennoot-
schappen (18 Vennootschappenwetboek) ten laste van verweerders 
kunnen worden ingevorderd voor zover deze schulden ontstonden op het 
ogenblik dat verweerders beherend vennoot waren.

Eerste verweerder was derhalve ook gehouden tot betaling van 
de belastingschulden die zijn ontstaan vóór zijn toetreding tot de 
vennootschap op 1 maart 1997, met name de fiscale schuld voor het 
aanslagjaar 1997.

Tweede verweerder, die op 1 februari 1998 tot de vennootschap was 
toegetreden, en derde verweerder, die op 2 november 1998 was toege-
treden, waren eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale schuld 
betreffende het aanslagjaar 1997, alsook voor de fiscale schuld van het 
aanslagjaar 1998.

De beslissing dat de fiscale schuld voor het aanslagjaar 1998 enkel 
lastens de eerste verweerder kon worden ingevorderd en dat derde 
verweerder enkel gehouden was tot betaling van de fiscale schuld voor 
het aanslagjaar 1999, is bijgevolg niet naar recht verantwoord.

Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging van de bestreden arresten.

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Antwerpen van 23 december 2008 en 3 maart 2009.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 maart 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1)  Artikel 15, tweede lid.
  (2)  Artikel 26.2 van de Verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot 

instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) ; zie hierover 
H. SweNNeN, “Europese Economische Samenwerkingsverbanden en (Belgische) Econo-
mische Samenwerkingsverbanden”, TBH 1990, 113, nr. 22 en 129, nr. 51.
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II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

1. Volgens artikel 1200 Burgerlijk Wetboek bestaat er hoofdelijkheid 
tussen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde zaak, 
zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken en de betaling 
door een van hen gedaan, de overige schuldenaars jegens de schuldeiser 
bevrijdt.

2. Luidens artikel 202 Wetboek van Vennootschappen is de gewone 
commanditaire vennootschap een vennootschap die wordt aangegaan 
tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende 
vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten 
genoemd.

Artikel 206, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de 
stille vennoot voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts 
instaat tot het bedrag dat hij beloofd heeft te zullen inbrengen.

3. Uit deze bepalingen volgt dat de beherende vennoten onbeperkt en 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van de verbintenissen 
van de vennootschap, ongeacht uit welke oorzaak of op welk tijdstip zij 
zijn ontstaan. 

4. De appelrechters die in het tussenarrest van 23 december 2008 
oordelen dat een belastingschuld van de vennootschap slechts kan 
worden ingevorderd van de beherende vennoten op voorwaarde dat de 
schuld ontstond op het ogenblik dat zij beherende vennoten waren, 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

24 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.
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N° 334

1o kamer — 24 mei 2012
(F.11.0015.N)

1o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — LokaLe oVerHeDeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. — INkom-
STeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — beGrIP. 

2o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — LokaLe oVerHeDeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. — INkom-
STeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — forfaITaIre 
GemeeNTebeLaSTING oP De VerHurING VaN kamerS.

1o Een lokale belasting die is gesteund op één van de wezenlijke componenten 
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een 
verboden “gelijkaardige belasting” in de zin van artikel 464, 1°, van het 
WIB92  (1). (art. 464, 1°, WIB92) 

2o Een forfaitaire gemeentebelasting die slaat op een bepaald gebruik van een 
onroerend goed, los van de werkelijke of vermoede opbrengst ervan, zoals 
de verhuring of de kosteloze terbeschikkingstelling van een kamer of een 
woongelegenheid aan niet-inwoners van de stad, en die wordt vastgesteld 
op grond van het aantal slaapkamers, is geen verboden gelijkaardige belas-
ting (2). (art. 464, 1°, WIB92)

(STaD LeuVeN T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Het bestreden arrest vernietigt de door de stad Leuven lastens 
verweerster voor de dienstjaren 2001 en 2002 gevestigde aanslagen in 
de gemeentebelasting op het in huur geven van kamers en het in huur 
geven van woningen aan niet-inwoners van de stad Leuven, wegens strij-
digheid met artikel 464, 1o, WIB92.

2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat de appelrechters, 
door in die zin te oordelen, o.m. artikel 464, 1o, van het WIB92 hebben 
geschonden.

Uit een juiste lezing van de bepalingen van beide belastingreglementen 
vloeit volgens eiser immers voort dat een belasting gevestigd wordt op 
forfaitaire basis, namelijk 1.500 BEF, c.q. 75 euro per kamer en per jaar 
en de belastinggrondslag aldus los staat van elke inkomensnotie. Aldus 
is deze belasting niet gestoeld op één van de wezenlijke componenten die 
rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, zodat 
ze niet strijdig is met de verbodsbepaling waarin artikel 464, 1o, van het 
WIB92 voorziet.

3. Overeenkomstig artikel 464, 1o WIB92 zijn de provincies, de agglome-
raties en gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op 
de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsperso-
nenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige 

  (1), (2) Zie de conclusie van het O.M.
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belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

Het kadastraal inkomen vormt de grondslag van de onroerende 
voorheffing en is een wezenlijke component van het netto-belastbaar 
inkomen in de personenbelasting. 

Artikel 464, 1o WIB92, laat aan de gemeenten derhalve niet toe om 
gemeentebelastingen te heffen die het gegeven van het kadastraal 
inkomen als berekeningsgrondslag in aanmerking nemen  (1).

4. Het verbod van artikel 464, 1o WIB92 viseert evenwel enkel de grond-
slag van de belasting, en niet de wijze van haar berekening  (2).

De gemeenten blijven bevoegd om de onroerende goederen te belasten 
wanneer zij de eruit verkregen inkomsten niet als grondslag nemen. 

5. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormen de gemeentelijke leegstands-
belastingen die op onroerende goederen worden geheven  (3).

Met een leegstandsheffing worden niet de uit een onroerend goed 
verkregen inkomsten belast, maar wel het zakelijk recht op leegstaande 
of verwaarloosde gebouwen en op leegstaande, verwaarloosde, onge-
schikte of onbewoonbare woningen die zijn opgenomen in een daartoe 
bestemde inventaris.

6. Een ander voorbeeld betreft de gemeentebelasting op tweede verblijven 
waaromtrent Uw Hof oordeelde dat deze belasting niet strijdig is met 
het verbod vervat in artikel 464, 1o WIB92 omdat het louter beschikken 
over een tweede verblijf de belastbaarheid teweegbrengt, wat het gemid-
deld netto-inkomen van het onroerend goed ook moge zijn  (4).

7. Nog een voorbeeld betreft de belasting op de verhuur van hotelkamers. 
Zo stelde het Hof van Beroep te Brussel in zijn arrest van 15 oktober 
1999 dat de belasting op de verhuurder van hotelkamers, verhuurd aan 
personen die niet in de bevolkingsregisters staan ingeschreven, en 
waarbij een vast bedrag wordt geheven per verhuurde kamer, geen belas-
ting vormt die berekend wordt op het onroerend inkomen afkomstig van 
de verhuur van deze kamers, maar een jaarlijkse forfaitaire belasting 
los van de werkelijke of vermoede huuropbrengsten. De belasting heeft 
een andere grondslag dan de onroerende voorheffing en valt niet onder de 
verbodsbepaling van art. 464, 1o WIB.  (5).

  (1)  Cass. 10 december 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737, met concl. van het O.M. ; 
Cass. 10 oktober 2008, AR F.06.0096.N, AC 2008, nr. 538, met concl. van het O.M. ; RvSt, 
18 maart 2003, nr. 117.154, T.Gem. 2003, 274, met noot P. De Somere, “Artikel 464, 1o WIB92 
en de fiscale bevoegdheid van gemeenten. Het kadastraal inkomen in gemeentebelas-
tingen : verboden vrucht ?” ; TFR 2003, afl. 247, 799, met noot S. HuyGHe, “Lokale heffingen 
op basis van het kadastraal inkomen heeft de wetgever nooit gewild”.

  (2)  L. VaNDeNberGHe, “Gemeentelijke belastingheffing op onroerende goederen en het 
verbod voor de gemeenten om op de grondslag van de personenbelasting een soortge-
lijke belasting te heffen”, RW 2010-2011, noot bij Brussel, 17 september 2009, 115, nr. 15.

  (3)  L. VaNDeNberGHe, o.c., 114, nr. 11.
  (4)  Cass. 15 april 1983, RW 1983-84, 798 ; Gent, 27 september 2005, LRB 2005, 265, met 

noot M. De joNCkHeere, “De belasting op eigenaars van woningen die door de gebruiker 
ervan als tweede verblijf worden aangehouden”.

  (5)  Brussel, 15 oktober 1999, TFR 2000, p. 202 e.v., met noot M. De joNCkHeere, “De 
belasting op hotelkamers verhuurd aan personen die op het betrokken adres niet staan 
ingeschreven in de bevolkingsregisters en derhalve geen aanvullende belasting op de 
personenbelasting betalen”.
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Het hof van beroep preciseerde daarbij terecht dat de belasting op de 
verhuur van hotelkamers, verhuurd aan personen die niet in de bevol-
kingsregisters staan ingeschreven, en waarbij een vast bedrag wordt 
geheven per verhuurde kamer, geen belasting vormt die berekend 
wordt op het onroerend inkomen afkomstig van de verhuur van deze 
kamers, maar een jaarlijkse forfaitaire belasting los van de werkelijke 
of vermoede huuropbrengsten. 

Het hof van beroep kwam tot de conclusie dat het ging om een jaar-
lijkse forfaitaire belasting die gebaseerd is op de bezetting (wat overeen-
komt met het gebruik) van een kamer geschikt om te worden verhuurd 
aan een niet in de gemeente ingeschreven persoon en dit onafhankelijk 
van het huurinkomen. Verder stelt het hof van beroep dat de belasting 
wordt berekend forfaitair op basis van het aantal kamers geschikt om 
te worden verhuurd aan niet ingeschreven personen, zonder te refereren 
naar het kadastraal inkomen.

Het hof van beroep oordeelde m.a.w. dat het ging om een forfaitaire 
belasting van het gebruik, onafhankelijk van het inkomen en dat een 
dergelijke belasting niet in strijd is met art. 464, 1o van het WIB92.

8. Uw Hof oordeelde overigens reeds in een arrest van 1 oktober 1975 
dat een gemeentelijke belasting op het verhuren van kamers niet dezelfde 
grondslag heeft als de onroerende voorheffing. Voor deze laatste is de 
grondslag het kadastraal inkomen, dat het normaal gemiddeld inkomen 
van het onroerend goed vertegenwoordigt. De gemeentebelasting 
heeft betrekking op de verhuring zelf, ongeacht het normaal gemid-
deld inkomen van het goed, zodat het voorwerp van beide belastingen 
verschillend is  (1).

9o Eiseres is terecht van oordeel dat voormelde rechtspraak eveneens 
van toepassing is op de voorliggende zaak.

Immers, de belasting op het in huur geven van kamers is geen belas-
ting die gelijkaardig is aan de verschillende inkomstenbelastingen 
(en dus niet in strijd is met art. 464, 1o WIB92 om reden dat de in casu 
geheven belasting op het in huur geven van kamers een forfaitaire belas-
ting betreft die geen enkel verband houdt met een inkomensbasis uit 
de inkomstenbelasting of de onroerende voorheffing, en, meer nog, die 
volledig los staat van elke inkomensnotie.

10o De appelrechters nemen ten onrechte aan dat enkel het verhuren 
van kamers en woongelegenheden en niet de kosteloze terbeschikking-
stelling ervan, onder het toepassingsgebied valt van de twee belasting-
reglementen.

Het feit dat kosteloze terbeschikkingstelling belastbaar wordt gesteld 
blijkt enerzijds uit een juiste lezing van de betwiste belastingregle-
menten  (2) en anderzijds uit het feit dat artikel 2 van het belastingre-
glement dd. 27 augustus 2001 voor de definitie van verhuur uitdrukkelijk 
verwijst naar het Decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers.

  (1)  Cass. 1 okt. 1975, AC 1975-76, 145.
  (2)  Nl. art. 1, tweede lid, belastingreglement 18 december 2000 en art. 5 belastingre-

glement van 27 augustus 2001.
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Een belasting van € 75 per kamer per jaar (onder voorbehoud van een 
aantal vrijstellingen) is vanzelfsprekend een forfaitaire belasting.

Dat deze belasting los staat van elke inkomensnotie blijkt onder meer 
uit het feit dat ingeval van een gratis/kosteloze terbeschikkingstelling van 
een kamer aan een niet in het bevolkingsregister ingeschrevene de belas-
ting (principieel) verschuldigd is, terwijl zij dan weer niet verschuldigd is 
bij het (betalend) verhuren aan een gebruiker die wel in het bevolkings-
register is ingeschreven. 

Een goed dat gratis/kosteloos ter beschikking wordt gesteld en dus geen 
inkomen oplevert wordt dus (in ieder geval) wel belast, net omdat het 
wordt gebruikt (behalve in het geval van een kosteloze terbeschikking-
stelling aan bloedverwanten in rechte dalende linie tot en met de tweede 
graad en aanverwanten van de eerste graad van de eigenaar of van de 
huurder). 

Dit impliceert dat een onroerend goed dat niet gebruikt wordt ook 
niet belast wordt op basis van het belastingreglement op het in huur 
geven van kamers. 

Een belasting op het gebruik wordt in casu verantwoord vanuit het 
doel van de belasting, namelijk de ‘overlast’ die de studenten voor de 
stad veroorzaken. Deze belasting beoogt dus het verwerven van inkom-
sten om de kosten van deze ‘overlast’ te kunnen betalen. 

11o De eerste rechters hebben dan ook terecht geoordeeld dat de liti-
gieuze gemeentebelasting niet in functie van het kadastraal inkomen 
geheven wordt. Het betreft hier een autonome, forfaitaire belasting, op 
een welbepaald, specifiek gebruik, met een eigen grondslag, namelijk het 
aantal slaapkamers dat wordt verhuurd, ongeacht het inkomen dat uit 
het onroerend goed verworven wordt.

Daarom is dit geen belasting op een reeds belast inkomen. Een (fede-
rale of gewest-) belasting op het inkomen uit een onroerend goed staat 
een gemeentelijke belasting op het gebruik van dit zelfde goed inderdaad 
niet in de weg.

Door anders te oordelen, schenden de appelrechters dan ook artikel 464, 
1o WIB92.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.

Besluit : Vernietiging.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 17 september 2009.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 maart 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 7, § 1, 2o en 464 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 ;
— de artikelen 1 tot 4 van het belastingreglement van de Stad Leuven voor het 

dienstjaar 2001, goedgekeurd op 18.12.2000, waarbij een belasting wordt geheven 
op het in huur geven van gemeubileerde kamers of van andere woongelegenheden 
aan niet-inwoners van de stad ;

— de artikelen 1 tot 5 van het belastingreglement van de Stad Leuven voor 
de dienstjaren 2002 tot 2006, goedgekeurd op 27.8.2001, waarbij een gelijkaardige 
belasting wordt geheven.

Bestreden beslissing

De appelrechters verklaren de door eiseres op verweerster gevestigde belasting-
aanslagen niet rechtsgeldig en verklaren op die grondslag het hoger beroep van 
verweerster tegen het vonnis gewezen in eerste aanleg gegrond in essentie op de 
gronden dat de belasting op het inhuurgeven van kamers en het inhuurgeven van 
woningen aan niet-inwoners van de stad gevestigd wordt op het aantal slaapka-
mers, die noodzakelijkerwijze in huur moeten zijn gegeven opdat belastbaarheid 
zou optreden. De grondslag is noodzakelijkerwijze de vaststelling dat een “kamer” 
bedoeld in artikel 2 in het belastingreglement verhuurd werd of, anders gezegd, 
onder de vorm van een huurcontract, verbintenis omschreven in het Burgerlijk 
wetboek, ten bezwarende titel, in ruil voor een huurprijs, ter beschikking werd 
gesteld aan een niet-inwoner. 

De belastbare grondslag is derhalve de vaststelling dat het verhuurde onroerend 
goed een huurinkomen oplevert, zonder dat bij de begroting van de te betalen 
belasting rekening gehouden wordt met de in werkelijkheid ontvangen huur, nu 
het tarief forfaitair is. Het innen van een huurinkomen is immers een noodzake-
lijke, doch voldoende voorwaarde, om belastbaarheid in de betwiste gemeentebe-
lasting op grond waarvan de betwiste belastingen werden gevestigd, op te leveren.

Krachtens artikel 7, § 1, 2o, WIB92 geeft het in huur geven van onroerende 
goederen, als belastbaar feit, aanleiding tot het in beginsel opnemen in de 
belastbare grondslag in de personenbelasting van een belastbaar inkomen, dat 
afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed door de huurder, al dan niet 
aanleiding geeft tot de begroting van een belastbare grondslag op een forfaitair 
(kadastraal inkomen) of, uitgaande van een berekening op grond van in werke-
lijkheid ontvangen huurprijs, belastbaar bedrag.

Volgens de appelrechters kan het los staan van de belasting van iedere inko-
mensnotie evenmin uit artikel 5 van het belastingreglement worden afgeleid, 
noch uit artikel 2 van het belastingreglement, vermits kosteloze terbeschikking-
stelling geen huur is en art. 1 alleen het “in huur” geven belastbaar stelt.

Uit dien hoofde is deze belasting op het inhuurgeven van kamers en het inhuur-
geven van woningen aan niet-inwoners van de stad strijdig met artikel 464, 1o, WIB92.

De appelrechters steunen hun beslissing op de volgende overwegingen :
 “Artikel 464 WIB92 dat een verdeling van heffingsbevoegdheid inhoudt tussen 

de federale overheid en ondermeer de gemeenten en dat blijkens zijn bepalingen 
voor de erin bedoelde belastingen, ertoe strekt dubbele belasting te vermijden, 
luidt als volgt : 

 ‘De provincies, de agglomeraties en gemeenten zijn niet gemachtigd tot het 
heffen van : 

1. opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de 
rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaar-
dige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezon-
derd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft ;
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2. belastingen op het vee’ ;
[Verweerster] voert middelen aan die door het [hof van beroep] begrepen worden 

als volgt : 
— dat hij als belastingplichtige belast wordt in de bestreden belasting in de 

hoedanigheid van eigenaar ;
— dat de grondslag van de bestreden belasting dezelfde is als die in de perso-

nenbelasting ;
— dat hij belast wordt omdat de belaste goederen een inkomen voortbrengen 

door de verhuur ;
— dat de eigen fiscale bevoegdheid van de Stad Leuven krachtens artikel 41, 162 

en 170 G.W. beperkt wordt door artikel 464 WIB92 ;
— dat de bestreden belasting een verboden ‘gelijkaardige’ belasting is als 

bedoeld in artikel 464 WIB92 die dezelfde materie en grondslag belast als de, in 
dit geval, personenbelasting ;

— dat het begrip ‘grondslag’ ruim begrepen moet worden ;
— dat een ruim aantal gerechtelijke uitspraken, door hem geciteerd, dezelfde 

mening is toegedaan ;
— dat [verweerster] niet de gebruiker van de verhuurde kamers is ;
— dat het onderscheid tussen de eigenaar genoemd als belastingplichtige en 

de solidaire gehoudenheid met de “verhuurder”, betwistbaar is, nu beiden als 
belastingplichtigen aangemerkt worden.

[Verweerster] neemt blijkens zijn besluiten aanstoot aan het feit dat [eiseres] 
het aanduiden van de eigenaar als belastingplichtige mits solidaire gehoudenheid 
van de verhuurder, motiveert onder de redengeving dat het administratief onmo-
gelijk zou zijn de belasting rechtstreeks van de huurders te innen.

In essentie komt de stelling van [verweerster] erop neer dat hij volhoudt dat de 
bestreden belasting strijdig is met artikel 464 WIB92.

Immers staan de artikelen 162 en 170, § 4, Grondwet een gemeente in beginsel 
toe belastingen te heffen, voor zover daarop bij wet geen uitzonderingen werden 
bepaald.

[Verweerster] voert niet aan dat [eiseres] in het algemeen geen heffingsbe-
voegdheid zou hebben tot het invoeren van belastingen.

Aan zijn uitvoerig betoog over de omvang van de fiscale bevoegdheid van de 
gemeenten verbindt hij het gevolg, en het middel, dat de bestreden belasting 
volgens hem artikel 464, 1o WIB92 schendt.

Het komt derhalve gepast voor te onderzoeken of de bestreden belasting, een 
belasting invoert op de grondslag of het bedrag van — gezien [verweerster] een 
natuurlijk persoon is — de personenbelasting, die aan die belasting bovendien 
gelijkaardig is.

Terecht haalt [verweerster] daarbij aan dat de ‘grondslag’ van de geheven 
belasting, niet verward mag worden met het ‘belastbaar feit’, hetzij het feit dat 
aanleiding geeft tot het heffen van de belasting.

Het belastbaar feit wordt in het bestreden belastingreglement omschreven als 
het ‘in huur geven’ van kamers of een woongelegenheid.

Het voorgaande belastingreglement zou volgens de verklaring van partijen 
gelijkluidend zijn.

Het tarief is (voor dienstjaar 2002) forfaitair bepaald : 75 euro per jaar.
De grondslag blijkt het ‘aantal slaapkamers’ te zijn, die noodzakelijkerwijze 

“in huur” moeten zijn gegeven, opdat belastbaarheid zou optreden.
Met andere woorden is de grondslag noodzakelijkerwijze de vaststelling dat 

een ‘kamer’ bedoeld in artikel 2 in het belastingreglement verhuurd werd of, 
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anders gezegd, onder de vorm van een huurcontract, verbintenis omschreven 
in het Burgerlijk wetboek, ten bezwarende titel, in ruil voor een huurprijs, ter 
beschikking werd gesteld aan een niet-inwoner.

De belastbare grondslag is derhalve de vaststelling dat het verhuurd onroerend 
goed een huurinkomen oplevert, zonder dat bij de begroting van de te betalen 
belasting rekening gehouden wordt met de in werkelijkheid ontvangen huur, nu 
het tarief forfaitair is.

Het innen van een huurinkomen is immers een noodzakelijke, doch voldoende 
voorwaarde, om belastbaarheid in de betwiste gemeentebelasting op grond 
waarvan de betwiste belastingen werden gevestigd, op te leveren.

Het feit dat de omvang van de belaste onroerende goederen, beperkt is tot 
de ‘kamers’ of ‘woongelegen(heden)’ bedoeld in artikel 1 van het bewuste belas-
tingreglement, en niet, zoals in de personenbelasting, onroerende goederen als 
bebouwde onroerende goederen in hun geheel beslaat, belet niet dat moet worden 
vastgesteld dat de bewuste gemeentebelasting, wat de situatie van [verweerster] 
betreft, gelijkaardig is als die geheven in de personenbelasting.

Krachtens artikel 7, § 1, 2o, WIB92 geeft het in huur geven van onroerende 
goederen, als belastbaar feit, aanleiding tot het in beginsel opnemen in de 
belastbare grondslag in de personenbelasting van een belastbaar inkomen, dat 
afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed door de huurder, al dan niet 
aanleiding geeft tot de begroting van een belastbare grondslag op een forfaitair 
(kadastraal inkomen) of, uitgaande van een berekening op grond van in werke-
lijkheid ontvangen huurprijs, belastbaar bedrag.

De verschillende wijze van begroting van een belastbare grondslag tussen die 
in de personenbelasting en die in de thans betwiste belasting, belet evenwel niet 
dat de aard van de belasting, meer bepaald de belastbare grondslag zoals bedoeld 
in art. 464 WIB92, dezelfde is : een belasting geheven op grond van het in huur 
geven van een onroerend goed in ruil voor het ontvangen van een huurinkomen. 
Artikel 464 WIB92 stelt immers niet het aanwezig zijn van een in concreto begrote, 
identieke, belastbare grondslag als voorwaarde voor het verbod voor [verweer-
ster] erin omschreven.

Dit geldt, bij uitbreiding overigens evenzeer indien de verhuurder geen eige-
naar is doch slechts verhuurder, gezien artikel 90, 5o WIB92, of indien hij een 
beroepsmatige verhuurder is, gezien artikel 37 WIB92, of nog, indien ook roerende 
goederen in de kamer of woongelegenheid verhuurd worden, gezien art. 17, § 1, 3, 
WIB92. In ieder van die gevallen is de verkregen huur, de belastbare grondslag.

De stelling van [eiseres] dat in de eerste plaats de verhuurder aangeduid wordt 
als belastingplichtige, belet niet dat dan ook moet worden vastgesteld dat de 
geheven belasting van gelijke aard is als die geheven in de personenbelasting, 
gezien voormeld artikel 90, 5°, WIB92.

Dat het doel van de belasting, het dekken van de kosten van [eiseres] is opge-
lopen door de aanwezigheid van grote groepen studenten in de stad, belet niet dat 
op grond van het bovenstaande moet worden aangenomen dat de belasting zelf 
onder het verbod van artikel 464 WIB92 valt, om de redenen hoger aangehaald. 
Het doel op zich van een gemeentebelasting wordt in artikel 464 WIB92 niet als 
relevant criterium aangehaald.

Het feit dat de hier bedoelde gemeentebelasting geen in concreto te begroten 
belastbare grondslag bepaalt, doch deze forfaitair begroot, met name uitslui-
tend op de vaststelling dat een huurinkomen bestaat, en derhalve de belastbare 
grondslag telkens begroot op “1”, belet niet de vaststelling dat de grondslag 
van de geheven belasting dezelfde is als die in aanmerking genomen in de 
personenbelasting, ongeacht de concrete begroting van die grondslag, en derhalve 
de bestreden belasting gelijkaardig is aan deze thans betwiste belasting.
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In tegenstelling tot hetgeen de [eiseres] in haar besluiten voorhoudt, staat 
de geheven belasting in het geheel niet los van iedere inkomensnotie, nu het 
verwerven van een huurinkomen in het bewuste belastingreglement wordt aange-
haald als onderdeel van het belastbaar feit (cfr. artikel 1 van het belastingregle-
ment, hoger geciteerd).

In tegenstelling tot hetgeen [eiseres] in haar besluiten voorhoudt onder artikel 5, 
daar waar gesteld wordt dat het losstaan van de belasting van iedere inkomensnotie 
blijkt uit de opname van artikel 5 in het belastingreglement, nu kosteloze terbe-
schikkingstelling van kamers of woongelegenheden ook tot belastbaarheid kan 
leiden, kan dit bij lezing van het belastingreglement zelf, niet worden vastgesteld. 
Kosteloze ter beschikkingstelling is immers geen huur en artikel 1 stelt alleen 
het “in huur” geven belastbaar. Evenmin leidt de analyse van artikel 2 van het 
bewuste belastingreglement of de erin genoemde wooncode tot de vaststelling dat 
onder het begrip “huur” genoemd in het bewuste, bestreden, belastingreglement, 
kan worden verstaan dat ook kosteloze terbeschikkingstelling, huur is. Voor 
zover daarover onduidelijkheid zou blijven bestaan, moet deze op grond daarvan 
te rijzen twijfel, trouwens uitgelegd worden in het voordeel van [verweerster]. 
Het bewuste belastingreglement stelt niet het ‘gebruik’ van de verhuurde delen 
van onroerende goederen belastbaar, in tegenstelling tot hetgeen voorgehouden 
in de besluiten van [eiseres]. De bestreden belasting is geen belasting of vertoning 
in vermakelijkheden. Verder is de verwijzing naar andere belastingen, geheven 
door andere gemeenten, ten aanzien van hiervoor liggende betwisting irrelevant, 
nu door het hoger beroep precies de strijdigheid met artikel 464 WIB92 werd inge-
roepen en het [hof van beroep] gevat is alleen daarover te oordelen.

Het komt derhalve gepast voor de bestreden aanslagen te vernietigen wegens 
strijdigheid met artikel 464 WIB92 en de vordering van appellante in te willigen.

Het eerste vonnis moet in die zin hervormd worden.”

Aangevoerde grief

Krachtens artikel 464, 1o, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties en de 
gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de personenbelas-
ting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belas-
ting van de niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op 
het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voor-
heffing betreft. Uit de wordingsgeschiedenis van deze wetsbepaling en omwille 
van de door de wetgever gewilde scheiding tussen de lokale belastingen en de 
rijksbelastingen, moet de gelijkaardigheid van de belastingen worden beoordeeld 
vanuit de gehanteerde berekeningsgrondslag en vanuit de componenten die deze 
samenstellen zodat elke belasting die de grondslag of het bedrag van een inkom-
stenbelasting als belastbaar feit of als berekeningsbasis gebruikt of die gebruik 
maakt van componenten die rechtstreeks of onrechtstreeks de grondslag van 
de inkomstenbelasting bepalen een op grond van artikel 464, 1o, WIB92 verboden 
gelijkaardige belasting uitmaakt. 

Overeenkomstig artikel 7, § 1, 2o, WIB92 geeft het in huur geven van onroe-
rende goederen, als belastbaar feit, aanleiding tot het in beginsel opnemen in de 
belastbare grondslag in de personenbelasting van een belastbaar inkomen, dat 
afhankelijk van het gebruik van het onroerend goed door de huurder, al dan niet 
aanleiding geeft tot de begroting van een belastbare grondslag op een forfaitair 
(kadastraal inkomen) of, uitgaande van een berekening op grond van de in werke-
lijkheid ontvangen huurprijs, belastbaar bedrag. De belastbare grondslag hangt 
derhalve in dat geval af van de inkomsten van de belastingplichtige.

Uit artikel 1, tweede lid, van het op 18 december 2000 goedgekeurde belasting-
reglement van eiseres blijkt dat de kosteloze terbeschikkingstelling van om het 
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even welke woongelegenheid aan andere personen dan bloedverwanten in rechte 
dalende linie tot en met de tweede graad en aanverwanten van de eerste graad 
van de eigenaar of van de huurder met een inhuurgeving wordt gelijkgesteld. 
Overeenkomstig artikel 2 van het op 27 augustus 2001 goedgekeurde belastingre-
glement van eiseres wordt voor de definitie van ondermeer de term “verhuren” 
verwezen naar het Decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteit- en 
veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en het Decreet van 15 juni 
1997 houdende de Vlaamse Woonstcode. Artikel 2 van het Decreet van 4 februari 
1997 houdende de kwaliteit- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenka-
mers, definieert “verhuur” als een terbeschikkingstelling tegen betaling of om 
niet waaruit voortvloeit dat het begrip “verhuren” of “in huur geven” uit het 
op 27 augustus 2001 goedgekeurde belastingreglement van de eiseres niet dient 
te worden begrepen in de strikte betekenis van huur of in huur geven in de zin 
van het Burgerlijk Wetboek, maar wel als een ruimer autonoom begrip dat elk 
feitelijk gebruik of genot ervan omvat ongeacht of dit al dan niet tegen betaling 
gebeurt. In artikel 5 van het op 27 augustus 2001 goedgekeurde belastingregle-
ment van eiseres wordt verder bepaald, dat de kosteloze terbeschikkingstelling 
van een kamer of woongelegenheid aan een bloedverwant in dalende linie tot en 
met de tweede graad en aanverwanten van de eerste graad van de eigenaar van 
de huurder van de belasting wordt vrijgesteld waaruit a contrario voortvloeit dat 
de kosteloze terbeschikkingstelling aan andere dan deze personen wel onder-
worpen is aan de belasting. Uit de samenlezing van al deze bepalingen vloeit 
derhalve voort dat de belastbare grondslag volgens beide belastingreglementen 
niet de vaststelling is dat een kamer wordt verhuurd in de zin van het Burger-
lijk Wetboek, maar wel de vaststelling dat een kamer feitelijk gebruikt wordt. 
In strijd met wat de appelrechters oordelen, blijkt derhalve uit deze bepalingen 
van beide belastingreglementen dat de belastbare grondslag niet afhangt van de 
vaststelling dat het verhuurd onroerend goed een huurinkomen oplevert en het 
innen van een huurinkomen een noodzakelijke, doch voldoende voorwaarde is 
om de belastbaarheid in de betwiste gemeentebelasting op te leveren. Hieruit 
vloeit voort dat, in zoverre de appelrechters oordelen dat (1) de belasting op het 
in huur geven van kamers en het in huur geven van woningen aan niet-inwoners 
van de stad gevestigd wordt op het aantal slaapkamers, die noodzakelijker-
wijze in huur moeten zijn gegeven opdat belastbaarheid zou optreden, dat (2) 
de grondslag noodzakelijkerwijze de vaststelling is dat een kamer bedoeld in 
artikel 2 in het belastingreglement verhuurd werd of, anders gezegd, onder de 
vorm van een huurcontract, verbintenis omschreven in het Burgerlijk Wetboek, 
ten bezwarende titel, in ruil voor een huurprijs, ter beschikking werd gesteld 
aan een niet-inwoner, dat (3) de belastbare grondslag derhalve de vaststelling 
is dat het verhuurd onroerend goed een huurinkomen oplevert zonder dat bij 
de begroting van de te betalen belasting rekening gehouden wordt met de in 
werkelijkheid ontvangen huur, nu het tarief forfaitair is en dat (4) het innen 
van een huurinkomen een noodzakelijke, doch voldoende voorwaarde is, om 
belastbaarheid in de betwiste gemeentebelasting op te leveren, de appelrech-
ters de draagwijdte van voormelde bepalingen van beide belastingreglementen 
miskennen en zodoende de in de hoofding van dit middel aangeduide bepalingen 
van beide belastingreglementen van eiseres schenden. De appelrechters verant-
woorden dan ook niet naar recht hun beslissing dat de door deze beide belasting-
reglementen geheven belasting op het in huur geven van kamers en het in huur 
geven van woningen aan niet-inwoners van de stad gevestigd wordt op één van 
de essentiële bestanddelen die rechtstreeks de grondslag van de personenbelas-
ting bepalen en bijgevolg een bepaling is die gelijkaardig is aan de personenbe-
lasting en aldus strijdig met artikel 464, 1o, WIB92 (schending van artikel 464, 
1o, WIB92).
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Uit een juiste lezing van de bepalingen van beide belastingreglementen vloeit 
immers voort dat een belasting gevestigd wordt op forfaitaire basis, name-
lijk 1.500 BEF, c.q. 75 euro per kamer en per jaar en de belastinggrondslag los 
staat van elke inkomensnotie. Aldus is deze belasting niet gestoeld op één van 
de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbe-
lastingen bepalen. Door anders te oordelen schenden de appelrechters dan ook 
artikel 464, 1o, WIB92.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

1. Krachtens artikel 464, 1o, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties 
en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de 
personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonen-
belasting en op de belasting van de niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

2. Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke compo-
nenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen 
bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.

3. De voor de dienstjaren 2001 en 2002 toepasselijke belastingregle-
menten van de eiseres voorzien in een forfaitaire belasting die slaat op 
een bepaald gebruik van een onroerend goed, namelijk zowel de verhu-
ring als de kosteloze terbeschikkingstelling van een kamer of een woon-
gelegenheid aan niet-inwoners van de stad. De belasting houdt geen 
verband met het netto-inkomen van het goed en wordt vastgesteld op 
grond van het aantal slaapkamers.

Deze gemeentelijke belasting gebruikt de grondslag of het bedrag van 
een inkomstenbelasting niet als belastbaar feit en is niet gesteund op 
wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkom-
stenbelastingen bepalen. Ze steunt op de bevoegdheid van de gemeente 
om een bepaald gebruik van onroerende goederen te belasten.

4. Deze belastingreglementen vestigen een belasting op een bepaald 
gebruik van een onroerend goed, los van de werkelijke of vermoede 
opbrengst ervan, zodat deze reglementen niet in strijd zijn met 
artikel 464, 1o, WIB92. 

De appelrechters die anders oordelen, verantwoorden hun beslissing 
niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest,
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
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24 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, advocaat-
generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 335

1o kamer — 24 mei 2012
(F.11.0052.N).

1o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — LokaLe oVerHeDeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. — INkom-
STeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — beGrIP. 

2o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — LokaLe oVerHeDeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. — INkom-
STeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — GemeeNTebeLaS-
TING oP CoNCerTeN eN VerToNINGeN. 

1o Een lokale belasting die is gesteund op één van de wezenlijke componenten 
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een 
verboden “gelijkaardige belasting” in de zin van artikel 464, 1o, van het 
WIB92  (1). (art. 464, 1°, WIB92) 

2o Uit de loutere vaststellingen dat het belastbaar feit van een gemeentebe-
lasting niet alleen het houden van een concert of vertoning betreft, doch 
het belastbaar feit slechts aanwezig is zo een toeschouwer een inkomprijs of 
gelijkgestelde inning betaalt, dat het tarief vast en dus forfaitair is en dat 
geen belasting verschuldigd is indien de inkomprijs of gelijkgestelde inning 
kleiner is dan 20 euro, kan niet worden afgeleid dat het een verboden gelijk-
aardige belasting betreft (2). (art. 464, 1°, WIB92)

(STaD bruSSeL T. LIVe NaTIoN b.V.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Verweerster organiseerde verschillende evenementen en verto-
ningen en vermakelijkheden op het grondgebied van de stad Brussel. 

Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerster voor het dienst-
jaar 2004 gevestigde aanslagen in de gemeentebelasting op grond van 
het belastingreglement van de stad Brussel van 17 december 2003, dat 
voor de dienstjaren 2003 tot 2007 een belasting invoert op de vertoningen, 
vermakelijkheden en gelijkgestelde vertoningen. 

Wat de “concerten, recitals, variété, shows, sportmanifestaties en 
gelijkgestelde vertoningen” betreft, wordt het bedrag van de belasting 
door artikel 2, 5 van het litigieus belastingreglement als volgt bepaald :

“Indien één van de inkomprijzen of gelijkgestelde inning 20,00 € bereikt 
of overschrijdt, 0,85 € per betalende toeschouwer.

De belasting zal niet toegepast worden indien geen enkel van de toege-
paste prijzen 20,00 € bereikt of overschrijdt”.

  (1), (2) Zie de conclusie van het O.M.
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Volgens artikel 3 is de belasting verschuldigd “door de inrichter of 
door de persoon die bijdragen int ten laste van de aanwezigen of de deel-
nemers van de vertoning, vermakelijkheid of de gelijkgestelde manifes-
tatie”.

Artikel 5 bepaalt : 
“De personen die bij toepassing van artikel 3 aan de belasting onder-

worpen zijn, dienen uiterlijk op de vooravond van de vertoning, de 
vermakelijkheid of de gelijkgestelde manifestatie hiervan aangifte te 
doen bij het Gemeentebestuur. 

Voor wat de bestendige vertoningen, vermakelijkheden of gelijk-
gestelde manifestaties betreft, mag het College van Burgemeester en 
Schepenen die aangifte geldig verklaren tot wederopzegging. 

Tickets, kaarten of biljetten met vermelding van de geïnde prijs, 
moeten afgeleverd worden. 

Dagelijks en na iedere vertoning schrijft de inrichter in een register 
het bedrag van de ontvangsten en het laatste nummer van elke reeks 
tickets, kaarten of biljetten die werden afgeleverd.” 

Artikel 12 bepaalt : 
“De belasting is contant betaalbaar van de 1ste tot de 6e van iedere 

maand op het kantoor van de Gemeenteontvanger, mits voorlegging van 
het uittreksel van het register bedoeld in artikel 5. [...] 

Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn zal de belas-
ting via een kohier ingevorderd worden.” 

2. Bij het thans bestreden arrest heeft het Hof van Beroep te Brussel 
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel dd. 8 april 
2008 bevestigd, waarbij de betwiste aanslagen werden vernietigd om 
reden dat het belastingreglement in strijd is met artikel 464, 1o van het 
WIB92.

3. In haar memorie van antwoord werpt verweerster op dat het cassa-
tieberoep onontvankelijk is omdat de formele beslissing van het College 
van burgemeester en schepenen om cassatieberoep in te stellen niet 
voorligt, terwijl evenmin de machtiging daartoe vanwege de gemeente-
raad evenmin wordt bijgebracht.

Hangende onderhavige procedure heeft eiseres op 30 augustus 2011 
eensluidende afschriften neergelegd van de beslissing van het College 
van Burgemeester en Schepenen van de stad Brussel van 14 april 2011 en 
van de machtiging van de Gemeenteraad van de stad Brussel van 2 mei 
2011.

Bedoelde stukken kunnen neergelegd worden tot aan de sluiting der 
debatten. 

Zo oordeelde Uw Hof meermaals dat de machtiging van de gemeente-
raad aan het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te 
treden, gegeven kan worden tot de sluiting van het debat  (1).

De door verweerster opgeworpen grond van onontvankelijkheid van de 
voorziening kan dan ook niet worden aangenomen.

  (1) Cass. 18 februari 2011, AR C.09.0603.N, AC 2011, nr. 149 ; Cass. 21 november 2008, AR 
C.07.0448.N, AC 2008, nr. 654.
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4. In het enig middel tot cassatie bekritiseert eiseres de beslissing 
dat de door haar voor het dienstjaar 2004 geheven belasting op verto-
ningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties strijdig is 
met artikel 464, 1o van het WIB92. 

Eiseres voert terzake aan dat, gelet op de bewoordingen van die bepa-
ling en rekening houdend met het feit dat dit artikel strikt moet worden 
uitgelegd, moet worden aangenomen dat deze bepaling de gemeenten 
niet verbiedt om een belasting te heffen op vertoningen en vermake-
lijkheden die niet steunt op de inkomsten die deze activiteiten voor de 
organisatoren ervan hebben opgeleverd. 

Zij wijst er in dat verband op dat deze bepaling de belastingen die worden 
geheven op “de grondslag of op het bedrag” van de inkomstenbelastingen, 
die “gelijkaardig” zijn aan opcentiemen op de inkomstenbelastingen, 
viseert. Een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden 
wordt volgens eiseres evenwel niet geheven op het bedrag van de inkom-
stenbelastingen, zoals bijvoorbeeld de aanvullende gemeentebelasting 
op de personenbelasting, noch op “de grondslag” van de inkomstenbelas-
tingen, zoals bijvoorbeeld destijds de gemeentebelasting op de beroeps-
inkomsten van de inwoners van de gemeente. 

Eiseres voert voorts aan dat de draagwijdte van artikel 464, 1o WIB92 
bevestigd wordt door de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeen-
telijke en provinciale financiën, waaruit dit artikel onrechtstreeks 
voortkomt. 

Eiseres betoogt voorts dat de belastbare inkomsten van vennoot-
schappen, volgens de bewoordingen van artikel 24 van het WIB92, deze 
zijn die voortkomen uit de verrichtingen gedaan door de inrichtingen 
van ondernemingen of door toedoen daarvan. De vertoningen en verma-
kelijkheden, die door verweerster worden georganiseerd, vormen derge-
lijke verrichtingen, maar daaruit vloeit volgens eiseres nog niet voort 
dat de belastbare basis in de vennootschapsbelasting bepaald zou worden 
op basis van een vast bedrag per toeschouwer. 

Door het reglement van 17 december 2003 houdende de invoering van 
een belasting op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde 
manifestaties strijdig te verklaren met artikel 464, 1o WIB92, en door 
bijgevolg de voor het dienstjaar 2004 ten laste van verweerster geves-
tigde aanslagen nietig te verklaren, zou het bestreden arrest artikel 464, 
1o WIB92 en artikel 36 van de wet van 24 december 1948 betreffende de 
gemeentelijke en provinciale financiën schenden, en bovendien een 
verkeerde toepassing maken van artikel 159 van de Grondwet. 

5. Overeenkomstig artikel 464,1o WIB92 zijn de provincies, de agglome-
raties en gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op 
de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsperso-
nenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

Uw Hof oordeelde terzake meermaals dat een lokale belasting die is 
gestoeld op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de 
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grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, een verboden “gelijk-
aardige belasting” is in de zin van artikel 464, 1o, van het WIB92  (1).

Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusies bij de 
geciteerde arresten. 

6. Wat voorliggende problematiek betreft, oordeelde Uw Hof reeds dat 
een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die wordt 
berekend op de verwezenlijkte omzet, verminderd met de daarop toege-
paste belasting op de toegevoegde waarde, is een verboden gelijkaardige 
belasting in zoverre de omzet een essentieel element uitmaakt dat in 
aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van de grondslag van 
de inkomstenbelasting die wordt geheven ten laste van de schuldenaar 
van die belasting  (2).

7. M.i. past het bestreden arrest de regel inzake het verbod op omzet-
belasting ten onrechte toe op een belasting die volkomen verschilt van 
een “verdoken” omzetbelasting. Een forfaitaire belasting van 0,85 euro 
per toeschouwer kan immers niet als een omzetbelasting worden gekwa-
lificeerd. 

Uiteraard is de omzet groter naar mate het aantal betalende toeschou-
wers groter is, maar dat betekent mijns inziens geenszins dat een forfai-
taire belasting per toeschouwer een “verdoken” omzetbelasting is. Zo 
is het verschuldigde bedrag van de gemeentebelasting gelijk ongeacht 
of de organisator 100 euro per toeschouwer vraagt ofwel slechts 20 euro. 

Het te betalen bedrag aan inkomgeld heeft geen enkele invloed op de 
berekening van de belasting, zodat er geen relevant verband bestaat 
tussen de omzet en de geheven belasting. Het gaat hier derhalve niet om 
een belasting die gelijkaardig is aan een omzetbelasting.

De appelrechters kunnen niet worden gevolgd waar ze uit de drievou-
dige feitelijke vaststelling dat het belastbaar feit slechts aanwezig is zo 
een toeschouwer een inkomprijs betaalt, dat het tarief vast en forfaitair 
is en dat geen belasting verschuldigd is indien de inkomprijs kleiner is 
dan 20 euro, afleiden dat de grondslag van de litigieuze forfaitaire belas-
ting de inkomprijs is. 

Het is weliswaar zo dat de hoogte van de inkomprijs een invloed heeft 
op het al dan niet verschuldigd zijn van de belasting, maar dat volstaat 
mijns inziens geenszins om te besluiten dat de inkomprijs de grondslag 
van de forfaitaire belasting is. De belasting wordt immers niet op het 
bedrag van de ontvangen inkomgelden berekend.

De appelrechters vervolgen dat zo meerdere toeschouwers de verto-
ning bijwonen, de belastbare grondslag een meervoud van de inkomprijs 
is, afhankelijk van het aantal toeschouwers dat 20 euro of meer betaalt.

De appelrechters gaan er aldus ten onrechte van uit dat de inkomprijs 
de belastbare grondslag uitmaakt van de litigieuze gemeentebelasting.

  (1)  Cass. 10 december 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737, met concl. van het O.M. ; 
Cass. 10 oktober 2008, AR F.06.0096.N, AC 2008, nr. 538, met concl. van het O.M. ; RvS, 
18 maart 2003, nr. 117.154, T.Gem. 2003, 274, met noot P. De Somere, “Artikel 464, 1o WIB92 
en de fiscale bevoegdheid van gemeenten. Het kadastraal inkomen in gemeentebelas-
tingen : verboden vrucht ?” ; TFR 2003, afl. 247, 799, met noot S. HuyGHe, “Lokale heffingen 
op basis van het kadastraal inkomen heeft de wetgever nooit gewild”.

  (2)  Cass. 10 december 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737, met concl. van het O.M.
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De hoogte van de inkomprijs heeft immers geen enkele invloed op de 
belastbare grondslag. Ze heeft enkel een invloed op de al of niet belast-
baarheid van de vertoning als dusdanig. Maar eens is vastgesteld dat 
de vertoning belastbaar is, komt de hoogte van de inkomprijs niet in 
aanmerking voor de berekening van het bedrag van de verschuldigde 
gemeentebelasting.

8. Een vrijstelling van de belasting op grond van de hoogte van de 
inkomprijs per persoon is naar mijn oordeel ook geen vrijstelling in 
verhouding tot de omzet.

Het vrijstellingscriterium, is net als het belastingcriterium immers 
niet rechtstreeks aan de omzet gelinkt : een organisatie die voor minder 
dan 20 euro duizenden toeschouwers naar de vertoning kan lokken, 
zal een veel grotere omzet realiseren, dan een organisatie die meer 
dan 20 euro inkom vraagt, maar slechts enkel tientallen gegadigden 
aantrekt.

De omstandigheid dat het belastingreglement van de Stad Brussel 
vertoningen waarvoor van geen enkele toeschouwer een toegangsprijs 
van 20 euro of meer wordt gevraagd, van de belasting vrijstelt, kan dan 
ook geen beletsel vormen voor de verenigbaarheid van het belastingre-
glement met artikel 464, 1o WIB92.

9. Anders dan in de zaak waarover Uw Hof op 10 december 2009 uitspraak 
heeft gedaan, wordt de litigieuze gemeentebelasting niet berekend op de 
verwezenlijkte omzet, zodat ze geenszins als een verboden “gelijkaardige 
belasting” kan worden gekwalificeerd in de zin van artikel 464, 1o van het 
WIB92.

De appelrechters schenden dan ook artikel 464, 1o van het WIB92, door 
het verbod waarin deze bepaling voorziet toe te passen op een belasting 
die door deze bepaling niet wordt geviseerd. 

Besluit : Vernietiging.

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 13 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 2 mei 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Middel

3. Krachtens artikel 464, 1o, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties 
en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op 
de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsperso-
nenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

4. Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke compo-
nenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen 
bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.

5. Uit de loutere vaststellingen dat het belastbaar feit niet alleen het 
houden van een concert of vertoning betreft, doch het belastbaar feit 
slechts aanwezig is zo een toeschouwer een inkomprijs of gelijkgestelde 
inning betaalt, dat het tarief vast en dus forfaitair is en dat geen belas-
ting verschuldigd is indien de inkomprijs of gelijkgestelde inning kleiner 
is dan 20 euro, kan niet worden afgeleid dat de belastbare grondslag van 
de litigieuze belasting de inkomprijs of gelijkgestelde inning betreft.

6. De appelrechters hebben bijgevolg, op grond van die feitelijke vast-
stellingen, niet zonder schending van artikel 464, 1o, WIB92 kunnen 
oordelen dat de geheven belastingen strijdig zijn met artikel 464, 1o, 
WIB92 en het daarin omschreven verbod van dubbele belasting.

Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

24 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en mevr. Geinger.

N° 336
1o kamer — 24 mei 2012

(F.11.0053.N)

1o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — LokaLe oVerHeDeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. — INkom-
STeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — beGrIP. 

2o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — LokaLe oVerHeDeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. — INkom-
STeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — GemeeNTebeLaS-
TING oP VerToNINGeN eN VermakeLIjkHeDeN.
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1o Een lokale belasting die is gesteund op één van de wezenlijke componenten 
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een 
verboden “gelijkaardige belasting” in de zin van artikel 464, 1°, van het 
WIB92)  (1). (art. 464, 1°, WIB92) 

2o Een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die de eigen-
lijke bruto-ontvangsten inzake entreegelden als belastbare grondslag heeft, 
is een verboden gelijkaardige belasting (2). (art. 464, 1°, WIB92)

(STaD bruSSeL T. LIVe NaTIoN b.V.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Verweerster organiseerde verschillende evenementen en verto-
ningen en vermakelijkheden op het grondgebied van de stad Brussel. 

Onderhavige betwisting betreft vooreerst de lastens verweerster voor 
het dienstjaar 2003 gevestigde aanslagen in de gemeentebelasting op 
grond van het belastingreglement van de stad Brussel van 17 maart 2003, 
dat voor het dienstjaar 2003 een belasting invoert op de vertoningen, 
vermakelijkheden en gelijkgestelde vertoningen.

Artikel 2, 6o stelt het tarief van de belasting als volgt vast voor wat 
betreft de “concerten, recitals, variété, shows, sportmanifestaties en 
gelijkgestelde vertoningen” :

“Indien één van de inkomstprijzen of gelijkgestelde inning 20,00 € 
bereikt of overschrijdt, 3 % op het bruto geïnd inkomgeld of inning 
gelijkgesteld met een inkomgeld (inclusief de ontvangsten aangaande 
alle andere inkomstprijzen), na aftrek van de BTW.

De belasting zal niet toegepast worden indien geen enkel van de toege-
paste prijzen 20,00 € bereikt of overschrijdt”. 

Overeenkomstig artikel 3 is de belasting verschuldigd “door de 
inrichter of door de persoon die bijdragen int ten laste van de aanwe-
zigen of de deelnemers van de vertoning, vermakelijkheid of de gelijk-
gestelde manifestatie”.

Artikel 5 bepaalt : 
“De personen die bij toepassing van artikel 3 aan de belasting onder-

worpen zijn, dienen uiterlijk op de vooravond van de vertoning, de 
vermakelijkheid of de gelijkgestelde manifestatie hiervan aangifte te 
doen bij het Gemeentebestuur. 

Voor wat de bestendige vertoningen, vermakelijkheden of gelijk-
gestelde manifestaties betreft, mag het College van Burgemeester en 
Schepenen die aangifte geldig verklaren tot wederopzegging. 

Tickets, kaarten of biljetten met vermelding van de geïnde prijs, 
moeten afgeleverd worden. 

Dagelijks en na iedere vertoning schrijft de inrichter in een register 
het bedrag van de ontvangsten en het laatste nummer van elke reeks 
tickets, kaarten of biljetten die werden afgeleverd”. 

  (1), (2) Zie de conclusie van het O.M.
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Artikel 12 bepaalt : 
“De belasting is contant betaalbaar van de 1ste tot de 6e van iedere 

maand op het kantoor van de Gemeenteontvanger, mits voorlegging van 
het uittreksel van het register bedoeld in artikel 5. [...] 

Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn zal de belas-
ting via een kohier ingevorderd worden”. 

Onderhavige betwisting betreft voorts de lastens verweerster voor het 
dienstjaar 2004 gevestigde aanslagen in de gemeentebelasting op grond 
van het belastingreglement van de stad Brussel van 17 december 2003, 
dat voor de dienstjaren 2003 tot 2007 een belasting invoert op de verto-
ningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde vertoningen. 

Wat de “concerten, recitals, variété, shows, sportmanifestaties en 
gelijkgestelde vertoningen” betreft, wordt het bedrag van de belasting 
door artikel 2, 5 van het litigieus belastingreglement als volgt bepaald :

“Indien één van de inkomprijzen of gelijkgestelde inning 20,00 € bereikt 
of overschrijdt, 0,85 € per betalende toeschouwer.

De belasting zal niet toegepast worden indien geen enkel van de toege-
paste prijzen 20,00 € bereikt of overschrijdt.”

Volgens artikel 3 is de belasting verschuldigd “door de inrichter of door 
de persoon die bijdragen int ten laste van de aanwezigen of de deelnemers 
van de vertoning, vermakelijkheid of de gelijkgestelde manifestatie”.

Artikel 5 bepaalt : 
“De personen die bij toepassing van artikel 3 aan de belasting onder-

worpen zijn, dienen uiterlijk op de vooravond van de vertoning, de 
vermakelijkheid of de gelijkgestelde manifestatie hiervan aangifte te 
doen bij het Gemeentebestuur. 

Voor wat de bestendige vertoningen, vermakelijkheden of gelijk-
gestelde manifestaties betreft, mag het College van Burgemeester en 
Schepenen die aangifte geldig verklaren tot wederopzegging. 

Tickets, kaarten of biljetten met vermelding van de geïnde prijs, 
moeten afgeleverd worden. 

Dagelijks en na iedere vertoning schrijft de inrichter in een register 
het bedrag van de ontvangsten en het laatste nummer van elke reeks 
tickets, kaarten of biljetten die werden afgeleverd.” 

Artikel 12 bepaalt :
“De belasting is contant betaalbaar van de 1ste tot de 6e van iedere 

maand op het kantoor van de Gemeenteontvanger, mits voorlegging van 
het uittreksel van het register bedoeld in artikel 5. [...] 

Bij gebrek aan betaling binnen de vastgestelde termijn zal de belas-
ting via een kohier ingevorderd worden.” 

2. Bij het thans bestreden arrest heeft het Hof van Beroep te Brussel 
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel dd. 8 april 2008 
bevestigd, waarbij de betwiste aanslagen werden vernietigd om reden 
dat de litigieuze belastingreglementen in strijd zijn met artikel 464, 
1o van het WIB92.

3. In haar memorie van antwoord werpt verweerster op dat het cassa-
tieberoep onontvankelijk is omdat de formele beslissing van het College 
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van burgemeester en schepenen om cassatieberoep in te stellen niet 
voorligt, terwijl evenmin de machtiging daartoe vanwege de gemeente-
raad evenmin wordt bijgebracht.

Hangende onderhavige procedure heeft eiseres op 30 augustus 2011 eens-
luidende afschriften neergelegd van de beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad Brussel van 14 april 2011 en van 
de machtiging van de Gemeenteraad van de stad Brussel van 2 mei 2011.

Bedoelde stukken kunnen neergelegd worden tot aan de sluiting der 
debatten. 

Zo oordeelde Uw Hof meermaals dat de machtiging van de gemeente-
raad aan het college van burgemeester en schepenen om in rechte op te 
treden, gegeven kan worden tot de sluiting van het debat  (1).

De door verweerster opgeworpen grond van onontvankelijkheid van de 
voorziening kan dan ook niet worden aangenomen.

4. Het eerste middel tot cassatie komt op tegen het bestreden arrest in 
zoverre het uitspraak deed over de aanslagen in de gemeentebelasting 
van de stad Brussel op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkge-
stelde manifestaties voor het dienstjaar 2003. 

Eiseres voert in dit middel aan dat, gelet op de bewoordingen 
van artikel 464, 1o WIB92, en rekening houdend met het feit dat dit 
artikel strikt moet worden uitgelegd, moet worden aangenomen dat 
deze bepaling de gemeenten niet verbiedt om een belasting te heffen op 
vertoningen en vermakelijkheden die evenredig is met het bedrag van 
de inkomgelden. 

Zij wijst er in dat verband op dat deze bepaling de belastingen die worden 
geheven op “de grondslag of op het bedrag” van de inkomstenbelastingen, 
die “gelijkaardig” zijn aan opcentiemen op de inkomstenbelastingen, 
viseert. Een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden wordt 
volgens eiseres evenwel niet geheven op het bedrag van de inkomsten-
belastingen, zoals bijvoorbeeld de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting, noch op “de grondslag” van de inkomstenbelastingen, 
zoals bijvoorbeeld destijds de gemeentebelasting op de beroepsinkomsten 
van de inwoners van de gemeente. 

Eiseres voert voorts aan dat de draagwijdte van artikel 464, 1o WIB92 
is bevestigd door de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeen-
telijke en provinciale financiën, waaruit dit artikel onrechtstreeks 
voortkomt. 

Door het reglement van 17 maart 2003 houdende invoering van een 
belasting op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde mani-
festaties strijdig te verklaren met artikel 464, 1o WIB92 en door bijge-
volg de voor het dienstjaar 2003 ten laste van verweerster gevestigde 
aanslagen nietig te verklaren, zou het bestreden arrest artikel 464, 
1o WIB92 en artikel 36 van de wet van 24 december 1948 betreffende de 
gemeentelijke en provinciale financiën schenden, en bovendien een 
verkeerde toepassing maken van artikel 159 van de Grondwet. 

  (1) Cass. 18 feb. 2011, AR C.09.0603.N, AC 2011, nr. 149 ; Cass. 21 nov. 2008, AR C.07.0448.N, 
AC 2008, nr. 654.
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5. Overeenkomstig artikel 464, 1o WIB92 zijn de provincies, de agglome-
raties en gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op 
de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsperso-
nenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

Uw Hof oordeelde terzake meermaals dat een lokale belasting die is 
gestoeld op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de 
grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, een verboden “gelijk-
aardige belasting” is in de zin van artikel 464, 1°, van het WIB92  (1).

Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusies bij de 
geciteerde arresten. 

6. Wat voorliggende problematiek betreft, oordeelde Uw Hof reeds dat 
een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die wordt 
berekend op de verwezenlijkte omzet, verminderd met de daarop toege-
paste belasting op de toegevoegde waarde, is een verboden gelijkaardige 
belasting in zoverre de omzet een essentieel element uitmaakt dat in 
aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van de grondslag van 
de inkomstenbelasting die wordt geheven ten laste van de schuldenaar 
van die belasting  (2).

 7. Dat was ook reeds voordien het standpunt van de meeste hoven en 
rechtbanken evenals van de Raad van State, die de reglementen inzake 
vertoningen en vermakelijkheden strijdig achtten met het wettelijk 
verbod om belastingen te heffen op de grondslag of het bedrag van de 
inkomstenbelastingen overeenkomstig artikel 464, 1o WIB  (3). 

Die rechtspraak wordt door een meerderheid van auteurs bijgetreden  (4).
8. Dat de belasting op vertoningen en vermakelijkheden voor het 

dienstjaar 2003 op dezelfde grondslag of op een van de componenten van 
de inkomstenbelasting werd gevestigd, kan moeilijk worden betwist  (5).

  (1)  Cass. 10 dec. 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737, met concl. van het O.M. ; Cass. 
10 okt. 2008, AR F.06.0096.N, AC 2008, nr. 538, met concl. van het O.M. ; RvS, 18 maart 
2003, nr. 117.154, T.Gem. 2003, 274, met noot P. De Somere, “Artikel 464, 1o WIB92 en de 
fiscale bevoegdheid van gemeenten. Het kadastraal inkomen in gemeentebelastingen : 
verboden vrucht ? ; TFR 2003, afl. 247, 799, met noot S. HuyGHe, “Lokale heffingen op basis 
van het kadastraal inkomen heeft de wetgever nooit gewild”.

  (2)  Cass. 10 dec. 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737, met concl. van het O.M.
  (3)  Zie o.m. RvS 30 november 1994, FJF 1995/174 ; RvS 22 mei 2008, nr. 183.202 ; RvS 

13 januari 2010, nr. 210.392, FJF 11/118, 461 ; Brussel 24 september 1998, FJF 98/298 ; Brussel 
18 mei 2001, TFR 2001, 2042 ; Brussel 7 februari 2003, JT 2004, 185 ; Gent 22 februari 2005, 
Fisc. nr. 975, p. 11 ; Antwerpen 19 februari 2008, FJF 2009/180 ; Rb. Gent 18 april 2002, TFR 
2002, 961 ; Rb. Antwerpen 29 januari 2003, LBR 2003/2, 88 ; Rb. Antwerpen 5 mei 2004, Fisc. 
2004, nr. 946, 11 ; Rb. Leuven 14 april 2004, Fisc. 2004, nr. 946, p. 11 ; Rb. Namen 7 oktober 
2010, FJF 2011/120, 468 ; Rb. Luik 16 december 2010, FJF 2011/119, 462.

  (4)  Zie onder meer P. Dauw, De bevoegdheidsbeperking van art. 464, 1°, WIB92 ten 
aanzien van een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden, TFR 2001, 1047, 
nr. 6 ; E. VaN DooreN, Over de (on)mogelijkheid van een lokale evenementenbelasting, 
TFR 2002, 966 ; M. De joNCkHeere, Echt niet retroactief ?, TFR 2007, 567 ; Th. LauwerS, 
Lokale belastingen fiscus. Wegwijs in bevoegdheden en procedures, Mechelen, Kluwer, 
2010, 56-62 ; P. SeuTIN, La légalité des taxes locales sur spectacles et divertissements au 
regard de l’article 464, 1o C.I.R. : Conseil d’Etat vs Cour de cassation, RGCF 2010/5, 337 e.v.

  (5)  Cfr. memorie van antwoord, p. 11 en 12.
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Zoals vastgesteld in het bestreden arrest, werden de aanslagen voor 
het dienstjaar 2003 gevestigd in toepassing van het belastingreglement 
van 17 oktober 2001 op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijk-
gestelde manifestaties, inhoudende een belasting van 3% op de bruto 
ontvangsten inzake ingangsgelden. 

De gemeentebelasting wordt aldus gevestigd op één van de elementen 
die de belastbare grondslag van de vennootschapsbelasting vormt, 
vermits de ontvangsten van de vennootschap worden geviseerd. 

Deze ontvangsten maken ongetwijfeld een wezenlijk bestanddeel uit 
van de inkomsten van de belastingplichtige en bepalen noodzakelijk de 
belastbare winst na aftrek van de kosten. Dergelijke gemeentebelasting 
is dan ook gestoeld op één van de wezenlijke componenten die recht-
streeks de grondslag van de inkomstenbelasting bepalen, zoals dat ook 
het geval was in de casus waarover Uw Hof uitspraak heeft gedaan bij 
het voormeld arrest van 10 december 2009. 

9. Terloops voert eiseres onder het middel aan dat, anders dan het 
bestreden arrest stelt, een gemeentebelasting op vertoningen en verma-
kelijkheden een indirecte belasting is en derhalve duidelijk niet gelijk-
aardig is aan de inkomstenbelastingen die directe belastingen zijn, wat 
een bijkomend element zou zijn om artikel 464, 1o WIB92 ter zake niet 
toepasselijk te verklaren. 

In dat verband merkt verweerster in haar memorie van antwoord 
terecht op dat een door de gemeente gegeven omschrijving van een 
belasting als “direct” of “indirect” niet bindend is voor de rechter  (1). 

In casu blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest met 
betrekking tot het dienstjaar 2003 dat de aanslagen werden gevestigd 
op de bruto ontvangsten inzake de entreegelden, waarmee duidelijk een 
inkomen rechtstreeks werd belast. 

Sedert de invoering van de wet van 24 december 1996 betreffende de 
vestiging en de invordering van de provincie- en de gemeentebelastingen 
is het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen overigens 
komen te vervallen. De wetgever weerhoudt enkel kohierbelastingen en 
contantbelastingen. 

Ten slotte blijkt artikel 464, 1o WIB92 in zijn toepassing ook geen 
onderscheid te maken naargelang er directe, dan wel indirecte, lokale 
belastingen voorliggen. Wat doorslaggevend is, is de vraag of dezelfde 
componenten worden belast. 

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 464, § 1, van het 
WIB92 faalt het bijgevolg naar recht.

10. Eiseres nodigt Uw Hof voorts uit om terug te komen op de interpre-
tatie die het heeft gegeven aan artikel 464, 1o van het WIB92 in zijn voor-

  (1)  Zie T. LauwerS, “Lokale belastingen en fiscus. Wegwijs in bevoegdheden en proce-
dures”, in Fiscale Wenken, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2010, 25 met verwijzing 
naar J. boLLIe, Traité théorique et pratique des taxes communales, Brussel, Larcier, 1881, 
56 ; Y. DeLaCroIx, Les taxes Communales, au point de vue de la pratique judiciaire, Brussel, 
Larcier, 1941, 31 ; E. SCHreuDer, L’impôt communal et ses lois, JDF 1980, 9-11 ; Cass. 
10 mei 1949, Pas. 1949, I, 347 ; Cass. 24 oktober 1957, Pas. 1958, I, 170, met concl. proc.-gen. 
Ganshof van der Meersch ; Cass. 9 maart 1962, T. Gem. 1962, 77 ; Cass. 18 april 1967, Pas. 
1967, I, 976.
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meld arrest van 10 december 2009, gelet op de doorslaggevende invloed 
van artikel 36 van de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeente-
lijke en provinciale financiën, waarvan artikel 34 de bepaling bevat die 
aan de oorsprong ligt van huidig artikel 464, 1°, WIB92. Eiseres verwijst 
in dat verband naar twee arresten van 12 januari 2010 waarin de Raad van 
State eveneens teruggekomen is op haar rechtspraak omdat zij bedoeld 
artikel 36 uit het oog was verloren.

11. Voornoemd artikel 36 bepaalt : 
“Worden opgeheven, behoudens hetgeen de dienstjaren voor dat van 

1949 betreft : 
1o …
2o de ten behoeve van het Rijk geheven belastingen op
a) de vertoningen en vermakelijkheden, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De provinciale en gemeentelijke belastingen op de vertoningen en 
vermakelijkheden mogen geen toepassing vinden op de vertoningen 
gegeven in de schouwburgzalen en in te delen in een der volgende cate-
gorieën : treurspel, opera, opera comique, operette, blijspel, vaudeville, 
folkloristische klucht, drama, begin-, eindeseizoenrevue of eindejaars-
revue door de vast verbonden gezelschappen”. 

Voornoemd artikel bepaalt aldus dat de gemeenten en provincies 
geen belastingen op de vertoningen en vermakelijkheden op de in dit 
artikel bepaalde vertoningen mogen heffen. 

12. Verweerster vestigt in haar memorie van antwoord terecht de aandacht 
van Uw Hof op het feit dat artikel 36, 2o van de wet van 24 december 1948 
niet werd opgenomen in de coördinatie van 1964, wat vragen doet rijzen 
aangaande de verdere toepasselijkheid van deze bepaling. 

Artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 26 februari 1964 tot coör-
dinatie van de wetsbepalingen betreffende de inkomstenbelastingen 
bepaalt inderdaad : 

“Overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekst worden gecoördineerd, 
de inzake inkomstenbelastingen nog geldende bepalingen van : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19o de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provin-
ciale financiën (Belgisch Staatsblad, 6 januari 1949)”.

Artikel 36, 2o van de wet van 24 december 1948 werd evenwel niet opge-
nomen in de aldus gecoördineerde bepalingen. 

Deze coördinatie kwam er na de wet van 20 november 1962 houdende 
de hervorming van de inkomstenbelastingen, waarbij er werd overge-
stapt van het systeem van de cedulaire belastingen naar een systeem 
van globale inkomstenbelasting die alle soorten inkomsten treft. Ook 
in deze wet is er geen verwijzing naar artikel 36, 2o van de wet van 
24 december 1948 te vinden.

Daarna werden de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen van 26 februari 1964 door de Koning gecoördineerd bij het Konink-
lijk besluit van 10 april 1992 en bevestigd door de wet van 12 juni 1992  (1). 

  (1) BS 30 juli 1992.
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De bevoegdheid tot coördinatie, toegekend aan de Koning, was ruimer 
dan deze toegekend door de wet van 20 november 1962. De auteur J. Kirkpa-
trick heeft in dat verband opgemerkt dat men door het stemmen van het 
enig artikel van de wet van 12 juni 1992 impliciet alle door het Koninklijk 
besluit van 10 april 1992 gecoördineerde bepalingen heeft opgeheven in de 
mate dat het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 hen vervangt  (1). 

Door de wet van 12 juni 1992 kreeg het WIB92 aldus kracht van wet in 
de mate waarin de wetten die het voorwerp van deze coördinatie vormen, 
werden gewijzigd  (2).

Het bewuste artikel 36, 2o van de wet van 24 december 1948 werd niet 
opgenomen in de coördinatie van 1964, noch in deze van 1992, die kracht 
van wet heeft gekregen, zodat het m.i. niet meer toepasselijk is. 

13. Hoe dan ook kan er uit artikel 36 van de wet van 24 december 1948 
betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën geen machti-
ging van de gemeenten en provincies worden afgeleid om, in afwijking 
van het algemeen verbod van artikel 34, belastingen op vertoningen en 
vermakelijkheden te heffen op dezelfde grondslag als deze waarop de 
inkomstenbelasting wordt gevestigd. 

Artikel 36 van de wet van 24 december 1948 moet immers worden gelezen 
in het licht van het bij artikel 34 van dezelfde wet algemeen ingestelde 
verbod om belastingen te heffen op de grondslag of op het bedrag van de 
inkomstenbelastingbelastingen of om gelijkaardige belastingen te heffen.

Dat is ook duidelijk het standpunt van de rechtsleer en rechtspraak, 
die in hun analyses sinds jaar en dag de belasting op de vertoningen 
en vermakelijkheden toetsen aan het voorschrift van artikel 464, 1o WIB 
door na te gaan of de grondslag van de bestreden belasting niet reeds 
vervat zit in de grondslag van de inkomstenbelasting die dezelfde 
persoon treft. Dergelijke toetsing is zinloos indien wordt aangenomen 
dat artikel 36 van de wet van 24 december 1948 de gemeenten en provin-
cies sowieso machtigt om dergelijke belastingen op dezelfde grondslag 
als een inkomstenbelasting te vestigen. 

Dat artikel 36, 2o van de wet van 24 december 1948 zou afwijken van het 
destijds bij artikel 34 van diezelfde wet ingestelde verbod werd tot voor 
kort door geen enkele auteur gesuggereerd  (3).

  (1)  J. kIrkPaTrICk, Le régime fiscal des sociétés en Belgique, Brussel, Bruylant, 1995, 25, 
nr. 1.4..

  (2)  J. LaeS, Introduction à l’analyse du Code des impôts sur les revenus 1992, JT 1993, 393.
  (3)  Zie M. De joNCkHeere, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische 

aspecten, Brugge, die Keure, 1996, 361 e.v. ; M. De joNCkHeere, Artikel 464, 1o WIB en 
de fiscale bevoegdheid van gemeenten, in Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 1999-
2000, Brugge, die Keure, 2000, 109-137 ; P. maCaLuSo, De verbodsbepaling van artikel 464, 
1o WIB92 : een hete adem in de nek van lokale besturen, in M. De joNCkeere (ed.),  
Topics lokale bedrijfsbelastingen, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 133-159 ; Th. LauwerS,  
Lokale belastingen fiscus. Wegwijs in bevoegdheden en procedures, Mechelen, Kluwer, 
2010, 56-62 ; P. SeuTIN, “La légalité des taxes locales sur spectacles et divertissements 
au regard de l’article 464, 1o C.I.R. : Conseil d’Etat vs Cour de cassation”, RGCF 2010/5, 
337 e.v.) en wordt slechts vrij recent verdedigd door een minderheid van auteurs  
(zie V. SePuLCHre, Noot onder Rb. Luik 26 october 2005, Rev.dr.commun. 2008/1, 29 ;  
J. kIrkPaTrICk, “La légalité des règlements communaux établissant des taxes sur les 
spectacles”, rgcF 2009/3, 198-201.
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14. Ten overvloede kan ook verwezen worden naar de oorspronkelijke 
versie van het huidige artikel 464, 1o WIB92, die dateert van de wet van 
29 oktober 1919. 

Artikel 83 van deze wet verbood de gemeenten om opcentiemen of 
gelijkaardige belastingen te heffen op de grondslag of het bedrag van de 
toen pas ingevoerde inkomstenbelastingen. Voormelde bepaling hield 
een absoluut verbod in. 

In de omzendbrief van 21 januari 1920 werd destijds bevestigd dat 
onder het verbod om gelijkaardige belastingen te heffen een verbod 
moest worden verstaan om de materie waarop rijksbelastingen rusten 
te belasten  (1). 

Indien de afschaffing van de rijksbelasting op de vertoningen en 
vermakelijkheden bij de wet van 24 december 1948 tevens het afschaffen 
van de bevoegdheidsbeperking waaraan de gemeenten en provincies 
tot dan onderworpen waren inhield, betekent zulks weliswaar nog niet 
dat deze afschaffing mag worden gelijkgeschakeld met een wettelijke 
bevoegdheidstoekenning, onder te verstaan dat de gemeenten plots de 
belasting op vertoningen mochten heffen volgens het systeem, zoals dat 
in de rijksbelasting was gegroeid, en dus berekend op de brutowinst  (2). 

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 24 december 1948 
blijkt immers duidelijk dat het onstabiele karakter van het inkomen 
een van de redenen was om alle gemeentebelastingen op inkomen te 
verbieden, met uitzondering van de grondbelasting, die op een blijvende 
en vaste grondslag rust, en werd er uitdrukkelijk gesteld dat de belas-
tinggrondslagen, waarvan de standvastigheid met de tijd en de ruimte 
kan veranderen, bij voorkeur aan de Staat moet worden overgelaten  (3). 

Het komt dan ook onlogisch voor dat de wetgever in diezelfde wet 
van dit standpunt zou zijn afgeweken wat betreft de belasting op verto-
ningen en vermakelijkheden. 

In ieder geval heeft de wetgever in de voorbereidende werkzaamheden 
van de wet van 24 december 1948 nergens gesteld dat het zijn intentie 
was aan de gemeenten de mogelijkheid te laten om een gemeentebelas-
ting op vertoningen en vermakelijkheden, gesteund op de bruto omzet, 
mogelijk te maken  (4).

15. Eiseres steunt haar standpunt op twee arresten van de Raad van 
State van 12 januari 2010. 

De Raad van State oordeelde hierin dat vanwege het artikel 36 van de 
wet van 24 december 1948 artikel 464, 1o WIB92 niet geacht kan worden 
de gemeenten te verbieden om een belasting op vertoningen en verma-
kelijkheden te heffen op basis van de bruto ontvangsten van het entree-
geld  (5). 

  (1)  Zie P. maCaLuSo, o.c., 134 ; M. De joNCkHeere, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. 
Fiscaaljuridische aspecten, Brugge, die Keure, 1996, 378, nr. 378.

  (2)  M. De joNCkHeere, “Artikel 464, 1o WIB92 en gemeentebelastingen op vertoningen 
en vermakelijkheden : voor elk wat wils”, TFR 2010, 920.

  (3)  M. De joNCkHeere, o.c., TFR 2010, 926.
  (4)  Zie in dezelfde zin onder andere Rb. Luik, 16 december 2010, FJF 2011/119, 462 ; 

memorie van antwoord, p. 13 t.e.m. 16.
  (5)  RvS 12 januari 2010, TFR 2010/72, 918.
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Uit de commentaren, die aan die beide arresten werden gewijd, blijkt 
dat deze beslissingen in de rechtsleer met gemengde gevoelens werden 
onthaald  (1). 

De beslissingen van de Raad van State zijn inderdaad hoofdzakelijk 
gebaseerd op de stelling dat de voorbereidende werkzaamheden van de 
wet van 24 december 1948 duidelijk doen blijken dat de wetgever met 
het artikel 36, 2o zeer uitdrukkelijk heeft gewild de belasting op de 
vertoningen en vermakelijkheden, die voorheen ten behoeve van het 
Rijk werden gevestigd, over te laten aan de gemeenten en provincies 
die “aldus hun vermogen met een overeenkomstig bedrag zouden zien 
toenemen”. 

Zoals hierboven werd uiteengezet, heeft de wetgever echter geenszins 
gesteld dat die belasting die aan de gemeenten en provincie werd overge-
laten, ook zou kunnen gevestigd worden op de grondslag van de inkom-
stenbelasting. 

De stelling van de Raad van State dat de gemeenten dat wel zouden 
mogen en er bijgevolg geen enkele belasting op vertoningen en verma-
kelijkheden nog onder het verbod van artikel 464, 1o WIB zou vallen, is 
dan ook een stap te ver. 

16. De arresten van de Raad van State verliezen bovendien de histori-
sche context van de wet van 24 december 1948 uit het oog die tot stand 
kwam op een ogenblik waarop de industrie van de vertoningen en verma-
kelijkheden zeer beperkt was. 

In die periode had de belasting op vertoningen en vermakelijkheden 
eerder het karakter van een verbruikersbelasting die de eindverbruiker 
belast. Heden betaalt de verbruiker wel degelijk een belasting op het 
verbruik, maar gaat het om de belasting op de toegevoegde waarde.

De belasting op vertoningen en vermakelijkheden trof niet zozeer de 
organisatie van de vertoning dan wel de deelname van de toeschouwer 
aan het evenement, terwijl heden de winst, gerealiseerd door de organi-
sator van het evenement, de grondslag van de belasting vormt.

Ten slotte gebeurde de organisatie van een vertoning of vermake-
lijkheid ook niet door vennootschappen die onderworpen zijn aan de 
vennootschapsbelasting. 

Vandaag is de situatie volledig verschillend en worden dergelijke acti-
viteiten georganiseerd door vennootschappen waarvan de winsten in het 
kader van de vennootschapsbelasting worden belast. De belasting op de 
vertoningen en vermakelijkheden, berekend op de bruto ontvangsten, 
is aldus duidelijk een belasting gelijkaardig aan de vennootschapsbe-
lasting.

  (1)  Zie M. De joNCkHeere, “Artikel 464, 1o WIB92 en gemeentebelastingen op verto-
ningen en vermakelijkheden : voor elk wat wils”, TFR 2010, 928 ; L. Vandenberghe,“Ge
meentebelasting op (bruto-) omzet : wel of niet in strijd met art. 464, 1°, WIB92 ?”, RW 
2010-2011, 489-494 ; Th. LauwerS, “De al dan niet strijdigheid van de belasting op verto-
ningen en vermakelijkheden met artikel 464 WIB92 : Cassatie versus Raad van State : 
een laatste stuiptrekking”, LRB 2009-4, 264 ; P. SeuTIN, “La légalité des taxes locales sur 
spectacles et divertissements au regard de l’article 464, 1o C.I.R. : Conseil d’État vs Cour 
de cassation”, RGCF 2010/5, 337 e.v. ; J. De Lame, “L’importance des travaux parlemen-
taires”, RGF 2010/4, 1.
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Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd  (1).
17. In de rechtsleer wordt er ten slotte op gewezen dat de door de Raad 

van State voorgestane interpretatie tot gevolg heeft een ongelijkheid in 
het leven te roepen tussen enerzijds de organisatoren van vertoningen 
en vermakelijkheden en anderzijds de belastingplichtigen die andere 
activiteiten vervullen. 

Zulks heeft de Raad van State er trouwens toe genoopt bij arrest van 
de twaalfde kamer van 3 maart 2011  (2) aan het Grondwettelijk Hof de 
volgende prejudiciële vraag voor te leggen : “Schendt artikel 464, 1o WIB92 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien het in die zin wordt geïn-
terpreteerd dat het vanwege artikel 36 van de wet van 24 december 1948 
(niet) geacht wordt de gemeenten te verbieden om een belasting op verto-
ningen en vermakelijkheden te heffen op basis van de grondslag van de 
personen- of vennootschapsbelasting, terwijl artikel 464, 1o WIB92 de 
gemeenten wel verbiedt zulks te doen voor alle andere activiteiten die 
op het grondgebied van de gemeente plaatsvinden ?” (eigen toevoeging)

Inderdaad rijst in die interpretatie de vraag op welke grond deze 
verschillende behandeling van de organisatoren van vertoningen en 
vermakelijkheden kan worden verantwoord. 

Zoals verweerster opwerpt ligt er in de redenering die de Raad van 
State in de arresten van 12 januari 2010 aanhoudt, bovendien een tweede 
discriminatoir onderscheid verscholen tussen de optredens, zoals geor-
ganiseerd door verweerster, die het voorwerp zouden kunnen uitmaken 
van een belasting op dezelfde grondslagen als een inkomstenbelasting, en 
de categorieën opgesomd bij wijze van uitzondering in artikel 36, 2o van 
de wet van 24 december 1948, namelijk treurspel, opera, opera comique, 
operette, blijspel vaudeville, folkloristische klucht, drama, begin- einde-
seizoenrevue of eindejaarsrevue door de vast verbonden gezelschappen, 
die door de gemeente niet kunnen worden belast op dezelfde grondslag.

18. Het voorgaande leidt tot het besluit dat Uw Hof in zijn arrest 
van 10 december 2009 terecht heeft beslist dat een gemeentebelasting 
op vertoningen en vermakelijkheden die wordt berekend op de verwe-
zenlijkte omzet, verminderd met de daarop toegepaste belasting op de 
toegevoegde waarde, een verboden gelijkaardige belasting is, in zoverre 
de omzet een essentieel element uitmaakt dat in aanmerking wordt 
genomen voor de vaststelling van de grondslag van de inkomstenbelas-
ting die wordt geheven ten laste van de schuldenaar van die belasting. 

Dit standpunt is in overeenstemming met de duidelijke tekst van 
artikel 464, 1o WIB92 en is verenigbaar met de parlementaire voorberei-
ding van de wet van 24 december 1948. Bovendien biedt deze rechtspraak 
het voordeel grondwetsconform te zijn en gevolgd wordt door een quasi 
unanieme rechtspraak.

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 36 van de wet 
van 24 december 1948, faalt het dan ook duidelijk naar recht, zodat er 
geen aanleiding toe bestaat de zaak te behandelen in voltallige terecht-
zitting zoals voorgesteld door eiseres in cassatie.

  (1)  P. 17 en 18.
  (2)  Nr. 211.774.
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19. Het tweede cassatiemiddel herneemt de kritiek van het eerste 
middel, doch betreft het dienstjaar 2004, waarin de belasting werd geves-
tigd op grond van het belastingreglement van 17 december 2003. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het tweede middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het uitspraak 

doet over de lastens verweerster voor het dienstjaar 2004 gevestigde 
aanslagen op grond van het belastingreglement van de stad Brussel van 
17 december 2003.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 13 januari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 21 maart 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerster werpt een middel van niet-ontvankelijkheid op, 
gesteund op het niet overleggen van een beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen tot het instellen van het cassatieberoep en 
op het niet overleggen van een machtiging van de gemeenteraad.

2. De eiseres heeft op 30 augustus 2011 een eensluidend afschrift voor-
gelegd van de beslissing van het college van burgemeester en sche-
penen van 7 april 2011 tot het aantekenen van cassatieberoep tegen het 
bestreden arrest, alsook een eensluidend afschrift van de beslissing van 
de gemeenteraad van de Stad Brussel van 2 mei 2011 die het college van 
burgemeester en schepenen hiertoe machtigt.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Eerste middel

3. Krachtens artikel 464, 1°, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties 
en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op 
de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsperso-
nenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

4. Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke compo-
nenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen 
bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.
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5. De omstandigheid dat de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale finan-
ciën doet blijken dat de wetgever gewild heeft dat de belasting op de 
vertoningen en vermakelijkheden die voorheen ten behoeve van het 
Rijk werd gevestigd, wordt overgelaten aan de gemeenten en de provin-
cies, kan niet tot gevolg hebben dat de in artikel 464, 1°, WIB92 uitdruk-
kelijk vervatte beperking van de belastingbevoegdheid van de lokale 
overheden, voor niet geschreven wordt gehouden, daar de wetgever niet 
uitdrukkelijk is afgeweken van de in voormeld artikel 464, 1°, WIB92 en 
in de bepalingen die haar in de tijd voorafgingen vervatte beperking van 
de gemeentelijke heffingsbevoegdheid.

6. De appelrechters stellen vast dat, voor wat het dienstjaar 2003 
betreft, al de bestreden heffingen op grond van het voor dat dienst-
jaar toepasselijke belastingreglement, de eigenlijke bruto-ontvangsten 
inzake entreegelden als belastbare grondslag hebben.

7. Op grond van die vaststelling hebben de appelrechters naar recht 
kunnen oordelen dat de voor dat dienstjaar geheven belastingen strijdig 
zijn met artikel 464, 1°, WIB92.

Het middel kan niet worden aangenomen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over 
de betwiste aanslagen in de belasting van de stad Brussel op de verto-
ningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties die voor het 
dienstjaar 2004 werden gevestigd ten laste van de verweerster. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.

Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over 
aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

24 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en mevr. Geinger.

N° 337

1o kamer — 24 mei 2012

(F.11.0057.N)

1o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — LokaLe oVerHeDeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. — INkom-
STeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — beGrIP. 
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2o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — ProVINCIeS eN GemeeNTeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. — 
INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — GemeeNTe- 
eN ProVINCIebeLaSTING oP HeT kaDaSTraaL INkomeN. 

3o  GemeeNTe-, ProVINCIe- eN PLaaTSeLIjke beLaSTINGeN. — 
aLGemeeN. — ProVINCIeS eN GemeeNTeN. — reCHT ToT beLaSTINGHeffING. 
— INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VerboDeN GeLIjkaarDIGe beLaSTING. — GeweS-
TeLIjke LeeGSTaNDSHeffING. — GemeeNTeLIjke oPCeNTIemeN. — VerboDeN 
GeLIjkaarDIGe beLaSTING.

1o Een lokale belasting die is gesteund op één van de wezenlijke componenten 
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een 
verboden “gelijkaardige belasting” in de zin van artikel 464, 1°, van het 
WIB92  (1). (art. 464, 1°, WIB92) 

2o Artikel 464, 1°, WIB92 laat de provincies en de gemeenten niet toe belas-
tingen te heffen die het kadastraal inkomen als grondslag hebben nu het 
kadastraal inkomen de grondslag vormt van de onroerende voorheffing en 
een wezenlijke component is van het netto-belastbaar inkomen in de perso-
nenbelasting ; die verbodsbepaling is onverkort van toepassing als de gemeen-
telijke opcentiemen, die net als de basisbelasting het kadastraal inkomen 
als grondslag hebben, worden geheven op een gewestelijke belasting (2). 
(art. 464, 1°, WIB92)

3o Het heffen van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke leegstands-
heffing is strijdig met de verbodsbepaling van artikel 464, 1°, WIB92 nu de 
gewestelijke leegstandsheffing geheven wordt in functie van het kadastraal 
inkomen en de gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke leegstandshef-
fing dezelfde aard hebben als de basisbelasting en bijgevolg ook het kadas-
traal inkomen als berekeningsgrondslag hebben (3). (art. 464, 1°, WIB92)

(VLaamS GeweST T. merCINVeST N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de vraag of de gemeenten gerechtigd 
zijn opcentiemen te heffen op de gewestelijke leegstandsheffing.

Het bestreden arrest oordeelt dat de opcentiemen die worden geheven 
op de leegstandsheffing onwettig zijn wegens strijdigheid met artikel 464, 
1°, WIB92.

2. Overeenkomstig artikel 464, 1o WIB92 zijn de provincies, de agglome-
raties en gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op 
de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtsperso-
nenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

Opcentiemen zijn belastingen met als grondslag het bedrag van een 
meestal ten behoeve van een andere overheid verschuldigde belasting. 

  (1) tot (3) Zie de conclusie van het O.M.
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Zij worden geheven in de vorm van een verhoging van die oorspronke-
lijke belasting met een bepaald percentage  (1). 

Daar de grondslag van opcentiemen de prestatie is die ingevolge 
een andere belasting wordt opgelegd, zijn opcentiemen belastingen 
die dezelfde aard en hetzelfde doel hebben als de belasting waarop zij 
geheven worden  (2).

3. Overeenkomstig de artikelen 25 en 28 van het Decreet van 
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1996 (het zgn. “Leegstandsdecreet”), wordt de leegstandsheffing opgelegd 
met betrekking tot leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en leeg-
staande, verwaarloosde, ongeschikte en/of onbewoonbare woningen 
die opgenomen zijn in de inventaris van de leegstaande gebouwen en/
of woningen, de inventaris van de ongeschikte en/of onbewoonbare 
woningen, op de verwaarloosde gebouwen en/of woningen.

In een arrest van 4 maart 2008  (3) oordeelde het Grondwettelijk Hof 
dat het Vlaams Gewest op wettige wijze een leegstandsheffing kon 
invoeren. De belastbare materie, zijnde het element dat aanleiding geeft 
tot belasting, is volgens het Grondwettelijk Hof het zakelijke recht op 
leegstaande of verwaarloosde gebouwen en op leegstaande, verwaar-
loosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen die zijn opgenomen in 
een daartoe bestemde inventaris. Aangezien die materie door de fede-
rale wetgever niet wordt belast, kon het Vlaams Gewest ze bijgevolg 
op geldige wijze belasten op grond van artikel 170, § 2, tweede lid, Gw, 
artikel 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989, en 
artikel 1 van de wet van 23 januari 1989).

In een arrest van 28 februari 2008 stelde het Grondwettelijk Hof vast 
dat het Leegstandsdecreet niet aan de autonome bevoegdheid raakt van 
de gemeenten om zelf de leegstand en de verkrotting te belasten, maar 
de mogelijkheid biedt om zonder enige beperking opcentiemen te heffen 
op de gewestelijke heffing  (4).

4. In onderhavige zaak werden door de Stad Brugge opcentiemen van 
50% geheven op de leegstandsheffing.

Aangezien opcentiemen dezelfde aard en hetzelfde doel hebben als de 
basisbelasting, is de belastbare materie van deze opcentiemen het zake-
lijke recht op leegstaande of verwaarloosde gebouwen en op leegstaande, 
verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen die zijn opge-
nomen in een daartoe bestemde inventaris.

Het heffen van opcentiemen op een leegstandsheffing is derhalve niet 
strijdig met de verbodsbepaling van artikel 464, 1o WIB92 in zoverre deze 
opcentiemen dezelfde belastbare grondslag/materie hebben als de leeg-
standsheffing die niet samenvalt met de belastbare grondslag/materie 
van de in artikel 464, 1o WIB92, opgesomde inkomstenbelastingen.

  (1)  M. De joNCkHeere, “Artikel 464, 1o WIB en de fiscale bevoegdheid van gemeenten”, 
in Jaarboek lokale en regionale belastingen (L.R.B.) 1999-2000, Brugge, Die Keure, 2001, 121.

  (2)  Cass. 22 april 1895, Pas. 1895, I, 161 ; Cass. 8 november 1949, Pas. 1950, I, 139 ; Cass. 
18 oktober 1956, Pas. 1957, I, 155 ; Cass. 14 april 1964, JDF 1964, 204.

  (3)  Nr. 44/2008, rolnr. 4260.
  (4)  GwH, 28 februari 2008, nr. 32/2008, rolnr. 4217, r.o. B.2, met verwijzing naar Parl.

St., Vlaamse Raad, 1995-1996, nr. 147/A, p.18 ; zie artikel 37 Leegstandsheffing.
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Artikel 464, 1o WIB92 verbiedt derhalve de heffing van opcentiemen op 
een gewestbelasting niet. Een gewestbelasting kan immers, in beginsel, 
geen van de in artikel 464, 1o WIB92, genoemde inkomstenbelastingen tot 
voorwerp hebben, gelet op het verbod om belastingen te heffen op de 
materies die het voorwerp uitmaken van een belasting door de Staat  (1).

De verbodsbepaling van artikel 464,1o WIB92 geldt derhalve enkel voor 
de heffing van opcentiemen op federale belastingen, meer bepaald de 
personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonen- belas-
ting of de belasting van niet-inwoners.

5. De leegstandsheffing wordt, overeenkomstig artikel 36 Leegstands-
decreet, berekend op grond van het kadastraal inkomen van het gebouw 
of de woning.

Het kadastraal inkomen vormt de grondslag van de onroerende 
voorheffing en is een wezenlijke component van het netto-belastbaar 
inkomen in de personenbelasting. 

Artikel 464, 1o WIB92, laat aan de gemeenten derhalve niet toe om 
gemeentebelastingen te heffen die het gegeven van het kadastraal 
inkomen als berekeningsgrondslag in aanmerking nemen  (2).

Het verbod van artikel 464, 1o WIB92 viseert evenwel enkel de grond-
slag van de belasting, en niet de wijze van haar berekening  (3).

De gemeenten blijven bevoegd om de onroerende goederen te belasten 
wanneer zij niet de eruit verkregen inkomsten als grondslag nemen. Een 
duidelijk voorbeeld hiervan vormen de gemeentelijke leegstandsbelas-
tingen die op onroerende goederen worden geheven  (4).

Met een leegstandsheffing worden niet de uit een onroerend goed 
verkregen inkomsten belast, maar wel het zakelijk recht op leegstaande 
of verwaarloosde gebouwen en op leegstaande, verwaarloosde, onge-
schikte of onbewoonbare woningen die zijn opgenomen in een daartoe 
bestemde inventaris.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde, bij arrest van 4 maart 2008  (5), 
dat artikel 36 Leegstandsdecreet, artikel 11 van de bijzondere wet van 
16 januari 1989 niet schendt doordat die bepaling het kadastraal inkomen 
in aanmerking neemt voor het berekenen van het bedrag van de leeg-
standsheffing, wat bevestigt dat een leegstandsheffing geen heffing 
betreft op het kadastraal inkomen van een woning of gebouw, zijnde een 
federale belasting. 

  (1)  Cfr. de artikelen 170, § 2, tweede lid, Gw, 11, tweede lid, van de bijzondere wet van 
16 januari 1989, 1 van de wet van 23 januari 1989.

  (2)  Cass. 10 december 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737, met concl. van het O.M. ; 
Cass. 10 oktober 2008, AR F.06.0096.N, AC 2008, nr. 538, met concl. van het O.M. ; RvS, 
18 maart 2003, nr. 117.154, T.Gem. 2003, 274, met noot P. De Somere, “Artikel 464, 1o WIB92 
en de fiscale bevoegdheid van gemeenten. Het kadastraal inkomen in gemeentebelas-
tingen : verboden vrucht ?” ; TFR 2003, afl.247, 799, met noot S. HuyGHe, “Lokale heffingen 
op basis van het kadastraal inkomen heeft de wetgever nooit gewild”.

  (3)  L. VaNDeNberGHe., “Gemeentelijke belastingheffing op onroerende goederen en 
het verbod voor de gemeenten om op de grondslag van de personenbelasting een soortge-
lijke belasting te heffen”, RW 2010-2011, noot bij Brussel, 17 september 2009, 115, nr. 15.

  (4)  L. VaNDeNberGHe, o.c., 114, nr. 11.
  (5)  Nr. 44/2008.
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In haar arrest van 28 februari 2008  (1) oordeelde het Grondwette-
lijk Hof anderzijds dat de decreetgever niet kan worden verweten de 
gemeenten niet te verhinderen een leegstandsheffing te behouden of in 
te voeren, naast de gewestelijke leegstandsheffing waarin het decreet 
van 22 december 1995 voorziet. De regeling waarbij de gemeenten de vrij-
heid wordt gelaten om opcentiemen te vestigen op de gewestelijke leeg-
standsheffing, en hun autonome bevoegdheid blijven behouden om te 
beslissen zich aan te sluiten bij het gewestelijk stelsel, dan wel om de 
eigen reglementen op de leegstand en de verkrotting te behouden, kon 
aldus de toets door het Grondwettelijk Hof doorstaan.

Mochten de bepalingen van het Leegstandsdecreet die de gemeenten 
toelaten opcentiemen te heffen op de gewestelijke leegstandsheffing  (2) 
in strijd zijn met het verbod neergelegd in artikel 461, 1o, van het WIB92, 
zou zulks ook de afdeling wetgeving van de Raad van State zeker niet 
zijn ontgaan  (3). 

Het bestreden arrest oordeelde derhalve niet wettig dat een gemeen-
telijke opcentiem die geheven wordt op een leegstandsheffing, die op 
het kadastraal inkomen wordt berekend, aldus zelf een heffing is op dat 
kadastraal inkomen waarop de gemeentelijke verbodsbepalingen van 
artikel 464, 1°, WIB92, van toepassing zijn.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit : Vernietiging.

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 7 oktober 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 10 januari 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Krachtens het hier toepasselijke artikel 36 Leegstandsdecreet, 
decreet van de Vlaamse Raad van 22 december 1995 houdende bepalingen 

  (1)  Nr. 32/2008.
  (2)  Cfr. artikel 37.
  (3)  Zie de bezwaren die de afdeling wetgeving van de Raad van State formuleerde in zijn 

advies van 17 februari 1994 omtrent een eerder ontwerp van decreet dat de gemeente-
lijke leegstandsheffing verving door een gewestelijke heffing, waarop de gemeenten een 
aantal opcentiemen konden heffen, Parl. St., Vlaamse Raad, 1993-1994, nr. 591/1, pp. 58-60.

ARREST-2012-05.indb   1422 03/04/13   12:32



N° 337 - 24.5.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1423

tot begeleiding van de begroting 1996, is het bedrag van de gewestelijke 
heffing gelijk aan het resultaat van de volgende formule :

(KI × V+ M) × (P+1) :
waarbij :

— KI staat voor het kadastraal inkomen van het gebouw en/of de woning, 
vastgesteld overeenkomstig de artikelen 255 en 256 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, zoals die van toepassing zijn op het Vlaamse 
Gewest ingevolge het artikel 60 van het decreet van 21 december 1990 en 
geïndexeerd overeenkomstig artikel 518 van hetzelfde wetboek. Als zich 
meerdere gebouwen en/of woningen bevinden op een kadastraal perceel 
staat KI voor het kadastraal inkomen van de grond en de opstanden van 
het gehele perceel, berekend overeenkomstig de vorige bepaling, verme-
nigvuldigd met een breuk waarin de teller gelijk is aan de oppervlakte 
van het geïnventariseerde gebouw en/of woning en de noemer gelijk is 
aan de totale oppervlakte van de gebouwen en/of woningen die zich op 
het kadastraal perceel bevinden ;

— V staat voor ½, als het gebouw en/of de woning enkel op de lijst van 
de verwaarloosde gebouwen en/of woningen voorkomt, en voor 1 in de 
andere gevallen ;

— M staat voor het bedrag waarmee het resultaat van de vermenigvul-
diging van KI met V in voorkomend geval moet worden verhoogd om het 
bedrag van 20.000 frank te bereiken, of om het bedrag van 40.000 frank 
te bereiken als het gebouw en/of de woning voorkomt op de lijst van de 
leegstaande gebouwen en/of woningen en op de lijst van verwaarloosde 
gebouwen en/of woningen ;

— P staat voor het aantal periodes van 12 maanden dat het gebouw 
en/of de woning zonder onderbreking is opgenomen in de inventaris, 
bedoeld in artikel 28, zonder meer te bedragen dan 4.

2. Hieruit volgt dat de gewestelijke leegstandsbelasting wordt geheven 
in functie van het kadastraal inkomen. De gemeentelijke opcentiemen 
op de gewestelijke leegstandsbelasting hebben dezelfde aard als de basis-
belasting en worden bijgevolg ook op het kadastraal inkomen als bere-
keningsgrondslag geheven. 

In zoverre het middel ervan uitgaat dat het kadastraal inkomen van 
een gebouw of woning niet behoort tot de belastbare grondslag van de 
gewestelijke leegstandsheffing, kan het niet worden aangenomen.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de gemeentelijke opcentiemen 
niet op het kadastraal inkomen als berekeningsgrondslag worden 
geheven, kan het eveneens niet worden aangenomen.

3. Krachtens artikel 464, 1o, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties 
en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de 
personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonen-
belasting en op de belasting van de niet-inwoners of van gelijkaardige 
belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitge-
zonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

4. Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke compo-
nenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen 
bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.
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5. Het kadastraal inkomen vormt de grondslag van de onroerende 
voorheffing en is een wezenlijke component van het netto-belastbaar 
inkomen in de personenbelasting.

Artikel 464, 1°, WIB92 laat de provincies en de gemeenten derhalve 
niet toe gemeentebelastingen te heffen die het kadastraal inkomen als 
grondslag hebben.

6. Die verbodsbepaling is onverkort van toepassing als de gemeente-
lijke opcentiemen, die net als de basisbelasting het kadastraal inkomen 
als grondslag hebben, worden geheven op een gewestelijke belasting. 
Ook de omstandigheid dat de gemeentelijke opcentiemen betrekking 
hebben op dezelfde materie als de gewestelijke belasting waarop ze 
worden geheven, doet hieraan geen afbreuk.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat het heffen van gemeentelijke 
opcentiemen op de gewestelijke leegstandsheffing niet strijdig is met de 
verbodsbepaling van artikel 464, 1°, WIB92 omdat deze opcentiemen niet 
geheven worden op de in die wetsbepaling opgesomde inkomstenbelas-
tingen, faalt het naar recht.

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

24 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Andersluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 338

1o kamer — 25 mei 2012
(C.10.0293.F)

1o  raDIo- eN TeLeVISIeomroeP. — NeT Voor raDIoVerbINDING. — reCHTeN 
Voor CoNTroLe eN ToeZICHT. — beVoeGDHeID VaN De feDeraLe STaaT. — Voor-
waarDe. — raDIo-omroePDIeNST. — beGrIP. — PrejuDICIeeL GeSCHIL. — GroND-
weTTeLIjk Hof.

2o  PrejuDICIeeL GeSCHIL. — GroNDweTTeLIjk Hof. — raDIo- eN TeLeVISIe-
omroeP. — NeT Voor raDIoVerbINDING. — reCHTeN Voor CoNTroLe eN ToeZICHT. 
— beVoeGDHeID VaN De feDeraLe STaaT. — VoorwaarDe. — raDIo-omroeP-
DIeNST. — beGrIP.

3o  GroNDweT. — GroNDweT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 127. — 
beVoeGDHeID VaN HeT ParLemeNT VaN De fraNSe GemeeNSCHaP. — CuLTureLe 
aaNGeLeGeNHeDeN. — raDIo- eN TeLeVISIeomroeP. — NeT Voor raDIoVerbIN-
DING. — reCHTeN Voor CoNTroLe eN ToeZICHT. — beVoeGDHeID VaN De feDeraLe 
STaaT. — VoorwaarDe. — raDIo-omroePDIeNST. — beGrIP.

1°, 2o en 3o Wanneer de vraag rijst of artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 
betreffende de radiocommunicatie, als het aldus wordt uitgelegd dat het aan 
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de Staat de bevoegdheid toekent om rechten te eisen voor controle en toezicht 
op een telecommunicatienet dat puntsgewijs de verbinding verzekert tussen 
een studio waar radio-uitzendingen gebeuren en een zendstation dat die 
uitzendingen overbrengt welke bestemd zijn om door het publiek te worden 
ontvangen, de artikelen 127, § 1, 1o van de Grondwet en 4, 6o van de bijzon-
dere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen schendt, is 
het Hof ertoe verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag 
hieromtrent te stellen  (1). (Art. 127, § 1, 1°, Grondwet ; art. 4, 6°, Wet 8 aug. 
1980 ; artt. 1, 3°, eerste lid, 7°, 3, § 1 en 11 Wet 30 juli 1979)

(CoNTaCTSaT N.V. beLGISCH INSTITuuT Voor PoSTDIeNSTeN  
eN TeLeCommuNICaTIe)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 28 januari 2010.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert een middel aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Artikel 127, § 1, 1o, Grondwet bepaalt dat het parlement van de Franse 
Gemeenschap de culturele aangelegenheden bij decreet regelt.

Artikel 4, 6o, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming 
van de instellingen bepaalt dat de culturele aangelegenheden onder meer 
de radio-omroep en de televisie omvat, het uitzenden van mededelingen 
van de Nationale Regering uitgezonderd. 

Artikel 3, § 1, van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radiocommuni-
catie bepaalt dat niemand in het Rijk noch aan boord van een zeeschip, 
een binnenschip, een luchtvaartuig of enige andere drager, onderworpen 
aan het Belgisch recht, een zend- of ontvangtoestel voor radioverbinding 
mag houden of een station of een net voor radioverbinding mag aanleggen 
en doen werken zonder schriftelijke vergunning van de Minister.

Artikel 1, 3o, eerste lid, van die wet verstaat onder radioverbinding 
elke overbrenging, door middel van radio-elektrische golven, van inlich-
tingen van alle aard, inzonderheid van klanken, teksten, beelden, over-
eengekomen tekens, numerieke of analoge uitdrukkingen, seinen voor 
afstandsbediening, seinen bestemd voor de opsporing of voor de bepaling 
van de plaats of de beweging van voorwerpen.

  (1) Art. 11, Wet 30 juli 1979, vervangen door art. 338 van de programmawet van 22 dec. 
1989 en gewijzigd bij art.3 van het koninklijk besluit van 15 maart 1994.
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Krachtens artikel 1, 7o, van die wet wordt onder radio-omroepdienst 
verstaan de dienst voor radioverbinding die uitzendingen doet welke 
bestemd zijn om rechtstreeks door het publiek in het algemeen te 
worden ontvangen : die dienst kan bestaan uit klank-, televisie- of 
andere soorten van uitzendingen.

Artikel 11 van voormelde wet, dat vervangen is door artikel 338 van 
de programmawet van 22 december 1989 en gewijzigd is door artikel 3 
van het koninklijk besluit van 15 maart 1994 bepaalt dat het Belgisch 
instituut voor postdiensten en telecommunicatie bevoegd is toezicht uit 
te oefenen op de toepassing van deze wet en van de ter uitvoering ervan 
getroffen besluiten ; de Koning stelt het bedrag vast van de rechten die 
aan het Instituut moeten worden betaald door de aanvragers en titu-
larissen van de vergunningen bedoeld in artikel 3, § 1, om de uitgaven 
te dekken die voortvloeien uit de controle over de naleving van hun 
verplichtingen en van de aan hun stations en netten voor radioverbin-
ding opgelegde voorwaarden alsmede voor het te hunner beschikking 
stellen van één of meer frequenties en het recht deze te gebruiken ; hij 
bepaalt de betalingsmodaliteiten van die rechten.

Het arrest stelt vast dat de verweerder “[de eiseres] gedagvaard heeft 
[…] tot betaling […] van een factuur betreffende het recht voor de controle 
en het toezicht op het door [de eiseres] gebruikte radioverbindingsnet 
dat is vastgesteld met toepassing van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1979”, dat hij zijn vordering “heeft uitgebreid […] en gewijzigd 
naar aanleiding van nieuwe facturen die betrekking hebben op hetzelfde 
voorwerp voor de komende jaren”, dat de eiseres “zich tegen de betaling 
van de facturen heeft verzet”, aangezien zij “zichzelf beschouwt als een 
operator op het gebied van de klanktechniek voor radioverbinding”.

Het arrest beslist dat “de infrastructuur [van de eiseres] een private 
radio-omroepdienst is […] en geen […] dienst voor klankradioverbin-
ding via satelliet” op grond dat, “aangezien de vaste stations hertz-
golven gebruiken op frequenties rond de 1500 MHz en zij dus frequenties 
[gebruiken] die niet overeenkomen met die welke aan de gemeen-
schappen zijn toegekend […], die vaste stations geen technisch toebe-
horen vormen dat nodig is voor de overbrenging van radioboodschappen” 
en dat, “aangezien de aanvraag [van de eiseres] om hertzgolven te 
gebruiken verantwoord [was] door haar wens om de studio/zendstations 
te moderniseren […], het gebruik van de vaste stations […] helemaal 
niet nodig was voor radioverbindingsactiviteiten”.

Het arrest leidt uit die overwegingen af dat “de vraag naar de grond-
wettigheid niet aan de orde is […], [aangezien] de federale staat, [daar] 
het hier niet gaat om stations of netten voor radioverbinding, de 
bevoegdheden van de gemeenschappen niet heeft miskend en daarover 
geen uitspraak hoeft te doen”.

Het onderdeel voert aan dat het arrest door die overwegingen het 
begrip radioverbinding in de zin van artikel 4, 6°, van de bijzondere wet 
van 8 augustus 1980 miskent.

Op grond van artikel 26, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
is het Hof ertoe verplicht aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële 
vraag te stellen die zoals in het dictum van dit arrest wordt verwoord.
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Dictum
Het Hof
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof uitspraak zal 

hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag :
 “Schendt artikel 11 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radio-

communicatie, als het aldus wordt uitgelegd dat het aan de Staat de 
bevoegdheid toekent om rechten te eisen voor controle en toezicht 
op een telecommunicatienet dat puntsgewijs de verbinding verzekert 
tussen een studio waar radio-uitzendingen gebeuren en een zendstation 
dat die uitzendingen overbrengt welke bestemd zijn om door het publiek 
te worden ontvangen, de artikelen 127, § 1, 1°, Grondwet en 4, 6°, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen ?”

25 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer 
Van Ommeslaghe.

N° 339
1o kamer — 25 mei 2012

(C.10.0557.F)

1o  CaSSaTIemIDDeLeN. — burGerLIjke ZakeN. — NIeuw mIDDeL. — beGrIP.

2o  oVereeNkomST. — VerbINDeNDe kraCHT (NIeT-uITVoerING). — SCHuLDe-
Naar VaN eeN Zekere Zaak. — VerPLICHTING ToT afGIfTe. — CorreLaTIeVe 
VerPLICHTING ToT bewarING VaN De Zaak. — uITVoerING Door eeN meT De 
uITVoerING beLaST PerSooN. — fouT VaN DIe PerSooN. — aaNSPrakeLIjkHeID.

1o  Het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling die de rechter, 
blijkens de door hem vastgestelde feiten, diende toe te passen om over het 
geschil uitspraak te doen, is niet nieuw.

2o  De schuldenaar van een zekere en bepaalde zaak die een persoon in zijn 
plaats stelt om zijn verbintenis uit te voeren, is contractueel aansprakelijk 
voor de door de fout van die persoon veroorzaakte schade  (1). (Art. 1245 BW)

(b. T. CHrISTINe DeLbarT aDVoCaaT, IN De HoeDaNIGHeID VaN CuraTor 
VaN HeT faILLISSemeNT VaN De euroGeSTIoN N.V. e.a.).

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 10 mei 2012 van het 
hof van beroep te Bergen.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 29 sept. 2006, AR C.03.0502.F, AC 2006, nr. 447 ; Cass. 4 feb. 2010, AR 
C.09.0246.F, AC 2010, nr. 84.

ARREST-2012-05.indb   1427 03/04/13   12:32



1428 ARRESTEN VAN CASSATIE 25.5.12 - N° 339

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert een middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikelen 1134 (eerste lid) tot 1137, 1142 tot 1151, 1245, 1315, 1604, 1610, 1611, 1614, 
1735, 1797, 1953 en 1994 van het Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de contractsluitende partij 

die iemand in haar plaats aanstelt voor de uitvoering van haar contractuele 
verbintenissen contractueel aansprakelijk is voor de fouten van die persoon ; dat 
beginsel is vastgelegd in de artikelen 1245, 1735, 1797, 1953 en 1994 van het Burger-
lijk Wetboek ;

— artikel 149 van de Grondwet.

Aangevochten beslissing

Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet gegrond en bevestigt alle 
beschikkingen van het beroepen vonnis dat de vordering van de eiser tot toeken-
ning van schadevergoeding niet gegrond had verklaard en ze had afgewezen en 
dat hem veroordeeld had in de eigen kosten en in de kosten van de verweersters. 
Het arrest veroordeelt de eiser daarenboven in de kosten van het hoger beroep.

Het bestreden arrest baseert die beslissingen op de volgende redenen :
 “Krachtens artikel 1604 van het Burgerlijk Wetboek ‘is de verkoper verplicht 

aan de koper een zaak te leveren die in overeenstemming is met de overeen-
komst’. Te dezen blijkt uit het strafdossier dat de politie-inspecteur Deladrier, 
die ter plaatse was op het ogenblik van de uitzetting van C. R. :

— gezien heeft dat C. R. de deurklinken aan het verwijderen was ;
— de hierboven vermelde schade heeft vastgesteld ;
— de hamer heeft gezien waarmee die schade waarschijnlijk is toegebracht.
Krachtens artikel 23 van de toewijzingsvoorwaarden vindt de overgang van de 

eigendom en van de risico’s plaats de dag waarop de openbare toewijzing defini-
tief geworden is, dat is te dezen 4 mei 2009. De aangerichte schade is evenwel niet 
te wijten aan toeval of overmacht en valt dus niet onder de risicoleer.

Bovendien treedt [de eiser] krachtens artikel 24 van de toewijzingsvoorwaarden 
pas in het genot van het pand de dag waarop hij de gehele overeengekomen prijs 
heeft betaald, namelijk de koopprijs en de kosten. Derhalve was [de eiser] op de 
dag van de beschadigingen, namelijk 5 mei 2009, nog niet in het genot getreden 
van het pand. De overdracht van het pand is immers gebeurd op het tijdstip van 
de overhandiging van de sleutels, namelijk 3 juli 2009, dag waarop het saldo van 
de te betalen prijs werd gekantonneerd. Op die dag was de geleverde zaak niet in 
overeenstemming met de verkochte zaak.

Het is de plicht van de verkoper, namelijk de failliete vennootschap, vertegen-
woordigd door haar curator, de zaak te bewaren tot de levering ervan. In die zin 
stemt artikel 24 van de toewijzingsvoorwaarden, dat de verkoper aanstelt tot 
bewaarder van het gebouw tot de koper in het genot ervan treedt, overeen met 
het gemeen recht. Hoewel de verplichting tot levering een resultaatsverbintenis 
is, is de verplichting om de zaak te bewaren evenwel een inspanningsverbintenis. 
Het staat derhalve aan de verkoper te bewijzen dat hij de maatregelen heeft 
getroffen die eenieder in dezelfde situatie zou hebben getroffen, namelijk dat hij 
zich als een goed huisvader gedragen heeft.

In dit geval is het een courante en voor het onderhoud van het pand dikwijls 
nuttige praktijk dat de afgevaardigd bestuurder eventueel voorlopig het pand dat 
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aan de failliete boedel toebehoort blijft bewonen tot de verkoop ervan. De curator 
heeft bovendien ervoor gezorgd dat de administrateur werd uitgezet tegen de 
dag volgend op de definitieve toewijzing, dus voor de koper het genot kreeg van 
het goed. Hoewel uit het strafdossier blijkt dat de bescherming van de gerechts-
deurwaarder de reden was waarom twee politie-inspecteurs aanwezig waren bij 
de uitzetting van C.R. , toch blijkt nergens uit het dossier dat de curator voor 
de procedure op de hoogte was of had kunnen zijn van de agressieve aard van de 
betrokken bestuurder en derhalve te dezen niet als een goed huisvader zou hebben 
gehandeld door een weerspanning persoon die niet kon aanvaarden dat hij het 
pand moest ontruimen en die opzettelijk schade kon veroorzaken aan het pand 
waarvoor hij diende te zorgen tot de levering ervan, in het pand te laten.

[De eiser] verwijt overigens de curator niet dat hij niet zou hebben gehandeld 
zoals ieder normaal zorgvuldige curator in dezelfde situatie zou hebben gehandeld.

Bij ontstentenis van dat bewijs moet het beroepen vonnis worden bevestigd.
Ten onrechte beroept [de eiser] zich op artikel 1302, vierde lid, van het Burger-

lijk Wetboek dat de verplichting tot teruggave van de prijs door de dief invoert 
ingeval de gestolen zaak tenietgaat, aangezien schade niet gelijkstaat met dief-
stal van een zaak”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Het arrest beslist dat de verkoper van het goed de eigenaar ervan was, name-
lijk de failliete vennootschap, vertegenwoordigd door haar curator, de eerste 
verweerster.

Het arrest beslist bovendien dat de verkoper aan de koper een zaak moet 
leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is (artikelen 1604, 1610, 1611 
en 1614 van het Burgerlijk Wetboek). Het betreft hier een resultaatsverbintenis 
zoals het arrest vaststelt.

Het onroerend goed diende geleverd te worden in de staat waarin het zich op 
het ogenblik van de verkoop bevond (artikel 1614 van het Burgerlijk Wetboek).

Het arrest stelt vast dat de toewijzing definitief geworden is op 4 mei 2009, dag 
waarop de eiser eigenaar van het verkochte goed is geworden, en dat de schade 
die C.R. in het pand heeft aangericht niet te wijten is aan toeval of overmacht 
en veroorzaakt is op 5 mei 2009. Het stelt daarenboven vast dat het pand op 3 juli 
2009, namelijk de dag waarop het werd overgedragen, niet in overeenstemming 
was met de verkochte zaak.

Het arrest verantwoordt derhalve de beslissing waarbij het beroepen vonnis 
wordt bevestigd niet naar recht. Dat vonnis had de vordering tot schadevergoe-
ding verworpen die de eiser had ingesteld op grond dat de verkoper zijn verplich-
ting tot levering niet was nagekomen (schending van de artikelen 1604, 1610, 1611 
en 1614 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Het arrest beslist aldus op grond dat de eerste verweerster geen enkele fout 
had begaan door R., die de schade veroorzaakt heeft, in het pand te laten.

Die verantwoording is onwettig.
Wanneer de persoon die een contracterende partij in haar plaats heeft gesteld 

om een contractuele verbintenis uit te voeren hierbij een fout begaat, is de 
contractant zelf contractueel aansprakelijk voor de door die fout aan de mede-
contractant berokkende schade (algemeen rechtsbeginsel dat in het middel 
wordt aangegeven en de in het middel aangegeven bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek waarin dat beginsel is vastgelegd).

Het arrest stelt vast dat de hr. R. in het pand is gebleven om te zorgen voor het 
onderhoud ervan, het stelt aldus vast dat laatstgenoemde een persoon was voor 
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wie de curator aansprakelijk was in de zin van artikel 1245 van het Burgerlijk 
Wetboek.

De vraag was niet of de eerste verweerster een “culpa in eligendo” had begaan 
door de hr. R. in het pand te laten, zoals het arrest blijkbaar zegt, maar enkel of 
genoemde verweerster niet aansprakelijk moet worden geacht voor de fouten van 
de hr. R. die zij in haar plaats gesteld had.

Hieruit volgt dat het arrest, dat de eerste verweerster niet aansprakelijk acht, 
de regels inzake de contractuele aansprakelijkheid voor andermans daad miskent 
(miskenning van het in het middel aangegeven rechtsbeginsel en schending van 
de artikelen 1245, 1735, 1797, 1953 en 1994 van het Burgerlijk Wetboek) alsook, 
bijgevolg, de regels inzake de contractuele aansprakelijkheid (artikelen 1134, 
eerste lid, 1135 en 1142 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek waarin het is vastge-
legd), inzonderheid die met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper 
voor de niet-nakoming van zijn verplichting tot levering (schending van de arti-
kelen 1604, 1610, 1611 en 1614 van het Burgerlijk Wetboek) en van zijn verplichting 
om te zorgen voor het behoud van de zaak (schending van de artikelen 1136 en 1137 
van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel

1. Zelfs als zou worden aangenomen — quod non — dat de verkoper zich aan de 
gevolgen van de niet-nakoming van zijn verbintenis om te leveren (resultaats-
verbintenis) zou kunnen onttrekken door aan te tonen dat hij zijn voorafgaande 
verbintenis tot behoud van de zaak (inspanningsverbintenis) wel degelijk is nage-
komen, dan nog zou de bewijslast rusten op de verkoper omdat zijn verbintenis 
tot levering een resultaatsverbintenis is (artikelen 1137, 1147 en 1604 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Het arrest beslist evenwel dat het beroepen vonnis moet worden bevestigd daar 
de eiser niet bewijst dat de curator niet heeft gehandeld zoals een normaal zorg-
vuldige curator in dezelfde situatie zou hebben gehandeld.

Het arrest keert aldus op onwettige wijze de bewijslast om (schending van de 
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek 
en, voor zoveel nodig, van de artikelen 1137 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek, 
waaruit de gevolgen van de resultaatsverbintenis kunnen worden afgeleid, en 
van artikel 1604 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting van de 
verkoper om de zaak te leveren).

De motivering van het arrest over de vraag betreffende de bewijslast is op zijn 
minst dubbelzinnig.

Het arrest beslist weliswaar op wettige wijze dat het aan de verkoper staat te 
bewijzen dat hij zijn verbintenis om de zaak als een goed huisvader te behouden 
wel degelijk is nagekomen, maar het beslist op onwettige wijze dat de eiser (de 
koper) diende te bewijzen dat de curator niet heeft gehandeld zoals een normaal 
zorgvuldige curator in dezelfde situatie zou hebben gehandeld.

De draagwijdte van de motivering van het arrest inzake de bewijslast kan 
bijgevolg niet worden achterhaald ; de beslissing is naar recht verantwoord in de 
ene interpretatie van die motivering, maar is het niet in de andere.

Bijgevolg is de motivering van het arrest op dit punt dubbelzinnig en is het 
wegens die dubbelzinnigheid niet regelmatig met redenen omkleed (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

2. Het arrest miskent in elk geval de regels inzake de contractuele aansprake-
lijkheid voor andermans daad waar het beslist dat de eerste verweerster binnen 
het kader van haar verbintenis om het onroerend goed te behouden niet aanspra-
kelijk is voor de door R. aangerichte schade, op grond dat zij geen fout heeft 
begaan door hem in het pand te laten wonen, terwijl die overweging terzake niet 
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van belang is daar de curator aansprakelijk is voor de fouten van R. aangezien 
hij in het verkochte pand is blijven wonen met het oog op het onderhoud ervan 
(miskenning van het in het middel aangegeven algemeen rechtsbeginsel en schen-
ding van de artikelen 1245, 1735, 1797, 1953 en 1994 van het Burgerlijk Wetboek) en 
miskenning, bijgevolg, van de regels inzake de contractuele aansprakelijkheid 
(artikelen 1134, eerste lid, 1135 en 1142 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek), inzon-
derheid die betreffende de aansprakelijkheid van de verkoper voor het behoud 
van de zaak (schending van de artikelen 1136 en 1137 van het Burgerlijk Wetboek).

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

De grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel, door de eerste 
verweerster aangevoerd : het onderdeel is nieuw :

Het arrest vermeldt dat “het een courante en voor het onderhoud van 
het gebouw dikwijls nuttige praktijk is dat de afgevaardigd bestuurder 
tot de verkoop eventueel voorlopig blijft wonen in een pand dat tot de 
failliete boedel behoort om te zorgen voor het onderhoud en het behoud 
ervan”.

Het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling die de 
rechter, blijkens de door hem vastgestelde feiten, diende toe te passen 
om over het geschil uitspraak te doen, is niet nieuw.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel, door de eerste 
verweerster aangevoerd : het onderdeel vermengt recht en feit met elkaar :

Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid hangt samen 
met het onderzoek naar de gegrondheid van het onderdeel.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aange-
nomen.

Gegrondheid van het onderdeel :

Overeenkomstig artikel 1245 Burgerlijk Wetboek is de schuldenaar van 
een zekere en bepaalde zaak van zijn schuld bevrijd door de afgifte van 
de zaak in de staat waarin zij zich ten tijde van de levering bevindt, op 
voorwaarde dat de beschadiging die zij ondergaan heeft, niet is veroor-
zaakt door zijn daad of door zijn schuld, noch door die van de personen 
voor wie hij aansprakelijk is.

Uit die bepaling volgt dat de schuldenaar van een zekere en bepaalde 
zaak die een persoon in zijn plaats stelt om zijn verbintenis uit te voeren, 
contractueel aansprakelijk is voor de door de fout van die persoon 
veroorzaakte schade.

Het arrest stelt vast dat de failliete vennootschap Eurogestion, verte-
genwoordigd door haar curator, de eerste verweerster, de contractuele 
verplichting had het door haar aan de eiser verkochte gebouw te bewaren 
tot de levering ervan en dat voor die levering in dat pand schade was 
aangericht door C.R., afgevaardigd bestuurder van die vennootschap die 
het was blijven bewonen.
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Het arrest wijst erop dat “het een courante en voor het onderhoud van 
het gebouw dikwijls nuttige praktijk is dat de afgevaardigd bestuurder in 
een gebouw dat tot de failliete boedel behoort eventueel blijft wonen tot 
het wordt verkocht”, dat het niet vaststaat dat de eerste verweerster te 
dezen in die hoedanigheden “niet als een bonus vir heeft gehandeld door 
een weerspanning persoon die [...] opzettelijk schade kan veroorzaken aan 
het pand daar te laten”, dat de eiser “de curator bovendien niet verwijt dat 
hij niet heeft gehandeld zoals ieder normaal zorgvuldig curator in dezelfde 
situatie zou hebben gehandeld” en dat, bij ontstentenis van dat bewijs, de 
tegen die verweerster ingestelde rechtsvordering niet gegrond is.

Uit die vermeldingen blijkt dat de eerste verweerster C. R. in het 
gebouw heeft laten wonen om voor het onderhoud te zorgen en dat zij 
aldus laatstgenoemde in haar plaats heeft gesteld voor de, althans gedeel-
telijke, uitvoering van haar verbintenis tot bewaring van het gebouw.

Het arrest beslist dat de fout van C.R. niet kan leiden tot de contrac-
tuele aansprakelijkheid van de eerste verweerster, optredend in die 
hoedanigheden en verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

25 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en mevr. Grégoire.

N° 340
1o kamer — 25 mei 2012

(C11.0494.F)

aaNSPrakeLIjkHeID buITeN oVereeNkomST. — SCHaDe. — beGrIP. 
VormeN. — beGrIP.

Degene die door zijn fout aan een ander schade berokkent, moet die schade 
integraal vergoeden, wat impliceert dat de schadelijder hersteld wordt in de 
toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de handeling waarover hij 
klaagt niet was gepleegd ; de schade moet in de regel gebonden zijn aan de 
persoon die er de vergoeding van eist  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)

(S. e.a. T. H.)

  (1) Zie Cass. 23 sept. 1997, AR P.96.0526.F, AC 1997, nr. 364 ; Cass. 9 april 2003, AR 
P.03.0049.F, AC 2003, nr. 235.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
31 januari 2011 van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eiseres en van haar 
verzekerde niet gegrond, verklaart vervolgens de vordering van de verweerster 
die optreedt als voogdes van R.D. ontvankelijk en ten dele gegrond, en veroor-
deelt de eiseres om aan de verweerster een morele schadevergoeding van 12.500 
euro te betalen, vermeerderd met de interest aan 5 pct., alsook een materiële 
schadevergoeding van 602.424 euro, vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 
1 februari 200. Het beslist aldus om de volgende redenen :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrije vertaling :
 “Het wordt niet betwist dat R.D. van bij haar geboorte zwaar gehandicapt is en 

dat zij de hulp van een derde nodig heeft.
Voor het ongeval kon zij de hulp inroepen van haar zus M.-T. D. die haar dage-

lijks kosteloos bijstand verleende.
Bijgevolg is het argument dat zij geen schade geleden heeft door het ongeval 

niet geloofwaardig.
Haar situatie is integendeel grondig veranderd, daar zij na het ongeval op die 

hulp geen beroep meer kon doen.
Die schade moet volledig worden vergoed door de persoon die het ongeval heeft 

veroorzaakt, ook al verleent een andere zus van R.D., namelijk D.D., haar thans 
kosteloos bijstand.

In strijd met wat [de eisers] aanvoeren heeft de vergoeding geen betrekking op 
de gevolgen van de handicap van R.D., maar op de derving van de hulp die had 
kunnen worden geboden door de overleden persoon, M.-T. D. Om die reden is hier 
niet de vraag aan de orde of R.D. over een integratietegemoetkoming beschikt of 
welk bedrag zij hiervoor in voorkomend geval ontvangt.

In zoverre de schade in concreto moet worden geraamd, vormt de bestaande 
toestand van R.D. het uitgangspunt. In dit geval kan het niet worden betwist dat 
R.D. dankzij de hulp van haar overleden zus, ondanks haar handicap een zekere 
levenskwaliteit genoot die zij door het overlijden van haar zuster kwijt is, ook 
al is een ander familielid voor haar ingesprongen na het overlijden van M.-T.D

Aangezien die schade niet in natura kan worden hersteld, moet de vergoeding 
bij equivalent worden bepaald.

Uitgaande van een arbeidstijd tussen 6,5 en 8 uur per dag, zoals die door de 
deskundige Paul Depta is vastgesteld, en een permanentiedienst, heeft de eerste 
rechter correct geoordeeld dat een gemiddelde prestatie van negen uur per dag 
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als uitgangspunt in aanmerking moet worden genomen. Aangezien een dagelijkse 
werktijd van negen uur in aanmerking genomen is, is de permanentiedienst 
meegerekend.

Het uurloon van 12 euro is eveneens een passend bedrag gelet op de te vervullen 
taken. Aangezien uit het deskundigenverslag van dokter Paul Depta niet kan 
worden afgeleid dat de bijstand aan R.D. door een verpleegster moet worden 
overgenomen,is het door de eerste rechter vastgesteld uurtarief van 12 euro een 
passend bedrag. 

In strijd met wat [de verweerster] aanvoert en gelet op het feit dat de bijstand 
aan een persoon met een dergelijke handicap een lichamelijke inspanning vergt 
die niet mag worden onderschat, mag niet worden uitgegaan van de veronder-
stelling dat M.-Th. D. [in staat zou zijn geweest om haar zuster bij te staan tot 
zij zelf] de leeftijd van vijfenzeventig jaar zal hebben bereikt. Bijgevolg heeft 
de eerste rechter [op grond van een onaantastbare beoordeling] terecht beslist 
om die bijstand te beperken tot 31 maart 2009. Het tijdvak dat voor vergoeding 
in aanmerking komt, loopt dus van 23 december 1993 (dag van het ongeval) tot 
31 maart 2009, wat neerkomt op 5.578 dagen en niet op 5.943 dagen zoals de eerste 
rechter ten onrechte heeft berekend.

Aldus is aan [de verweerster] het volgende bedrag verschuldigd : 9 uur × 12 euro 
× 5578 dagen = 602.424 euro.

In strijd met wat [de verweerster] aanvoert, zijn de interesten niet verschul-
digd vanaf de dag van het ongeval aangezien het bedrag strekt tot vergoeding 
van schade die een periode van meer vijftien jaar omvat. Bijgevolg moet worden 
bevestigd dat de interesten verschuldigd zijn vanaf het midden van die periode, 
namelijk 1 februari 2001”.

Grieven

1. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek heeft 
de schadelijder recht op integrale vergoeding van zijn schade.

2. Het [bestreden] vonnis beslist dat R.D. voor de periode van 23 december 
1993 (dag van het ongeval) tot 31 maart 2009 recht had op een vergoeding wegens 
“derving van de zorgen en de bijstand van M.-Th. D” naar rato van 9 uur per dag 
gedurende 5.578 dagen op basis van 12 euro per uur.

3. De schadelijder die schadevergoeding vordert moet overeenkomstig de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bewijzen dat de schade vaststaat 
en in een oorzakelijk verband staat met de fout van de aansprakelijke dader.

4. Hoewel de feitenrechter het bestaan van een vaststaande schade in oorzake-
lijk verband met de fout in feite beoordeelt, staat het niettemin aan het Hof van 
Cassatie na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig het 
bestaan van te vergoeden schade heeft kunnen afleiden.

5. Te dezen beslist het bestreden vonnis dat R.D. schade geleden heeft omdat 
zij de verzorging en de bijstand van haar overleden zus (M.-Th. D) heeft moeten 
ontberen gedurende de periode van 23 december 1993 (dag van het ongeval) tot 
31 maart 2009.

6. Het bestreden vonnis wijst in dit verband onder meer op het volgende :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrije vertaling : 

 “Het wordt niet betwist dat R.D. van bij haar geboorte zwaar gehandicapt is en 
dat zij de hulp van een derde nodig heeft.

Voor het ongeval kon zij de hulp inroepen van haar zus M.-T. D. die haar dage-
lijks kosteloos bijstand verleende.
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Bijgevolg is het argument dat zij geen schade geleden heeft door het ongeval 
niet geloofwaardig.

Haar situatie is integendeel grondig veranderd, daar zij na het ongeval op die 
hulp geen beroep meer kon doen.

Het bestreden vonnis preciseert dat in dit geval 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrije vertaling : 

 “In strijd met wat [de eisers] aanvoeren heeft de vergoeding geen betrekking 
op de gevolgen van de handicap van R.D., maar op de derving van de hulp die had 
kunnen worden geboden door de overleden persoon, M.-T. D. Om die reden is hier 
niet de vraag aan de orde of R.D. over een integratietegemoetkoming beschikt of 
welk bedrag zij hiervoor in voorkomend geval ontvangt”

7. Uit die overwegingen blijkt dat de schade van R.D. erin bestaat dat zij 
de verzorging en de bijstand van haar overleden zuster heeft moeten ontberen 
gedurende de periode van 23 december 1993 (dag van het ongeval) tot 31 maart 
2009 :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrije vertaling :

 “Die schade moet volledig worden vergoed door de persoon die het ongeval 
heeft veroorzaakt, ook al verleent een andere zus van R.D., namelijk D.D., haar 
thans kosteloos bijstand.

(…) In dit geval kan het niet worden betwist dat R.D. dankzij de hulp van haar 
overleden zus, ondanks haar handicap een zekere levenskwaliteit genoot die zij 
door het overlijden van haar zuster kwijt is. Hierbij doet het niet terzake dat na 
het overlijden van M.-T. D. een ander familielid voor haar zorgt.

Het vonnis stelt immers vast dat D.D. de andere zus van het slachtoffer, de 
zorg voor R.D. overgenomen heeft tijdens de periode van 23 december 1993 (dag 
van het ongeval) tot 31 maart 2009. Bijgevolg is het wel degelijk D.D. die de 
schade geleden heeft in oorzakelijk verband met het ongeval, namelijk het 
feit dat zij de nodige zorg en bijstand diende te verlenen aan R.D. waartoe 
haar overleden zuster zich voordien verbonden had (cf. Cass., 6 november 2001, 
P.99.1703.N).

8. De op de artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
gegronde rechtsvordering tot vergoeding impliceert per definitie dat het slacht-
offer wordt hersteld in de toestand waarin het zou hebben verkeerd indien de 
eiser niet aansprakelijk was geweest (indien de fout niet was begaan).

9. De feitenrechter kan slechts beslissen dat er een schade in oorzakelijk 
verband met de fout bestaat wanneer ten gevolge van het feit dat de aansprake-
lijkheid teweegbrengt het slachtoffer er erger aan toe is dan voor de fout.

10. Uit de vaststellingen van het vonnis blijkt evenwel dat R.D., nadat zij de 
hulp en de bijstand van haar overleden zus kwijt was, diezelfde hulp en diezelfde 
bijstand gekregen had van een andere zus gedurende de periode van 23 december 
1993 (dag van het ongeval) tot 31 maart 2009.

Bijgevolg is de schade die R. D. geleden had ten gevolge van het feit dat zij 
gedurende de periode van 23 december 1993 (dag van het ongeval) tot 31 maart 
2009 de zorg en de bijstand van haar overleden zuster heeft moeten ontberen, 
verholpen door het feit dat gedurende voormelde periode een andere zuster R.D. 
heeft geholpen en verzorgd. De rechtbank heeft bijgevolg niet wettig het bestaan 
van een te vergoeden schade kunnen vaststellen ten aanzien van R. D. en zij heeft 
derhalve haar beslissing niet naar recht verantwoord) (schending van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
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III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek moet degene 
die door zijn fout aan een ander schade berokkent die schade integraal 
vergoeden, wat impliceert dat de schadelijder hersteld wordt in de 
toestand waarin hij zou hebben verkeerd indien de handeling waarover 
hij klaagt niet was gepleegd. De schade moet in de regel gebonden zijn 
aan de persoon die er de vergoeding van eist. 

Uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt :
— R.D. is sedert haar geboorte gehandicapt en zij heeft gemiddeld 

gedurende negen uur per dag de hulp van een derde nodig ;
— zij kreeg die hulp kosteloos van haar zuster, M.-Th. D. tot die op 

23 december 1993 overleed aan de gevolgen van het litigieuze verkeerson-
geval waarvoor de eiser aansprakelijk is verklaard ;

— gelet op de lichamelijke inspanning die de hulp aan F.D. vereiste, 
had M.-Th. D., zonder het ongeval die hulp slechts kunnen blijven 
verlenen tot 31 maart 2009 ;

— sedert het ongeval tot 31 maart 2009 kreeg R.D. de voor haar nood-
zakelijke hulp kosteloos van een andere zus D.D.

Het bestreden vonnis overweegt dat, “in zoverre de schade in concreto 
moet worden geraamd, de bestaande situatie van R.D. het uitgangs-
punt vormt [en dat] het niet kan worden betwist dat [laatstgenoemde] 
ondanks haar handicap een zekere levenskwaliteit genoot, die zij door 
het overlijden van haar zus kwijt is, ook al is een ander familielid voor 
haar ingesprongen na het overlijden van M.-Th. D.”

Aangezien het bestreden vonnis aanneemt dat R.D. de wegens haar 
handicap noodzakelijke hulp kosteloos gekregen heeft van een ander 
persoon dan haar overleden zuster gedurende de gehele periode waarin 
zij die hulp had kunnen blijven bieden, beslist het niet wettig dat R.D. 
ten gevolge van het ongeval een persoonlijke schade heeft geleden die 
gelijkstaat met de kostprijs van de hulp van een derde persoon.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eisers veroordeelt 

om aan de verweerster in voornoemde hoedanigheden het bedrag van 
602.424 euro plus de interest te betalen en uitspraak doet over de kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 
feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde recht-
bank van eerste aanleg te Eupen, rechtszitting houdende in hoger beroep.

25 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Fettweis, advocaat-generaal. — Andersluidende 
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conclusie  (1) : de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Maes.

N° 341
2o kamer — 29 mei 2012

(P.11.1434.N)

STeDeNbouw. — bouwVerGuNNING. — reGuLarISaTIeVerGuNNING ToT 
HerbouweN. — beHouD VaN HeT karakTer eN De VerSCHIjNINGSVorm VaN De 
oorSProNkeLIjke CoNSTruCTIe. — DraaGwIjDTe.

Het behoud van het “karakter en de verschijningsvorm” van een bestaand 
vergund gebouw, zoals bepaald in artikel 145bis, § 1, eerste lid, 2°, Steden-
bouwdecreet 1999, als voorwaarde tot het verlenen van de vergunning tot 
herbouwen, sluit niet uit dat wijzigingen aan de oorspronkelijke toestand of 
het uitzicht van het gebouw kunnen worden aangebracht, mits dit gebouw 
wat betreft de architectuur, bouwstijl, volume en gebruikte materialen zijn 
eigenheid bewaart en voorts één passend deelelement blijft uitmaken van de 
betrokken omgeving  (2). 

(GeweSTeLIjk STeDeNbouwkuNDI INSPeCTeur e.a. T. j. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 juni 2011, op verwijzing 
gewezen na arrest van het Hof van 17 maart 2009.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan. 

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 159 Grondwet, de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, artikel 6.1.41, § 1, Vlaamse 

  (1) Uit de overwegingen van het bestreden vonnis dat “(R.), dankzij de hulp van haar 
(overleden) zus M.-Th., ondanks haar handicap een zekere levenskwaliteit genoot die zij 
door het overlijden van haar zuster kwijt is, ook al is (haar zuster D.) voor haar inges-
prongen na het overlijden van M.-Th. en dat “die schade volledig moet worden vergoed”, 
“ook al verleent een andere zus van (R.) (…) haar thans kosteloos bijstand”, blijkt dat, 
in strijd met wat het middel stelt, de hulp en de bijstand die R. kreeg van haar zuster 
die overleden is aan de gevolgen van het litigieuze verkeersongeval niet dezelfde waren 
als die welke een andere zuster haar na dat overlijden verstrekt heeft ; het O.M. heeft 
derhalve geconcludeerd dat het middel feitelijke grondslag miste.

  (2) B. roeLaNDTS, “Bouwen en exploiteren in zonevreemd gebied na het decreet van 18 mei 
1999”, in “Ruimtelijke ordening en stedenbouw op nieuwe wegen ?”, Referatenbundel 
Vlaams Pleitgenootschap – Balie Brussel, De Boeck en Larcier, (2001), nr. 2.1.8, p. 64.
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Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 145bis, § 1, eerste lid, 2o, Steden-
bouwdecreet 1999, zoals van toepassing vóór de vervanging bij artikel 47 
Aanpassingsdecreet 2009, artikel 193, § 2, Stedenbouwdecreet 1999, zoals 
van toepassing vóór de vervanging bij artikel 90 Aanpassingsdecreet 
2009, artikel 195quinquies Stedenbouwdecreet 1999, zoals van toepas-
sing vóór de wijziging bij artikel 91 Aanpassingsdecreet 2009 en de arti-
kelen 43, § 2, zesde lid, en 53, § 2 en § 3, Stedenbouwdecreet 1996 : het 
arrest weigert onterecht de onwettigheid van de regularisatievergun-
ning vast te stellen en bijgevolg het gevorderde herstel door afbraak 
van het illegale bouwwerk te bevelen ; met betrekking tot de voor-
waarde van “het behoud van het karakter, de verschijningsvorm van 
het (bestaande) gebouw of de constructie”, in de zin van artikel 145bis, 
§ 1, eerste lid, 2o, Stedenbouwdecreet 1999 stelt het arrest immers vast 
dat de vergunning, na afweging tegen de goede ruimtelijke ordening, 
het behoud van het oorspronkelijke karakter, met name het amalgaam 
karakter van de vier verschillende huisjes, elk met zijn eigen bijgebouw-
tjes “niet wenselijk” acht ; dergelijke toets is wettelijk enkel toegelaten 
nadat is aangenomen dat “het karakter en de verschijningsvorm” werd 
behouden ; de omstandigheid dat de vergunningsbeslissing “het geheel 
vanuit ruimtelijke ordening” aanvaardbaar acht, kan de regularisatie-
vergunning niet verantwoorden, daar niet tevens wettig is aangenomen 
dat “het karakter en de verschijningsvorm” werden behouden ; na te 
hebben aangenomen dat het “oorspronkelijk karakter” een “amalgaam 
karakter van vier huisjes elk met zijn bijgebouwtjes” was, kon het 
arrest enkel besluiten dat de nieuwe constructie “het karakter” van de 
oorspronkelijke gebouwen behoudt, indien ook deze nieuwe constructie 
dit amalgaam karakter vertoont, vaststelling die het arrest evenwel 
niet bevat ; tevens wordt de bewijskracht van de vergunning miskend 
door aan te nemen dat zij niet afwijkt van de voorwaarde van het behoud 
van het oorspronkelijke karakter, ofschoon de vergunning het bewaren 
van dit amalgaam karakter van vier huisjes, elk met zijn bijgebouwtjes, 
niet wenselijk acht.

2. Het behoud van het “karakter en de verschijningsvorm” van een 
bestaand vergund gebouw, zoals bepaald in artikel 145bis, § 1, eerste 
lid, 2o, Stedenbouwdecreet 1999, als voorwaarde tot het verlenen van 
de vergunning tot het herbouwen, sluit niet uit dat wijzigingen aan de 
oorspronkelijke toestand of het uitzicht van het gebouw kunnen worden 
aangebracht, mits dit gebouw wat betreft de architectuur, bouwstijl, 
volume en gebruikte materialen, zijn eigenheid bewaart en voorts één 
passend deelelement blijft uitmaken van de betrokken omgeving.

Het middel, in zoverre dit ervan uitgaat dat het behoud van het 
karakter en de verschijningsvorm van het gebouw betekent dat elke 
wijziging aan de oorspronkelijke toestand of het uitzicht van het 
gebouw verboden is, en dat elke afweging “tegen de algemene vereiste 
van een goede ruimtelijke ordening” die in het nadeel uitvalt “van het 
behoud van (dit) oorspronkelijke karakter” niet toegelaten is daar zij 
aan voormelde voorwaarde zou voorbijgaan en tot een schending van 
artikel 145bis, § 1, eerste lid, 2o, Stedenbouwdecreet 1999 zou leiden, faalt 
naar recht. 
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3. Voor het overige behoort het tot de appreciatie- en beleidsbevoegd-
heid van het bestuur te oordelen of het “karakter en de verschijnings-
vorm” van het gebouw worden geëerbiedigd, welke beslissing de rechter 
alleen marginaal kan toetsen. 

4. Met betrekking tot de toepassing door het ministerieel besluit van 
26 december 2006 van voormelde voorwaarde bij het verlenen van de 
regularisatievergunning aan de verweerders, oordeelt het arrest dat : 

— in deze vergunning met het “oorspronkelijke” karakter verwezen 
werd naar het “amalgame” karakter van de vier huisjes ;

— geenszins geëist kon worden dat dit amalgaam karakter kon worden 
behouden, daar het veeleer de bedoeling van de wetgever was om in 
“dezelfde stijl” te blijven. Zo kon bijvoorbeeld een fermette niet worden 
omgebouwd in een haciënda ;

— de afweging van het behoud van dit oorspronkelijke, met name 
amalgaam karakter tegen de algemene vereiste van een goede ruimte-
lijke ordening, meer bepaald het creëren van één samenhangend geheel, 
niet betekent dat afgeweken werd van “de verschijningsvorm” ; 

— bij vergelijking van de voorgebrachte foto’s van de oorspronkelijke 
constructie (verzameling van vier Huttekens) en de nieuw opgerichte 
constructie, het ministerieel besluit terecht heeft geoordeeld dat aan 
deze voorwaarde werd voldaan, behoudens wat betreft de grootte van de 
constructie en het iets modernere karakter ervan ;

— de regularisatievergunning blijkbaar terecht oordeelde dat de gere-
aliseerde woning evenwel het basisvolume van de vier woningen behoudt, 
waarbij de muren worden opgetrokken en het geheel wordt afgedekt met 
één dakvolume ; 

— vermits de wet mogelijk maakt dat het volume vermeerderd wordt, 
zoals in casu van ongeveer 584 m3 naar 990 m3, dit aspect op zich niet door-
slaggevend kan zijn om te spreken van een “gewijzigd” karakter of vorm.

Door aldus te oordelen dat “het karakter en de verschijningvorm” in 
de zin van artikel 145bis, § 1, eerste lid, 2o, Stedenbouwdecreet 1999 niet 
noodzakelijk overeenstemt met het “oorspronkelijke karakter” van het 
bouwwerk, en deze bepaling sommige wijzigingen toelaat mits behoud 
van één samenhangend geheel met de omgeving, welk onderscheid ook 
het vergunningsbesluit maakt, miskent het arrest noch de toepassing 
van deze wettelijke voorwaarde noch de bewijskracht van dit besluit, 
maar verantwoordt het zijn beslissing dat de regularisatievergunning 
wettig is, naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
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Veroordeelt de eisers tot de kosten.

29 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Duinslaeger, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 342

2o kamer — 29 mei 2012
(P.11.2037.N)

1o  reDeNeN VaN De VoNNISSeN eN arreSTeN. — GeeN CoNCLuSIe. 
— STrafZakeN (GeeSTrIjke DraNkeN eN DouaNe eN aCCIjNZeN INbeGrePeN). — 
beSLISSING oP De STrafVorDerING. — moTIVerINGSPLICHT. — reCHT oP eeN 
eerLIjk ProCeS. — DraaGwIjDTe.

2o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — reCHT oP eeN eerLIjk ProCeS. — STrafZakeN. — 
beSLISSING oP De STrafVorDerING. — GeeN CoNCLuSIe. — moTIVerINGSPLICHT. 
— DraaGwIjDTe.

1o en 2o Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behande-
ling van de zaak houdt in dat de beslissing op de strafvordering tenminste 
melding maakt van de voornaamste redenen die de rechter van de schuld 
of de onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en hem ertoe hebben 
gebracht de telastleggingen bewezen te verklaren ; hieruit volgt dat om aan 
die verdragrechtelijke vereiste te voldoen, de beslissingen met redenen moet 
en worden omkleed, ook al heeft de beklaagde geen conclusie ingediend  (1). 
(Artt. 6.1 EVRM en 149 Grondwet)

(V.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brugge van 2 november 2011.

De eiser voert in een memorie twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen :

— artikel 6.1 EVRM ;

  (1) Cass. 8 juni 2011, AR P.11.0570.F, AC 2011, nr. 391.
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— artikel 149 Grondwet.
1. Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behan-

deling van de zaak houdt in dat de beslissing op de strafvordering 
tenminste melding maakt van de voornaamste redenen die de rechter 
van de schuld of de onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en hem 
ertoe hebben gebracht de telastleggingen bewezen te verklaren.

Hieruit volgt dat om aan die verdragrechtelijke vereiste te voldoen, 
de beslissingen met redenen moet worden omkleed, ook al heeft de 
beklaagde geen conclusie ingediend.

2. Het bestreden vonnis oordeelt : “[De rechtbank] oordeelt dat er geen 
enkele aanleiding bestaat om het vonnis a quo te wijzigen. De eerste rechter 
oordeelde in alle opzichten terecht.” Met betrekking tot eisers schuld 
oordeelde de eerste rechter : “Overwegende dat de betichtingen A en B 
lastens [de eiser] bewezen zijn. Overwegende dat in hoofde van [de eiser] 
voor de betichting A herhaling bestaat. Overwegende dat in hoofde van 
[de eiser] voor de betichting A verzwaring bestaat.”

Aldus stelt het bestreden vonnis noch met eigen redenen noch met de 
redenen van de eerste rechter waarnaar het verwijst, vast dat de eiser 
de gegrondheid van de strafvervolging zou hebben erkend. Het preciseert 
evenmin, zij het op beknopte wijze, de concrete redenen waarom het de 
veroordeling bevestigt. Aldus is het bestreden vonnis niet regelmatig 
met redenen omkleed en miskent het eisers recht op een eerlijk proces.

Middelen

3. De middelen kunnen niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en 
behoeven geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Veurne, zetelend 

in hoger beroep.

29 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Duinslaeger, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Ampe (bij de balie te Brugge).

N° 343

2o kamer — 29 mei 2012
(P.12.0878.N)

1o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — beVeL ToT aaNHouDING. — Vooraf-
GaaND VerHoor Door PoLITIe eN oNDerZoekSreCHTer. — Gebrek aaN bIjSTaND 
VaN eeN aDVoCaaT. — GeVoLG.
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2o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — arTIkeL 6.3.C. — reCHT oP bIjSTaND VaN eeN 
aDVoCaaT. — aaNHouDINGSbeVeL. — VoorafGaaND VerHoor Door PoLITIe eN 
oNDerZoekSreCHTer. — Gebrek aaN bIjSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — GeVoLG.

3o  VoorLoPIGe HeCHTeNIS. — beVeL ToT aaNHouDING. — Vooraf-
GaaND VerHoor Door PoLITIe eN oNDerZoekSreCHTer. — Gebrek aaN bIjSTaND 
VaN eeN aDVoCaaT. — GeVoLG.

4o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — arTIkeL 6.3.C. — reCHT oP bIjSTaND VaN eeN 
aDVoCaaT. — aaNHouDINGSbeVeL. — VoorafGaaND VerHoor Door PoLITIe eN 
oNDerZoekSreCHTer. — Gebrek aaN bIjSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — GeVoLG.

5o  oNDerZoek IN STrafZakeN. — aaNHouDINGSbeVeL. — VoorafGaaND 
VerHoor Door PoLITIe eN oNDerZoekSreCHTer. — Gebrek aaN bIjSTaND VaN eeN 
aDVoCaaT. — GeVoLG

1o en 2o Noch artikel 6.3.c EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens, noch de artikelen 2bis en 16, § 2, Voorlopige Hech-
teniswet, verplichten de onderzoeksgerechten onmiddellijk het bevel tot 
aanhouding op te heffen alleen om reden dat de verdachte door de politie of 
de onderzoeksrechter werd gehoord zonder bijstand van een raadsman voor-
aleer een bevel tot aanhouding lastens hem werd verleend. 

3°, 4o en 5o Het feit dat de verdachte door de politie of de onderzoeksrechter 
werd gehoord zonder bijstand van een raadsman vooraleer een bevel tot 
aanhouding lastens hem werd verleend, is op zichzelf geen wettelijk beletsel 
voor de voortgang van het gerechtelijk onderzoek en de eventuele verlenging 
van de dwangmaatregelen die ermee gepaard gaan. (Artt. 6.3.c EVRM, 2bis 
en 16, § 2, Voorlopige Hechteniswet)

(G.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 mei 2012. 

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel 

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, meer in 
het bijzonder miskenning van het recht op bijstand van een raadsman, 
zoals bepaald in artikel 6.3.c EVRM, en het recht op een eerlijk proces : 
de eiser gaf van bij aanvang van zijn arrestatie te kennen dat hij de 
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bijstand van een raadsman wenste ; aan dit verzoek werd geen gevolg 
gegeven zodat hij niet door een onafhankelijke vertrouwenspersoon 
kon worden geïnformeerd over zijn rechten en meer bepaald over zijn 
zwijgrecht en het recht zichzelf niet te beschuldigen ; tevens was geen 
overleg mogelijk teneinde na te gaan of voorwaarden konden worden 
voorgesteld aan de onderzoeksrechter met het oog op een invrijheid-
stelling onder voorwaarden dan wel of het aangewezen was bijkomende 
onderzoekshandelingen voor te stellen ; evenmin kon de raadsman van 
de eiser erop toezien dat diens rechten niet miskend werden tijdens de 
verhoren door politie en onderzoeksrechter ; hierdoor werd eisers recht 
van verdediging op onherstelbare wijze aangetast ; de eiser diende dan 
ook in vrijheid te worden gesteld.

2. In zoverre het onderdeel het Hof verplicht tot een onderzoek van 
feiten waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

3. Artikel 6.3.c EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens, verplicht de onderzoeksgerechten niet onmid-
dellijk het bevel tot aanhouding op te heffen alleen om reden dat de 
verdachte door de politie of de onderzoeksrechter werd gehoord zonder 
bijstand van een raadsman vooraleer een bevel tot aanhouding lastens 
hem werd verleend. Ook de artikelen 2bis en 16, § 2, Voorlopige Hechte-
niswet voorzien niet in die verplichting.

Het feit dat op die manier verhoren werden afgenomen, is op zichzelf 
geen wettelijk beletsel voor de voortgang van het gerechtelijk onder-
zoek en de eventuele verlenging van de dwangmaatregelen die ermee 
gepaard gaan.

Het onderdeel faalt in zoverre naar recht. 
4. Artikel 6 EVRM heeft in beginsel enkel betrekking op de uitoefening 

van het recht van verdediging voor de vonnisgerechten die ten gronde 
uitspraak doen over de schuld of onschuld van een beklaagde, maar niet 
voor de onderzoeksgerechten die enkel oordelen over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis van een verdachte. 

Ter gelegenheid van de beoordeling van de handhaving van de voorlo-
pige hechtenis door het onderzoeksgerecht kan de verdachte detentie-
vervangende maatregelen of bijkomende onderzoeksverrichtingen voor-
stellen. 

Voor de feitenrechter zal de beklaagde met de bijstand van zijn advocaat 
alle verklaringen die hij nodig acht, kunnen afleggen en zijn eerder afge-
legde verklaringen kunnen verduidelijken, vervolledigen of intrekken. 
Het zal dan aan de feitenrechter staan om, in het licht van het geheel 
van het proces, na te gaan of de bewijswaarde van alle hem voorgelegde 
gegevens aangetast is door het enkele feit dat bepaalde verklaringen 
tijdens het onderzoek afgelegd werden zonder de bijstand van een advo-
caat en, in voorkomend geval, te beslissen tot de niet-toelaatbaarheid of 
de uitsluiting van deze bewijsmiddelen.

Artikel 6 EVRM ontneemt de onderzoeksgerechten die uitspraak 
moeten doen over de eventuele handhaving van de voorlopige hechtenis, 
evenwel niet de rechtsmacht te onderzoeken of de aangevoerde schen-
ding alsnog van aard is het voeren van een eerlijk proces te verhinderen.
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Bij de beoordeling of het recht op een eerlijk proces van een verdachte 
onherstelbaar is miskend ingevolge het gebrek aan bijstand van een 
raadsman bij zijn verhoren door de politie ter gelegenheid van zijn 
vrijheidsberoving of door de onderzoeksrechter vooraleer een bevel tot 
aanhouding werd verleend, kan onder meer rekening gehouden worden 
met het feit dat het gebrek aan bijstand het gevolg was van overmacht.

5. Het arrest oordeelt dat het gebrek aan bijstand van een raadsman 
te wijten was aan overmacht en dat uit de inhoud van het bevel tot 
aanhouding blijkt dat de ernstige aanwijzingen van schuld ten laste van 
de eiser niet gegrond zijn op zijn verklaring, afgelegd zonder bijstand 
van een raadsman, maar op de vaststellingen bij heterdaad door de 
verbalisanten.

Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht zonder eisers 
recht op een eerlijk proces te miskennen.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

29 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Roelants (bij de balie te Antwerpen).

N° 344
2o kamer — 29 mei 2012

(P.12.0888.N)

wrakING. — STrafZakeN. — VerZoekSCHrIfT. — oNTVaNkeLIjkHeID. — 
VereISTe. — PLeeGVormeN. — oNDerTekeNING Door eeN aDVoCaaT DIe meer 
DaN TIeN jaar bIj De baLIe IS INGeSCHreVeN.

Niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot wraking, wanneer uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het ondertekend werd 
door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven  (1). 
(Art. 835 Gerechtelijk Wetboek)

(L.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het verzoek tot wraking dat aan dit arrest is gehecht, beoogt de 
wraking van de raadsheren van de vijftiende kamer van het hof van 

  (1) Cass. 6 feb. 2008, AR P.08.0221.F, AC 2008, nr. 89.
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beroep te Antwerpen in het kader van de behandeling van het hoger 
beroep in zake het dossier TU.60.F1.003742/09 dat onder meer ten laste 
van de verzoeker hangende is voor dat hof.

Op 11 mei 2012 hebben de raadsheren Buyle en Lutters en op 14 mei 
2012 heeft raadsheer Sterkens de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd, waarbij zij weigeren zich 
van de zaak te onthouden.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Artikel 835 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “Op straffe van nietigheid 
wordt de vordering tot wraking 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.”

2. Het verzoekschrift dat neergelegd is op de griffie van het hof van 
beroep te Antwerpen op 10 mei 2012, is ondertekend door “E. Jacobs 
(balie Antwerpen)” loco eisers raadsman E. Gauquie.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
het verzoekschrift ondertekend werd door een advocaat die meer dan 
tien jaar bij de balie is ingeschreven.

Het verzoekschrift is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder Anick De Muelenaere, met kantoor te 1800 

Vilvoorde, Stationlei 13, aan om het arrest binnen achtenveertig uren 
aan de verzoeker te betekenen.

Veroordeelt de verzoeker tot wraking tot de kosten.

29 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Smet en mevr. Gauquie (bij de balie te Antwerpen).

N° 345

2o kamer — 30 mei 2012
(P.12.0425.F)

1o  Hof VaN aSSISeN. — beHaNDeLING Ter ZITTING EN TUSSENAR-
RESTEN. VerkLarING VaN De jury. — TuSSeNarreST. — VraGeN. — 
bIjkomeNDe VraaG beTreffeNDe eeN aNDere kwaLIfICaTIe. — weIGerING De 
VraaG Te STeLLeN. — feITeN IN HuN oorSProNkeLIjke kwaLIfICaTIe beweZeN 
VerkLaarD. — CaSSaTIemIDDeL. — oNTVaNkeLIjkHeID.
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2o  CaSSaTIemIDDeLeN. — STrafZakeN. — beLaNG. — Hof VaN aSSISeN. 
— bIjkomeNDe VraaG beTreffeNDe eeN aNDere kwaLIfICaTIe. — weIGerING De 
VraaG Te STeLLeN. — feITeN IN HuN oorSProNkeLIjke kwaLIfICaTIe beweZeN 
VerkLaarD. — mIDDeL beTreffeNDe De bIjkomeNDe VraaG. — oNTVaNkeLIjk-
HeID.

1o  en 2o Het middel dat het hof van assisen verwijt dat het weigert de jury een 
bijkomende vraag te stellen betreffende een andere kwalificatie, wanneer 
de feiten in hun oorspronkelijke omschrijving bewezen zijn verklaard, tot 
staving van een motivering overeenkomstig artikel 334 van het Wetboek van 
Strafvordering, is niet ontvankelijk  (1). 

(m. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het hof van 
assisen van de provincie Hengouwen van 16 en 17 februari 2012.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep tegen het arrest alvorens recht te doen van 
16 februari 2012

De eerste twee middelen samen

De eiser verwijt het arrest dat het weigert de jury een bijkomende 
vraag te stellen, waarom hij had verzocht, betreffende de moordpoging.

Uit het motiverend arrest blijkt dat de gezworenen bevestigend hebben 
geantwoord op de hoofdvragen betreffende de opzettelijke doodslag en 
de verzwarende omstandigheid voorbedachte rade.

Aangezien de feiten in hun oorspronkelijke omschrijving bewezen 
verklaard zijn, tot staving van een motivering overeenkomstig 
artikel 334 Wetboek van Strafvordering, had de vraag die de eiser voor-
stelt nooit een bevestigend antwoord kunnen krijgen.

De middelen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1) Cass. 25 juli 1995, AR P.95.0800.F, AC 1995, nr. 351.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

30 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Quévy en 
mevr. Geneeva (bij de balie te Brussel).

N° 346

2o kamer — 30 mei 2012
(P.12.0518.F)

1o  CaSSaTIeberoeP. — STrafZakeN. — VormeN. — Vorm eN 
TermIjN Voor memorIeS eN STukkeN. — SCHrIfTeLIjke CoNCLuSIe 
VaN HeT oPeNbaar mINISTerIe. — TermIjN VaN NeerLeGGING. — TermIjN IS NoCH 
SubSTaNTIeeL NoCH VoorGeSCHreVeN oP STraffe VaN NIeTIGHeID.

2o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — arTIkeL 6.3.C. — reCHT oP bIjSTaND VaN 
eeN raaDSmaN Naar ZIjN keuZe. — DraaGwIjDTe. — beSCHuLDIGDe Voor eeN 
Hof VaN aSSISeN.

3o  Hof VaN aSSISeN. — beHaNDeLING Ter ZITTING eN TuSSeNar-
reSTeN. VerkLarING VaN De jury. — beHaNDeLING Ter ZITTING. — 
reCHT VaN De beSCHuLDIGDe oP bIjSTaND VaN eeN raaDSmaN Naar ZIjN keuZe. 
— DraaGwIjDTe.

4o  reCHT VaN VerDeDIGING. — STrafZakeN. — reCHT oP bIjSTaND VaN 
eeN raaDSmaN Naar ZIjN keuZe. — DraaGwIjDTe. — beSCHuLDIGDe Voor eeN 
Hof VaN aSSISeN.

5o  reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — arTIkeL 6.3.b. — arTIkeL 6.3.C. — reCHT 
oP bIjSTaND VaN eeN raaDSmaN Naar ZIjN keuZe. — reCHT oP De mIDDeLeN 
NooDZakeLIjk Voor ZIjN VerDeDIGING. — beoorDeLING Door De reCHTer. — 
ToeZICHT VaN HeT Hof.

6o  Hof VaN aSSISeN. — beHaNDeLING Ter ZITTING eN TuSSeNar-
reSTeN. VerkLarING VaN De jury. — beHaNDeLING Ter ZITTING. 
— reCHT oP bIjSTaND VaN eeN raaDSmaN Naar ZIjN keuZe. — reCHT oP De 
mIDDeLeN NooDZakeLIjk Voor ZIjN VerDeDIGING. — beoorDeLING Door HeT Hof 
VaN aSSISeN. — ToeZICHT VaN HeT Hof.

7o  reCHT VaN VerDeDIGING. — STrafZakeN. — reCHT oP bIjSTaND VaN 
eeN raaDSmaN Naar ZIjN keuZe. — reCHT oP De mIDDeLeN NooDZakeLIjk Voor 
ZIjN VerDeDIGING. — beoorDeLING Door De reCHTer. — ToeZICHT VaN HeT Hof.

8o  CaSSaTIemIDDeLeN. — STrafZakeN. — oNaaNTaSTbare beoor-
DeLING Door De feITeNreCHTer. — reCHT oP bIjSTaND VaN eeN 
raaDSmaN Naar ZIjN keuZe. — reCHT oP De mIDDeLeN NooDZakeLIjk Voor ZIjN 
VerDeDIGING. — beoorDeLING Door De reCHTer. — ToeZICHT VaN HeT Hof.
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9o  aDVoCaaT. — orDe VaN aDVoCaTeN. — oNafHaNkeLIjke uIToefeNING VaN 
Haar PreroGaTIeVeN. — Hof VaN aSSISeN. — ProCeDure oP De ZITTING. — 
STafHouDer VerbIeDT eeN aDVoCaaT ZIjN CLIëNT NoG LaNGer Te VerDeDIGeN. — 
beSLISSING VaN HeT Hof VaN aSSISeN oVer De eerbIeDIGING VaN HeT reCHT VaN 
VerDeDIGING. — CaSSaTIeberoeP. — mIDDeL oefeNT krITIek uIT oP De beSLIS-
SING VaN De STafHouDer. — oNTVaNkeLIjkHeID.

10o  CaSSaTIemIDDeLeN. — STrafZakeN. — VerbaND meT 
beSTreDeN beSLISSING. — Hof VaN aSSISeN. — TuSSeNarreST. — beSLIS-
SING VaN HeT Hof VaN aSSISeN oVer De eerbIeDIGING VaN HeT reCHT VaN VerDe-
DIGING. — CaSSaTIeberoeP. — mIDDeL oefeNT krITIek uIT oP De beSLISSING 
VaN De STafHouDer om eeN aDVoCaaT Te VerbIeDeN ZIjN CLIëNT NoG LaNGer Te 
VerDeDIGeN. — oNTVaNkeLIjkHeID.

11o  Hof VaN aSSISeN. — beHaNDeLING Ter ZITTING eN TuSSeNar-
reSTeN. VerkLarING VaN De jury. — TuSSeNarreST. — beSLISSING 
VaN HeT Hof VaN aSSISeN oVer De eerbIeDIGING VaN HeT reCHT VaN VerDeDI-
GING. — CaSSaTIeberoeP. — mIDDeL oefeNT krITIek uIT oP De beSLISSING VaN De 
STafHouDer om eeN aDVoCaaT Te VerbIeDeN ZIjN CLIëNT NoG LaNGer Te VerDe-
DIGeN. — oNTVaNkeLIjkHeID.

1o Aangezien de termijn van vijftien dagen voor de zitting, als bepaald voor 
de neerlegging van de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie bij 
het Hof, in de artikelen 1105, derde lid, en 1106, tweede lid, van het Gerech-
telijk Wetboek waarnaar artikel 420ter van het Wetboek van Strafvordering 
verwijst, noch substantieel noch op straffe van nietigheid is voorgeschreven, 
kan hij in bepaalde gevallen niet verenigbaar blijken te zijn met andere 
regels van de rechtspleging ; wanneer hij niet geëerbiedigd wordt, kunnen 
de partijen nog altijd om verdaging van de zaak verzoeken zodat zij hun 
opmerkingen kunnen formuleren. (Artt. 1105, derde lid, 1106, tweede lid, 
en 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

2o tot 4o Artikel 6.3.c van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden kent iedere beschuldigde het recht toe 
om zichzelf te verdedigen of bijstand te hebben van een advocaat ; noch deze 
noch enige andere bepaling verlenen de beschuldigde recht op bijstand van 
meer dan één raadsman wanneer hij voor een hof van assisen verschijnt  (1). 
(Art. 6.3.c, EVRM)

5o tot 8o De feitenrechter beoordeelt in concreto of de beschuldigde de moge-
lijkheid heeft gekregen om zich door een raadsman van zijn keuze te laten 
bijstaan en of hij wel de noodzakelijke middelen heeft gekregen voor zijn 
verdediging ; het staat aan het Hof om na te gaan of die rechter, uit zijn vast-
stellingen, zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (2). (Artt. 6.3.b 
en 6.3.c, EVRM)

9o tot 11o De Orde van advocaten is, in de uitoefening van haar prerogatieven, 
onafhankelijk ten opzichte van de organen van de rechterlijke macht ; het 
middel dat kritiek uitoefent op de beslissing van de Orde van advocaten 
om één van de raadslieden van de beschuldigde te verbieden zijn cliënt nog 
langer te verdedigen, houdt geen verband met de beslissing van het hof van 

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 346.
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assisen waarbij wordt vastgesteld dat, te dezen, het recht van verdediging 
van die beschuldigde niet miskend was  (1).

(w. e.a. T. HeNry, CuraTor oPeN erfeNIS VaN D. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen drie arresten met de nummers 
511, 523 en 524 van het hof van assisen van de provincie Luik van 16 en 
17 februari 2012.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 25 mei 2012 een 
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

De eiser heeft op 29 mei 2012, in zijn antwoord op de conclusie van het 
openbaar ministerie, een nota van antwoord neergelegd.

Op de rechtszitting van 30 mei 2012 heeft raadsheer Pierre Cornelis 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Het middel van niet-ontvankelijkheid door de eiser aangevoerd tegen 
de schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie

De eiser voert aan dat, met toepassing van de artikelen 1105, derde 
lid, en 1106, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, waarnaar artikel 420ter 
Wetboek van Strafvordering verwijst, de schriftelijke conclusie van 
het openbaar ministerie ten minste vijftien dagen voor de zitting op de 
griffie moet worden neergelegd en een kopie ervan moet worden toege-
zonden aan de eiser. Hij leidt daaruit af dat de conclusie die buiten die 
termijn is neergelegd, uit het dossier dient verwijderd te worden.

Die termijn van vijftien dagen, die noch substantieel noch op straffe 
van nietigheid is voorgeschreven, kan in bepaalde gevallen niet verenig-
baar blijken te zijn met andere regels van de rechtspleging. Wanneer 
die termijn niet geëerbiedigd wordt, kunnen de partijen nog altijd om 
verdaging van de zaak verzoeken zodat zij hun opmerkingen kunnen 
formuleren.

Krachtens artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering kan 
de eiser een memorie indienen tot acht vrije dagen vóór de rechtszitting.

Aangezien de zaak was vastgesteld op 30 mei 2012, kon de eiser tot 
en met maandag 21 mei middelen aanvoeren. Daaruit volgt dat, aange-
zien de termijn van vijftien dagen die in het Gerechtelijk Wetboek is 
bepaald, onverenigbaar is met de voormelde regel van het strafproces 
voor het Hof, die termijn hier niet van toepassing was.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2012, nr. 346.
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De wet van 14 november 2000 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
inzake de tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor 
het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en 
tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter Wetboek van Strafvorde-
ring, heeft tot doel de daarin vermelde bepalingen aan te passen aan de 
rechtspraak van het Europees Hof, door met name de partijen die een 
proces voeren voor het Hof van Cassatie de mogelijkheid te bieden op de 
conclusie van het openbaar ministerie te reageren.

Aangezien de eiser niet vraagt dat de behandeling van de zaak zou 
worden verdaagd, meldt dat hij niet op de rechtszitting zal verschijnen 
en, nog vóór die rechtszitting, de in artikel 1107 Gerechtelijk Wetboek 
bedoelde nota neerlegt in zijn antwoord op de conclusie van het open-
baar ministerie, waarvan hij vraagt dat die uit het dossier zou worden 
verwijderd, kan hij niet aanvoeren dat hem door de mededeling van die 
conclusie op 25 mei 2012 het recht op een eerlijke behandeling van zijn 
zaak is ontnomen, met name de mogelijkheid om zowel op de schriftelijke 
als op de eventuele mondelinge aanvullende conclusie te antwoorden.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Vierde middel

De eiser oefent kritiek uit op de praktijk van het openbaar ministerie 
om mondelinge conclusies te nemen voor het Hof.

In zoverre het middel gegrond is op overwegingen die geen verband 
houden met de bestreden arresten, is het niet ontvankelijk.

Voor het overige mist het middel feitelijke grondslag aangezien het 
op de onjuiste bewering berust dat het openbaar ministerie mondeling 
conclusie heeft genomen.

Eerste middel

Het middel verwijt het hof van assisen dat het van oordeel was dat 
het recht van verdediging van de eiser, zoals het met name gewaarborgd 
wordt door het EVRM niet miskend was, ofschoon de stafhouder van de 
Orde van advocaten hem de raadsman had ontzegd die hij uitdrukkelijk 
had gekozen.

Artikel 6.3.c EVRM kent iedere beschuldigde het recht toe om zichzelf 
te verdedigen of bijstand te hebben van een advocaat.

Noch deze noch enige andere bepaling verlenen de beschuldigde recht 
op bijstand van meer dan één raadsman wanneer hij voor een hof van 
assisen verschijnt.

De feitenrechter beoordeelt in concreto de mogelijkheid voor een 
beschuldigde om zich door een raadsman van zijn keuze te laten bijstaan. 
Het staat aan het Hof om na te gaan of die rechter, uit zijn vaststel-
lingen, zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.

De Orde van advocaten is, in de uitoefening van haar prerogatieven, 
onafhankelijk ten opzichte van de organen van de rechterlijke macht.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de beslissing van de staf-
houder van de Orde van advocaten te Luik, houdt het geen verband met 
de bestreden arresten en is het mitsdien niet ontvankelijk.

ARREST-2012-05.indb   1450 03/04/13   12:32



N° 346 - 30.5.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1451

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling 
door de appelrechters of in zoverre het onderzoek ervan vereist dat feite-
lijke gegevens worden onderzocht, waartoe het Hof niet bevoegd is, is 
het eveneens niet ontvankelijk.

In zijn antwoord op de door de eiser neergelegde conclusie stelt het 
arrest van 16 februari 2012 vast dat één van diens raadslieden, bij een 
op grond van artikel 473 Gerechtelijk Wetboek door de stafhouder van 
de Orde genomen ordemaatregel, het verbod kreeg om zijn cliënt verder 
te verdedigen. Het voegt daaraan toe dat het hof van assisen, zowel 
door de inhoud van de beslissing als door de verklaringen van de tweede 
raadsman van de eiser de verzekering kreeg dat die advocaat in staat was 
de eiser alleen te verdedigen, vermits de eiser bevestigde dat hij de aan 
beide raadslieden afzonderlijk toevertrouwde opdracht niet had gewij-
zigd. Het arrest preciseert bovendien dat, in de loop van het onderzoek 
van het voorval in openbare rechtszitting, de raadsman die in het verbod 
van de stafhouder wordt bedoeld zich bij diens beslissing had neergelegd.

Uit die vaststellingen heeft het hof van assisen naar recht kunnen 
afleiden dat het recht van verdediging niet was miskend.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel voert aan dat, aangezien de eiser geen raadsman had die 
zijn taal sprak en die, voor het grootste deel van de rechtspleging, voor 
zijn verdediging instond, hij onvoldoende middelen had gekregen ter 
voorbereiding van zijn verdediging, overeenkomstig artikel 6.3.b EVRM.

In zoverre het middel betrekking heeft op de twee arresten van 
17 februari 2012, zonder te preciseren hoe die beslissingen de aangevoerde 
bepalingen kunnen schenden, is het niet ontvankelijk.

In zoverre het middel artikel 149 Grondwet aanvoert, betoogt het 
eigenlijk dat een vonnis dat een conclusie niet op afdoende wijze beant-
woordt, die bepaling schendt en dus faalt het naar recht.

De feitenrechter beoordeelt in concreto of de persoon tegen wie de straf-
vordering is ingesteld de voor zijn verdediging noodzakelijke middelen 
heeft gekregen. Het staat aan het Hof om na te gaan of die rechter, uit 
zijn vaststellingen, zijn beslissing naar recht heeft kunnen afleiden.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling 
door de appelrechters of het onderzoek ervan vereist dat feitelijke gege-
vens worden onderzocht, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet 
ontvankelijk.

Voor het overige stelt het arrest van 16 februari 2012 vast, zoals in het 
antwoord op het eerste middel werd vermeld, dat de tweede raadsman 
van de eiser heeft verzekerd dat hij in staat is om alleen diens verde-
diging op zich te nemen. Het oordeelt daarenboven, eensdeels, dat het 
verbod om te pleiten alleen geldt voor de zitting van het hof, die in het 
Frans verloopt met behulp van tolken, ingevolge de keuze van de eiser, 
en anderdeels, dat dit verbod niet geldt voor de contacten buiten de 
zittingszaal, waar de kennis die de advocaat van de taal van de eiser 
heeft van belang kan zijn.
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Het hof van assisen heeft uit die overwegingen, die antwoorden op de 
conclusie van de eiser, naar recht kunnen afleiden dat het recht van 
verdediging niet werd miskend, zoals nochtans was aangevoerd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Derde middel

Het middel voert aan dat het hof van assisen niet op afdoende wijze 
heeft geantwoord op het verwijt dat het vermoeden van onschuld was 
aangetast omdat aan de gezworenen kennis werd gegeven van de brief 
van de stafhouder waarbij één van de raadslieden van de eiser werd 
aangemaand zich uit het proces terug te trekken omdat er tegen de 
eiser vermoedens van pedofilie waren geuit, alsook wegens de uitleg die 
de stafhouder daarvan op de rechtszitting had gegeven.

In zoverre het middel betrekking heeft op de arresten van 17 februari 
2012, zonder te preciseren op welke wijze die beslissingen de aangevoerde 
bepalingen schenden, is het niet ontvankelijk.

In zoverre het middel artikel 149 Grondwet aanvoert, betoogt het 
eigenlijk dat een vonnis dat een conclusie niet op afdoende wijze beant-
woordt, die bepaling schendt en dus faalt naar recht.

In zoverre het middel betrekking heeft op de tussenkomst van de staf-
houder van de Orde, houdt het geen verband met het bestreden arrest en 
is het niet ontvankelijk.

Voor het overige voert de eiser in een conclusie die hij op 16 februari 
2012 had neergelegd aan dat de redenen die de stafhouder te Luik heeft 
aangevoerd ter rechtvaardiging van zijn bevel een fundamentele aantas-
ting uitmaakten van het vermoeden van onschuld dat hem ten goede 
moest komen. Wat dat betreft zegt hij dat hij niet vervolgd of in verden-
king gesteld was wegens pedofiele handelingen, daar dergelijke feiten 
ten hoogste en zonder bewezen te zijn, als mogelijke drijfveer van de 
feiten werden aangevoerd. Die tussenkomst, voerde hij aan, kwam er 
eigenlijk op neer dat men hem beschouwde als verdacht van en zelfs 
schuldig aan dergelijke feiten wat de gezworenen alleen maar negatief 
kon beïnvloeden.

Het arrest van 16 februari 2012 stelt vast dat de gezworenen werden 
ingelicht over het feit dat dit voorval, wegens de door hen afgelegde 
eed, geen invloed mocht hebben op de mening die zij zich nog dienden 
te vormen over de grond van de zaak. Het preciseert dat, wat betreft 
de eerbiediging van het vermoeden van onschuld van de eiser, hem 
geen enkel zedenfeit ten laste is gelegd, zodat de overwegingen van 
de stafhouder, die geen verband houden met het onderzoek van de 
zaak, geen uitwerking hebben op de vragen waarop de jury nog dient 
te antwoorden.

Om die redenen, die het vermoeden van onschuld niet miskennen en 
die antwoorden op de conclusie van de eiser, omkleedt het hof van 
assisen zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar 
recht.

Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de 
wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

30 mei 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Hissel (bij de 
balie te Luik).

N° 347

1o kamer — 31 mei 2012
(C.10.0539.N)

1o  INTereSTeN. — moraToIre INTereSTeN. — VerjarING. — TermIjN. — Duur.

2o  VerjarING. — burGerLIjke ZakeN. — TermIjNeN (aarD. Duur. aaNVaNG. 
eINDe). — Duur. — VIjfjarIGe VerjarING. — ToePaSSINGSGebIeD. — INTe-
reSTeN. — moraToIre INTereSTeN.

3o  VerjarING. — burGerLIjke ZakeN. — TermIjNeN (aarD. Duur. aaNVaNG. 
eINDe). — Duur. — TIeNjarIGe VerjarING. — actio judicati. — ToePaSSINGS-
GebIeD. — GereCHTeLIjke moraToIre INTereST. — VerVaLLeN Na De GereCHTe-
LIjke beSLISSING.

4o  VorDerING IN reCHTe. — actio judicati. — VerjarING. — TIeNjarIGe 
VerjarING. — ToePaSSINGSGebIeD. — GereCHTeLIjke moraToIre INTereST. — 
VerVaLLeN Na De GereCHTeLIjke beSLISSING.

1o en 2o De regeling dat interesten van geleende sommen en, in het algemeen, 
al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of kortere termijnen, verjaren door 
verloop van vijf jaren, strekt in het bijzonder ertoe de termijnschuldenaar te 
beschermen tegen een voortdurende aangroei van zijn schuld en de schuld-
eiser aan te sporen tot zorgvuldigheid ; zij is niet beperkend opgevat en sluit 
niet uit dat zij toepasselijk is op moratoire interest, ongeacht of die verschul-
digd is krachtens een overeenkomst dan wel een rechterlijke beslissing  (1). 
(Art. 2277, vierde en vijfde lid, BW)

3o en 4o De regel dat de rechtsvordering tot tenuitvoerlegging van de veroorde-
ling, actio judicati genoemd, pas verjaart door verloop van tien jaren te 
rekenen vanaf het vonnis, al gaat het om een veroordeling die is uitgesproken 
krachtens een schuldvordering waarop een kortere verjaring van toepassing 
is, doet geen afbreuk aan artikel 2277 Burgerlijk Wetboek op grond waarvan 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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gerechtelijke moratoire interest die vervalt na de gerechtelijke beslissing, 
verjaart na vijf jaar  (1). (Art. 2277 BW)

(INTerNaTIoNaL DeVeLoPmeNT aCTIVITIeS aND TraDING N.V.  
T. CarPeT TraDe CeNTre b.V.b.a. IN VereffeNING, e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

SITuerING eN ProCeDureVoorGaaNDeN

1. Volgens de vaststellingen van het bestreden arrest en de stukken 
waarop Uw Hof vermag acht te slaan, zijn de feiten de volgende :

Eiseres verkocht in september 1988 een handelsfonds aan eerste 
verweerster. Vermits eerste verweerster slechts een gedeelte van de 
koopprijs had betaald, stelde eiseres tegen eerste verweerster een vorde-
ring in tot betaling van het saldo van de koopprijs. 

Eerste verweerster werd evenwel tijdens de gerechtelijke procedure in 
graad van beroep ontbonden en in vereffening gesteld. 

2. Bij arrest van 20 september 1995 herleidde het hof van beroep te 
Brussel de koopprijs wegens incidenteel bedrog en veroordeelde het 
eerste verweerster tot betaling aan eiseres van het bedrag van 73.145.492 
BEF (1.813.229,38 EUR), te vermeerderen met de verwijlinteresten vanaf 
4 november 1988. 

Het arrest werd op 24 oktober 1995 aan eerste verweerster betekend 
samen met een bevel tot betalen. 

3. Vermits inmiddels vaststond dat eerste verweerster niet de middelen 
had om deze veroordeling te voldoen, stelde eiseres in Nederland een 
aansprakelijkheidsvordering in tegen tweede verweerder in zijn hoeda-
nigheid van zaakvoerder en vereffenaar van eerste verweerster.

Bij arrest van 23 mei 2006 oordeelde het gerechtshof te Arnhem dat 
tweede verweerder jegens eiseres onrechtmatig had gehandeld en 
begrootte het de schade die eiseres hierdoor had geleden op het bedrag 
van het onbetaald gebleven gedeelte van de koopsom (1.813.229,38 EUR). 
Tweede verweerder werd bovendien veroordeeld tot betaling aan eiseres 
van de wettelijke rente conform art. 6 :119 van het Nederlands Burgerlijk 
Wetboek vanaf 12 januari 1994. 

4. Op 17 april 2008 dagvaardde eiseres eerste verweerster in faillisse-
ment voor de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

5. Op 5 mei 2008, weze na deze faillissementsvordering, betaalde 
een derde, met name de B.V. Holding Ben De Graaff, een bedrag van 
4.273.928,85 EUR aan eiseres.

6. Bij vonnis van 16 februari 2009 verklaarde de rechtbank van koop-
handel de vordering van eiseres ontvankelijk doch ongegrond. De recht-
bank was van oordeel dat eiseres, gelet op de ingetreden verjaring van 
de gerechtelijke interesten enerzijds en de betaling door de B.V. Holding 
Ben De Graaff, geen schuldvordering meer had op eerste verweerster en 
dat derhalve de faillissementsvoorwaarden niet waren vervuld.

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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7. Op het hoger beroep van eiseres besliste het hof van beroep te 
Antwerpen bij het bestreden arrest dat, hoewel er geen hoofdelijkheid 
bestond tussen de verbintenissen van eerste en tweede verweerder, 
de betaling door de B.V. Holding Ben De Graaff moest worden toege-
rekend op de schuld van eerste verweerster ; het hof oordeelde voorts 
dat de gerechtelijke interesten op de schuld van eerste verweerster, die 
vervallen waren in de periode van 24 oktober 1995 tot 5 mei 2003, verjaard 
waren in toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek en dat 
eiseres jegens eerste verweerster enkel aanspraak kon maken op de 
gerechtelijke interesten vervallen in de vijfjarige periode voorafgaand 
aan de datum van betaling (5 mei 2008). 

Daaruit leidde het hof af dat, rekening houdend met de verjaring van 
de interesten, de schuldvordering van eiseres was voldaan op 5 mei 2008, 
zodat eiseres tengevolge die betaling door de de B.V. Holding Ben De 
Graaff geen schuldeiser meer was van eerste verweerster.

8. Eiseres voert tegen het bestreden arrest één cassatiemiddel aan, 
ontwikkeld in twee onderdelen.

HeT eNIG CaSSaTIemIDDeL

9. Het eerste onderdeel voert schending aan van de artikelen 1153 en 
2277, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, doordat het hof van beroep 
oordeelt dat de gerechtelijke moratoire intresten die vervallen zijn 
sedert 24 oktober 1995, zijnde de datum van betekening van het arrest 
van het hof van beroep te Brussel van 20 september 1995 aan eerste 
verweerster met bevel tot betaling, verjaren na verloop van 5 jaren.

Eiseres voert daarbij aan dat de bepalingen inzake de vijfjarige verja-
ringstermijn van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, als uitzonde-
ring op de gemeenrechtelijke tienjarige verjaringstermijn van persoon-
lijke rechtsvorderingen zoals geregeld door artikel 2262bis, § 1, van het 
Burgerlijk Wetboek, strikt moeten worden uitgelegd.

Voor de toepassing van de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 2277, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is vereist dat de schuld periodiek 
betaalbaar is, hetgeen betekent dat de schuld op opeenvolgende verval-
dagen die bij het jaar of bij kortere termijnen zijn bepaald, betaalbaar 
wordt ; de schuldenaar is daardoor verplicht tot het doen van periodieke 
uitkeringen. Gerechtelijke moratoire interesten zijn niet periodiek 
betaalbaar, ook al worden zij op jaarbasis berekend. Zij zijn daarentegen 
in één keer verschuldigd samen met de hoofdsom, zodat niet is voldaan 
aan de periodiciteitsvereiste van artikel 2277, vierde lid van het Burger-
lijk Wetboek.

Volgens eiseres verjaren gerechtelijke moratoire intresten na de 
rechterlijke beslissing dan ook, anders dan de appelrechters beslissen, 
uitsluitend volgens de gemeenrechtelijke tienjarige (voorheen dertigja-
rige) verjaringstermijn die van toepassing is op vorderingen tot tenuit-
voerlegging van een rechterlijke beslissing. 

10. In het tweede onderdeel voert eiseres schending aan van artikel 2262 
van het Burgerlijk Wetboek zoals het van kracht was vóór de wijziging 
door artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
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bepalingen betreffende de verjaring, artikel 2262bis, § 1, van het Burger-
lijk Wetboek zoals ingevoegd door artikel 5 van de wet van 10 juni 
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring en 
artikel 2277, vierde en vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Zij betoogt dat elk vonnis van veroordeling een rechtsvordering doet 
ontstaan tot tenuitvoerlegging van de veroordeling en dat deze actio 
iudicati pas verjaart door verloop van de gemeenrechtelijke termijn 
van tien jaren overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek, ongeacht de duurtijd van de verjaringstermijn van de schuld-
vordering die aan deze beslissing ten grondslag ligt.

Zulks lijdt enkel uitzondering wanneer een wetsbepaling uitdrukke-
lijk een andere verjaringstermijn voorziet. Artikel 2277 van het Burger-
lijk Wetboek bevat geen soortgelijke uitdrukkelijke bepaling op grond 
waarvan moratoire intresten, ongeacht of zij uit een rechterlijke beslis-
sing voortvloeien, verjaren volgens de vijfjarige termijn. 

Minstens heeft volgens eiseres de rechterlijke beslissing een interver-
sief effect, zodat de verjaring van de intresten onderworpen wordt aan 
die van de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing.

beSPrekING VaN HeT eerSTe oNDerDeeL

11. Het onderdeel nodigt Uw Hof uit te antwoorden op de vraag naar de 
al dan niet toepasselijkheid van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek 
op de gerechtelijke moratoire intresten. 

12. Artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 
de (gemeenrechtelijke) termijn van persoonlijke rechtsvorderingen op 
tien jaar. 

13. Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek geeft een opsomming van 
gevallen waarin echter de vijfjarige verjaring van toepassing is, met 
name op :

— termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten ;
— die van uitkeringen tot levensonderhoud ;
— huren van huizen en pachten van landeigendommen ;
— interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen 

betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen. 
Deze korte verjaringstermijn is geen kwijtende verjaring die geba-

seerd is op een vermoeden van betaling, maar heeft een gewoon bevrij-
dend karakter en vormt in de regel een uitzondering op de algemene 
tienjarige termijn van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek. 

14. Reeds in zijn arresten van 29 maart en 21 mei 2001 benadrukte Uw 
Hof het sociale doel van deze wettelijke bepaling, met name de bescher-
ming van de schuldenaar tegen de verhoging van zijn schuld  (1).

Uw Hof preciseerde in zijn arrest van 13 maart 2008 dat die bepaling er 
in het bijzonder toe strekt de termijnschuldenaar te beschermen tegen 
een voortdurende aangroei van zijn schuld doordat geldsommen op basis 

  (1)  Cass. 29 maart 2001, AR C.99.0401.F, AC 2001, nr. 177 ; Cass. 21 mei 2001, AR 
S.00.0164.N, AC 2001, nr. 299.
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van een zelfde rechtsgrond, op opeenvolgende vervaldagen die bij het 
jaar of kortere termijnen zijn bepaald, betaalbaar worden  (1).

Ook het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, sprak zich in die zin 
uit ; in twee arresten respectievelijk van 19 januari 2005 en 17 januari 
2007  (2) stelde het Hof : 

“De kortere verjaring waarin artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek  
voorziet, wordt verantwoord door de bijzondere aard van de schuld-
vorderingen die zij beoogt ; het gaat erom, wanneer de schuld betrekking 
heeft op de uitkeringen van inkomsten die ‘bij het jaar of bij kortere 
termijnen’ betaalbaar zijn, ofwel de kredietnemers te beschermen en 
de schuldeisers tot zorgvuldigheid aan te zetten, ofwel te vermijden 
dat het totaalbedrag van de periodieke schuldvorderingen voortdurend 
aangroeit. De kortere verjaring maakt het ook mogelijk de schuldenaars 
te beschermen tegen de opeenstapeling van periodieke schulden die, na 
verloop van tijd, een aanzienlijke kapitaalschuld zouden kunnen worden.”

Naast het beschermen van de schuldenaar wordt hier ook het aanzetten 
van de schuldeiser tot zorgvuldigheid als oogmerk van voornoemd 
artikel 2277 vermeld. 

Dat het in casu gaat om een sociale beschermingsmaatregel blijkt 
ook uit de wetsgeschiedenis. Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek 
gaat immers terug op de Ordonnance sur la réformation de la justice van 
Lodewijk XII, genomen in juni 1510, die aan de vijfjarige verjaringster-
mijn duidelijk een maatschappelijk doel verleende dat de rentedebiteurs 
moest beschermen. Deze maatschappelijke bezorgdheid vond later haar 
plaats in de Code Napoléon  (3). 

15. Anders dan door eiseres voorgehouden, meen ik dat de opsom-
ming van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet beperkend dient 
opgevat te worden. De vermeldingen in dit artikel zijn louter opsom-
mend, wat naar mijn oordeel ook blijkt uit de vermelding van “in het 
algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of kortere termijnen.”

Het beschermingsoogmerk van deze bepaling lijkt mij een beperkende 
interpretatie ervan uit te sluiten. 

16. De vraag in deze is of gerechtelijke moratoire intresten vallen 
onder de toepassing van artikel 2262bis, § 1, eerste lid, dan wel 2277 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Traditioneel wordt voorgehouden dat “intresten van geleende sommen” 
in feite niets anders zijn dan de “huurprijs” voor het geleende geld  (4). 

Men aanvaardt in de rechtsleer in het algemeen dat de vijfjarige termijn 
ook geldt voor de conventionele intresten op om het even welke schuld  (5).

  (1)  Cass. 13 maart 2008, AR C.07.0132.N, AC 2008, nr. 175.
  (2)  Arbitragehof 19 jan. 2005, nr. 15/2005, AA 2005, 201 ; 17 jan. 2007, nr. 13/2007, AGwH 2007, 193.
  (3)  S. STIjNS en H. Vuye, “De verjaring van periodiek weerkerende schulden 

herbekeken (artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek)”, TBBR 1998, (321) 323. 
  (4)  H. De PaGe en R. DekkerS, Traîte élémentaire de droit civil belge, VII, Les privilèges – 

Les hypothèques – La transcription – La prescription, Brussel, Bruylant, 1957, 1172, nr. 1322.
  (5)  Cass. 24 mei 1996, AR C.95.0126.F, AC 1996, nr. 191 ; zie Cass. 27 mei 1892, Bull. en 

Pas., 1892, I, 274, met concl. van procureur-generaal Mesdach De Ter Kiele ; A. VaN 
oeVeLeN, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen in 
het Belgisch privaatrecht”, TPR 1987, (1755) 1791.
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17. Uw Hof heeft zich reeds uitgesproken tegen de toepassing van de vijf-
jarige termijn op compensatoire intresten. In een arrest van 1 december 
1994  (1) wordt gepreciseerd dat de compensatoire intrest boven een 
hoofdsom tot vergoeding van de door een onrechtmatige daad veroor-
zaakte schade, de omvang van de schade betreft en met de hoofdsom 
één geheel vormt, en dat de vijfjarige verjaring van artikel 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek geen toepassing vindt op de verbintenis tot betaling 
van een dergelijke intrest. 

18. Over de vraag naar de toepassing op van artikel 2277 van het Burger-
lijk Wetboek op de gerechtelijke moratoire intresten heeft Uw Hof zich 
nog niet uitgesproken. De rechtsleer blijkt ter zake verdeeld te zijn.

De Page en Dekkers verzetten zich met klem tegen de toepassing van 
deze bepaling op de gerechtelijke intresten, ongeacht of het gaat om 
moratoire dan wel compensatoire intresten. Zij voeren aan dat het hier 
niet meer gaat de om “huurprijs” van geldsommen, wat bij conventio-
nele intresten wel het geval is. Het is volgens hen zelfs ten onrechte dat 
men spreekt van “intresten” ; het gaat immers om schadevergoeding, 
met name compensatoire schadevergoeding wanneer de schade geleden 
door de schuldeiser bestaat in de niet-uitvoering van de verbintenis, en 
moratoire schadevergoeding wanneer het gaat om laattijdige uitvoering 
ervan.

Zij wijzen erop dat bijgevolg niet voldaan is aan de voorwaarde van 
periodieke betaling, maar dat deze intresten immers in één keer worden 
betaald, samen met de hoofdveroordeling. Het gaat dus in feite niet om 
intresten maar wel om een kapitaal,dat zelf intresten kan voortbrengen. 

De Page en Dekkers moeten echter toegeven dat een groot deel van de 
rechtspraak en quasi gans de rechtsleer een tegenovergestelde mening 
zijn toegedaan. Deze wijzen erop dat het doel van artikel 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek erin bestaat de teloorgang van de schuldenaar 
door een onmerkbare doch voortdurende toename van zijn schuld te 
vermijden. Alhoewel de intresten niet per jaar of per kortere termijn 
“betaalbaar” zijn, worden zij toch “berekend” per jaar ; niets belet overi-
gens de schuldeiser de betaling van die intresten te eisen los van het 
kapitaal. 

Zoals hierboven uiteengezet heeft ook Uw Hof diverse malen bevestigd 
dat artikel 2277 een sociale beschermingsmaatregel is. 

19. Met de meerderheid in de rechtsleer ben ik dan ook van mening 
dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, conform de wil van de 
wetgever, een ruime invulling moet krijgen en wel degelijk toepassing 
vindt op gerechtelijke moratoire intresten  (2). 

20. Het door De Page en Dekkers gehanteerde onderscheid tussen 
“kapitaal” en “intrest” lijkt mij irrelevant te zijn geworden ingevolge de 
recente rechtspraak zowel van Uw Hof als van het Arbitragehof (thans 
Grondwettelijk Hof). (infra). Deze rechtspraak heeft vooral betrekking 
op de levering van nutsvoorzieningen.

  (1)  Cass. 1 dec. 1994, AR C.94.0169.F, AC 1994, nr. 524.
  (2)  S. STIjNS en H. Vuye, op. cit., 327 ; A. VaN oeVeLeN, op. cit., 1792 ; A. LINDemaNS, “De 

verjaring van de vordering tot betaling van de intresten”, TBBR, 2000, 255-257. 
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21. Uw Hof heeft in zijn arrest van 23 april 1998  (1) geoordeeld dat uit 
de wetsgeschiedenis blijkt “dat de wetgever deze regeling niet beper-
kend heeft opgevat en niet heeft willen uitsluiten dat zij toepasselijk 
zou zijn wanneer de vordering componenten omvat die geen rente zijn 
of inkomen”. Uw hof stelde in dit arrest dus dat de vijfjarige verjaring 
ook van toepassing is op een periodiek verschuldigde betaling die zowel 
elementen van kapitaal als van inkomen bevat. In casu ging het om de 
terugbetaling van een geldlening in maandelijkse betalingen die zowel 
een aflossingscomponent als een rente- en kostencomponent inhielden. 

22. Nochtans had Uw Hof, kort daarvoor, in een arrest van 6 februari 
1998  (2) de beperkende interpretatie van artikel 2277 van het Burgerlijk 
Wetboek aangenomen met betrekking tot leveringen van electriciteit ; 
er werd geoordeeld dat de vijfjarige termijn niet van toepassing is op de 
schulden die bestaan in de verkoopprijs van goederen, zelfs indien in de 
overeenkomst de jaarlijkse betaling van de leveringen is bedongen. 

De rechtsleer stelde dan ook de vraag of de arresten van 6 februari 1998 
en 23 april 1998 niet antinomisch waren  (3).

23. Ook advocaat-generaal De Riemaecker, die bij het arrest van 
6 februari 1998 gelijkluidend had geconcludeerd en eveneens besloot 
tot een beperkende interpretatie van artikel 2277 van het Burger-
lijk Wetboek, moest toegeven dat de ratio legis van deze bepaling, met 
name de vrees dat de schuldenaar geruïneerd zou raken, samen met de 
algemene redactie van dit wetsartikel, noodzakelijkerwijze leiden tot 
uiteenlopende analyses  (4). 

24. Het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof). boog zich in zijn 
voormeld arrest van 19 januari 2005 over de prejudiciële vraag naar de 
bestaanbaarheid van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet wanneer het in die zin wordt geïnter-
preteerd dat de korte verjaring waarin het voorziet, niet van toepassing 
is op schulden met betrekking tot de levering van leidingwater.

Er werd immers geargumenteerd dat hier geen sprake is van één schuld 
die aangroeit, maar wel van verschillende schulden, namelijk één schuld 
per levering. Bovendien werd geopperd dat deze schuld niet het karakter 
heeft van een inkomen, maar wel van een kapitaal. 

Het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof). overwoog dat “het crite-
rium, waarop het in het geding zijnde verschil in behandeling steunt, 
afgeleid uit het karakter van kapitaal of van inkomsten van de schuld-
vordering, niet relevant (is) ten aanzien van het doel van artikel 2277 
van het Burgerlijk Wetboek, dat erin bestaat de schuldeiser tot zorgvul-
digheid aan te zetten en tegelijk de schuldenaar te beschermen tegen de 

  (1)  Cass. 23 april 1998, AR C.95.0442.N, AC 1998, nr. 207, met noot G.D. ; RCJB 2000, 484, 
met noot C. bIqueT-maTHIeu.

  (2)  Cass. 6 feb. 1998, AR C.96.0470.F, AC 1998, nr. 75, met concl. van adv.-gen. De 
Riemaecker in Bull. en Pas., 1998, nr. 75.

  (3)  C. bIqueT-maTHIeu, “Remous autour du champ d’application de l’article 2277 du 
Code civil : les arrêts des 6 février et 23 avril 1998 antinomiques ?”, noot onder Cass. 
23 april 1998, RCJB 2000, 488.

  (4)  Concl. van adv.-gen. De Riemaecker bij Cass. 6 feb. 1998, AR C.96.0470.F, Bull. en 
Pas., 1998, nr. 75.

ARREST-2012-05.indb   1459 03/04/13   12:32



1460 ARRESTEN VAN CASSATIE 31.5.12 - N° 347

opeenstapeling van periodieke schulden over een te lange periode. Ten 
aanzien van dat doel vertoont de schuld met betrekking tot de leve-
ring van leidingwater immers gelijkenissen met de schulden bedoeld in 
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, vermits de schuld, aangezien 
zij periodiek is en het bedrag ervan na verloop van tijd toeneemt, op 
termijn een dermate grote kapitaalschuld kan worden dat zij de schul-
denaar kan ruïneren.”

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dan ook dat de prejudiciële vraag 
als volgt moet worden beantwoord :

— in die zin geïnterpreteerd dat de vijfjarige verjaring waarin het 
voorziet, niet van toepassing is op periodieke schulden met betrekking 
tot de levering van leidingwater, schendt artikel 2277 van het Burgerlijk 
Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet ;

— in die zin geïnterpreteerd dat de vijfjarige verjaring waarin het 
voorziet, van toepassing is op periodieke schulden met betrekking tot 
de levering van leidingwater, schendt artikel 2277 van het Burgerlijk 
Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

25. In zijn arrest van 17 januari 2007 had het Grondwettelijk Hof 
dezelfde vraag te beantwoorden, maar ditmaal met betrekking tot peri-
odieke schulden in verband met het verstrekken van mobiele telefonie. 
Ook met betrekking tot deze schulden kwam het Grondwettelijk Hof tot 
hetzelfde besluit op dezelfde consideransen. 

26. Een Grondwetsconforme interpretatie van artikel 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek leidt dus tot het besluit dat dit artikel van toepas-
sing is op periodieke schulden met betrekking tot de levering van 
leidingwater en van mobiele telefonie. 

27. Uw Hof had zich eveneens te buigen over de vraag of schulden van 
mobiele telefonie onder de vijfjarige verjaring vallen ; in ’s Hofs arrest 
van 25 januari 2010  (1) werd geoordeeld dat “de verkorte verjaringster-
mijn, die ertoe strekt de schuldenaar te beschermen tegen een aangroei 
van achterstallige termijnschulden uit een en dezelfde rechtsverhou-
ding, van toepassing (is) op de prijs van de verstrekking van diensten van 
mobiele telefonie die betaalbaar zijn onder de in voormeld artikel 2277 
bedoelde periodiciteitsvoorwaarden.”

28. Nu aldus het onderscheid tussen kapitaal en inkomen niet langer 
relevant moet worden geacht, lijkt het bezwaar van De Page en Dekkers 
mij niet langer determinerend te zijn. 

29. De toepasselijkheid van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek 
op gerechtelijke moratoire intresten lijkt mij aldus enkel getoetst te 
moeten worden aan twee voorwaarden, met name :

1. is de schuld periodiek ?
2. geeft de schuld aanleiding tot schuldopeenhoping in hoofde van de 

schuldenaar ?
De eerste voorwaarde is uitdrukkelijk vermeld in de wettekst, de 

tweede vloeit voort uit de ratio legis van deze wetsbepaling, met name 
maatschappelijke bescherming van de renteschuldenaar. 

  (1) Cass. 25 jan. 2010, AR C.09.0410.F, AC 2010, nr. 59.
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30. De vraag of de periodiek weerkerende schulden het karakter 
hebben van een inkomen in hoofde van de schuldeiser, die nog pertinent 
werd geacht in een deel van de oudere rechtspraak en rechtsleer, wordt 
immers in het licht van de hogervermelde rechtspraak van Uw Hof en 
van het Grondwettelijk Hof thans niet langer relevant bevonden.

In het arrest van Uw Hof van 13 maart 2008  (1) werd geoordeeld dat 
de enkele omstandigheid dat een schuld bij het jaar of bij een kortere 
termijn berekend wordt niet noodzakelijk inhoudt dat die schuld een 
periodiek betaalbare schuld uitmaakt bedoeld in artikel 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek. De appelrechter moest in casu uit de berekenings-
wijze van de schuld dus geen noodzakelijke gevolgen trekken wat het 
periodiek karakter van de schuld betreft. In casu betrof het evenwel een 
vergoeding inzake het gebruik van materiaal ter beschikking gesteld 
door de politie, die overeenkomstig een gemeentelijke tariefverordening 
op dagbasis werd berekend.

In het geval van gerechtelijke moratoire intresten gaat het echter 
om een bedrag dat weliswaar meestal in één keer wordt betaald, maar 
dat wordt berekend per jaar. Het lijkt mij dan ook voor de vaststelling 
van de periodiciteit er niet toe te doen hoe de intrestschuld uiteinde-
lijk betaald zal worden, maar wel hoe hij volgens de overeenkomst, de 
wet of, zoals in casu, een rechterlijke uitspraak moet worden bepaald. 
Voor de toepasselijkheid van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek is 
vereist dat deze periodiciteit niet langer is dan één jaar. 

De schuldeiser heeft overigens in de meeste gevallen het recht om de 
periodieke betaling te eisen van de intresten, alvorens het kapitaal op 
te eisen  (2). 

Ik meen dan ook dat bij gerechtelijke moratoire intresten de eerste 
voorwaarde, die van de periodiciteit, is vervuld.

31. Ook de tweede voorwaarde lijkt mij vervuld te zijn ; de accumu-
latie van intresten geeft aanleiding tot een schuldophoping van de debi-
teur, wat in se gevaar oplevert voor ruïnering. Die schuldophoping kan 
immers de schuldenaar ten gronde richten, situatie welke art. 2277 van 
het Burgerlijk Wetboek juist beoogt te vermijden.

32. Ik meen dan ook dat op grond van de ratio legis van artikel 2277 van 
het Burgerlijk Wetboek en op basis van de omstandigheid dat gerech-
telijke moratoire intresten in de regel bij het jaar worden berekend, 
aangenomen moet worden dat de vijfjarige verjaringstermijn geldt voor 
die gerechtelijke moratoire intresten. 

Door deze ruime interpretatie wordt het sociale doel van die wets-
bepaling bereikt, dat zoals hoger vermeld door Uw Hof in zijn arrest 
van 13 maart 2008 werd omschreven als “de bescherming van de termijn-
schuldenaar tegen een voortdurende aangroei van zijn schuld doordat 
geldsommen op basis van een zelfde rechtsgrond, op opeenvolgende 
vervaldagen die bij het jaar of kortere termijnen zijn bepaald, betaal-
baar worden.”

  (1) Cass. 13 maart 2008, AR C.07.0132.N, AC 2008, nr. 175.
  (2) RPDB, vo Prescription en matière civile, nr. 612.
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33. Het onderdeel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting 
uitgaat, lijkt mij dan ook naar recht te falen.

beSPrekING VaN HeT TweeDe oNDerDeeL

34. Elk vonnis van veroordeling doet een rechtsvordering ontstaan 
tot tenuitvoerlegging van de veroordeling. Deze rechtsvordering, actio 
judicati genoemd, verjaart pas door verloop van de gemeenrechtelijke 
tienjarige (vroeger dertigjarige) verjaringstermijn van artikel 2262bis, 
§ 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, ook al het gaat het om een 
veroordeling die is uitgesproken krachtens een schuldvordering waarop 
een kortere verjaringstermijn van toepassing is  (1). 

35. Dit beginsel is echter niet absoluut. De verjaring van artikel 2277 
van het Burgerlijk Wetboek blijft immers spelen ook wanneer de uitvoe-
ring van een vonnis in het geding is. De verjaringstermijn voor na de 
veroordeling te vervallen termijnen van periodieke schulden die door 
een vonnis worden toegekend, bedraagt dus uitzonderlijk niet tien jaar, 
maar vijf jaar. 

36. Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek is in algemene bewoor-
dingen is gesteld, en maakt geen onderscheid naargelang de wijze waarop 
de schuldvorderingen in kwestie worden vastgesteld.

37. Uw Hof besliste immers reeds in zijn arresten van 8 december 
2000 en 7 maart 2003 dat de verjaringstermijn van de actio iudicati de 
toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek niet belet, voor 
schuldvorderingen die in dit artikel worden opgesomd. In casu ging het 
om termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud. Uw Hof overwoog 
daarbij dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek daarbij geen onder-
scheid maakt naargelang deze onderhoudsverplichting voortvloeit uit 
een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing  (2). 

Uw Hof stelde daarbij, opnieuw onder uitdrukkelijke verwijzing naar 
het maatschappelijk beschermingsdoel van de vijfjarige verjaring,

“dat, luidens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, de termijnen 
van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf 
jaren ; dat deze bepaling geen onderscheid maakt naargelang deze onder-
houdsverplichting voortvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een 
rechterlijke beslissing ; dat de wetgever deze korte verjaringstermijn 
heeft ingesteld om te verhinderen dat het bedrag van dergelijke perio-
diek te vervallen schuldvorderingen zou oplopen ;

Dat weliswaar wanneer een onderhoudsgerechtigde de veroordeling 
verkrijgt van de onderhoudsplichtige tot betaling van een bepaald 
bedrag van achterstallige bijdragen, de vordering tot tenuitvoerlegging 
van zulk een veroordeling onderworpen is aan de regels die de verjaring 
van vorderingen gebaseerd op gerechtelijke uitspraken beheersen en 
niet aan de regels die de periodieke betalingen beheersen.”

  (1)  Cass. 18 feb. 2010, AR C.09.0237.N, AC 2010, nr. 110 ; Cass. 21 feb. 1985, AR nr. 7201, AC 
1985, nr. 375 ; Cass. 17 maart 1967, AC 1967, 885.

  (2)  Cass. 7 maart 2003, AR C.00.0417.N, AC 2003, nr. 158 ; Cass. 8 dec. 2000, AR C.99.0141.N, 
AC 2000, nr. 677.
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38. Wanneer het aldus gaat om een veroordeling tot nog niet vervallen 
termijnen, dan is de vijfjarige verjaring van toepassing. Gaat het daar-
entegen om een veroordeling tot een bedrag aan achterstallige (en dus 
reeds vervallen) bijdragen, dan is de gemeenrechtelijke verjaringster-
mijn van de actio judicati, in casu tien jaar, van toepassing. 

39. Nu uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat gerechtelijke 
moratoire intresten, die pas zullen vervallen na het veroordelend vonnis 
of arrest, eveneens ondergebracht dienen te worden onder de schuld-
vorderingen waarvoor de vijfjarige verjaringstermijn geldt, komt het 
mij voor dat de verjaringsregel van de actio judicati aldus, conform deze 
rechtspraak van Uw Hof, geen afbreuk doet aan de verjaringsregel van 
dit artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan gerech-
telijke moratoire intresten die vervallen na de gerechtelijke beslissing 
verjaren volgens de vijfjarige termijn. 

De tienjarige verjaringstermijn van de actio judicati is derhalve niet 
van toepassing op de gerechtelijke moratoire interesten. Hiervoor geldt 
de bijzondere verjaringstermijn van vijf jaar. 

40. Het onderdeel dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting 
uitgaat, lijkt mij naar recht te falen. 

Conclusie : verwerping.

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 8 april 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 8 maart 2012 een 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 2277, vierde en vijfde lid, Burgerlijk Wetboek 
verjaren interesten van geleende sommen en, in het algemeen, al 
hetgeen betaalbaar is bij het jaar of kortere termijnen, door verloop van 
vijf jaren.

Die bepaling strekt in het bijzonder ertoe de termijnschuldenaar te 
beschermen tegen een voortdurende aangroei van zijn schuld en de 
schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid. 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever deze regeling niet 
beperkend heeft opgevat en niet heeft willen uitsluiten dat zij toepasse-
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lijk is op moratoire interest, ongeacht of die verschuldigd is krachtens 
een overeenkomst dan wel een rechterlijke beslissing.

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

Tweede onderdeel

Elk vonnis van veroordeling doet een rechtsvordering ontstaan tot 
tenuitvoerlegging van de veroordeling. Deze rechtsvordering, actio judi-
cati genoemd, verjaart pas door verloop van tien jaren te rekenen vanaf 
het vonnis, al gaat het om een veroordeling die is uitgesproken krach-
tens een schuldvordering waarop een kortere verjaring van toepassing 
is.

Deze verjaringsregeling doet evenwel geen afbreuk aan artikel 2277 
Burgerlijk Wetboek op grond waarvan gerechtelijke moratoire interest 
die vervalt na de gerechtelijke beslissing, verjaart na vijf jaar.

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

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

31 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de 
heer Maes.

N° 348

1o kamer — 31 mei 2012
(C.10.0647.N)

1o  eIGeNDom. — NaTrekkING. — eIGeNaar VaN De GroND. — bePLaNTINGeN. — 
aaNGebraCHT Door DerDe. — VorDerING ToT weGruImING. 

2o   eIGeNDom. — NaTrekkING. — eIGeNaar VaN De GroND. — bePLaNTINGeN. 
— aaNGebraCHT Door DerDe. — VorDerING ToT weGruImING. — ToePaSSINGS-
GebIeD. 

3o  eIGeNDom. — NaTrekkING. — eIGeNaar VaN De GroND. — bePLaNTINGeN. 
— aaNGebraCHT Door DerDe. — DerDe Te GoeDer Trouw. — VorDerING ToT 
weGruImING. — afweZIGHeID VaN VorDerINGSreCHT. — VoorwaarDeN.

4o  Huur VaN GoeDereN. — PaCHT. — eINDe (oPZeGGING. VerLeNGING. 
TeruGkeer. eNZ.). — TeruGGaVePLICHT. — afweZIGHeID VaN PLaaTSbeSCHrIj-
VING. — GeVoLG.

1o De eigenaar van een perceel grond heeft het recht de wegruiming van de 
beplantingen te eisen van de derde die er eigenaar van is ; hieraan wordt 
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geen afbreuk gedaan doordat de beplantingen niet zijn aangebracht door 
de derde die er thans eigenaar van is, maar door een bijzondere rechtsvoor-
ganger van deze derde  (1). (Art. 555, eerste lid, BW)

2o Het recht van de eigenaar van een perceel grond om de wegruiming van 
beplantingen te vorderen die door een derde zijn tot stand gebracht, geldt 
niet alleen wanneer de eigenaar met deze derde geen contractuele relatie 
heeft, maar ook als de eigenaar met deze derde verbonden is door een huur-
contract, voor zover het huurcontract of de wetsbepalingen die op dit huur-
contract van toepassing zijn, niet voorzien in een afwijking (2). (Art. 555, 
eerste lid, BW)

3o Het volstaat niet dat de derde de beplantingen te goeder trouw heeft tot 
stand gebracht, opdat de eigenaar van de grond de wegruiming ervan niet 
kan vorderen ; het moet ook gaan om een goed dat onder de derde is uitge-
wonnen (3). (Art. 555, derde lid, in fine, BW) 

4o De afwezigheid van een omstandige plaatsbeschrijving ontslaat de pachter 
niet van zijn teruggaveverplichting ; die afwezigheid schept een weerlegbaar 
vermoeden dat de toestand bij inhuurneming gelijk is aan de toestand op het 
einde van de pacht (4). (Art. 45.6 Pachtwet) 

(k. e.a. T. b.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

SITuerING eN ProCeDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
betwisting betrekking op de beëindiging van een pachtovereenkomst 
door verweerster als nieuwe eigenares van het onroerend goed. Tussen 
partijen werden verschillende vorderingen gesteld.

Verweerster, die het onroerend goed verwierf bij notariële akte van 
31 oktober 2006, gaf opzeg wegens eigen gebruik tegen 30 november 2009.

2. Bij dagvaarding van 18 januari 2007 werd de zaak door verweerster 
tegen eerste eiser aanhangig gemaakt voor de Vrederechter van het 
kanton Sint-Truiden. In deze procedure kwam tweede eiseres vrijwillig 
tussen. 

Bij vonnis van 27 mei 2008 verklaarde de Vrederechter de opzeg geldig, 
met ontruiming uiterlijk per 1 maart 2010 op straffe van gedwongen 
uitvoering en een dwangsom van 500 euro per dag vertraging met een 
maximum van 7.500 euro. Bovendien werd de eigenaar gemachtigd om de 
pachter te verdrijven met al wie en al wat er zich op het perceel bevindt 
op zijn kosten. Tot slot werd de pachter veroordeeld tot de gerechts-
kosten. De vordering in tussenkomst van de vennootschap werd als 
ongegrond afgewezen. 

3. Na een tussenvonnis van 2 november 2009 omtrent een aantal 
gewenste verduidelijkingen aangaande specifieke punten, beslist de 
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt bij vonnis van 28 juni 2010 het 
vonnis a quo te bevestigen, mits de wijziging van de datum van de opzeg 
naar 28 februari 2010, het verlenen van voorbehoud aan verweerster 

  (1) tot (4) Zie de concl. van het O.M.
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wegens mogelijke waardevermindering van haar perceel en de veroorde-
ling van beide eisers tot de gerechtskosten in eerste aanleg. 

De overige nieuwe vorderingen in graad van beroep werden deels 
onontvankelijk, deels ongegrond bevonden, terwijl ten slotte eisers tot 
de gerechtskosten worden veroordeeld van de beroepsinstantie. 

4. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit arrest maakt het voorwerp 
uit van de huidige procedure.

HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL

5. In het eerste cassatiemiddel komen eisers op tegen het bestreden 
vonnis in zoverre het “de nieuwe tegen- en tussenvordering van (eisers), 
strekkende tot veroordeling van (verweerster) tot betaling van een 
schadevergoeding op grond van artikel 1382 B.W., hun in ondergeschikte 
orde bij besluiten na tussenvonnis, neergelegd op de griffie op 31.12.2009, 
gedane eisuitbreidingen en de nieuwe tegeneis van (eerste eiser) in graad 
van hoger beroep, strekkende tot veroordeling van (verweerster) tot 
betaling aan hem van een vergoeding voor de waarde van de bomen” 
onontvankelijk verklaart, omdat zij “(…) geenszins betrekking (hebben) 
op de onderwerpen waarvoor de rechtbank bij tussenvonnis de herope-
ning der debatten heeft bevolen”, vermits deze beperking volgens eisers 
niet langer geldt eens de zaak hernomen werd wegens de wijziging in de 
samenstelling van de zetel. Daardoor achten eisers de artikelen 775, 779 
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.

beSPrekING VaN De oNTVaNkeLIjkHeID VaN HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL

6. Verweerster voert aan dat het eerste middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang nu de appelrechters, alhoewel zij de desbetreffende 
tegen- en tussenvorderingen onontvankelijk verklaren, wel degelijk 
uitspraak hebben gedaan over de grond van deze nieuwe vorderingen en 
deze vorderingen ongegrond hebben verklaard.

7. Ter zake blijkt dat het middel gericht is tegen het bestreden vonnis 
in zoverre het de nieuwe tegen- en tussenvorderingen en/of eisuitbrei-
dingen, ingesteld na het tussenvonnis van 2 november 2009, niet ontvan-
kelijk verklaart. Deze eisen hadden betrekking :

1) op de vordering tot betaling van de waarde van de fruitbomen
2) op de vordering op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 

voor de schade veroorzaakt door verweerster.
8. Met betrekking tot de vordering tot betaling van de waarde van 

de fruitbomen hebben de appelrechters geoordeeld dat het feit dat de 
verweerster niet meteen onmiddellijk heeft gereageerd op de aangete-
kende brief van 27 juni 2006 van de eiser aan notaris Tallon, niet betekent 
dat zij geacht wordt met de inhoud van dit schrijven en zodoende met de 
aanspraken van de tweede eiseres op een vergoeding voor de fruitbomen 
bij het einde van de pacht akkoord te zijn gegaan. Volgens de appel-
rechters betekent de vermelding van de fruitbomen in de koopovereen-
komst tussen de vorige eigenaar en verweerster evenmin dat verweer-
ster akkoord zou gegaan zijn om op het einde van de pachtovereenkomst 
een vergoeding voor deze fruitbomen te betalen. 
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De appelrechters wijzen de vordering van de tweede eiseres ook af 
omdat de inbreng van de beplantingen in de landbouwvennootschap, niet 
de inbreng van de pachtrechten en pachtplichten van de pachter bete-
kenen. Verder oordelen zij dat door de inbreng van de beplantingen in de 
vennootschap geen conventionele relatie is ontstaan tussen verweerster 
en de tweede eiseres en dat de stelling van de tweede eiseres dat zij de 
rechtsopvolger zou zijn van de eerste eiser voor wat betreft de aanplan-
tingen onjuist is. 

Hieruit blijkt dat de appelrechters de aanspraken van de tweede 
eiseres op vergoeding van de waarde van de bomen niet alleen afwijzen 
omdat het stilzwijgen van de verweerster op de brief gericht aan notaris 
Tallon, niet betekent dat zij met de inhoud ervan akkoord ging, maar 
dat zij deze vordering in zoverre zij op ontvankelijke wijze uitging van 
de tweede eiseres ook afwijzen omdat de tweede eiseres geen rechten als 
pachter kon opvorderen. 

Zij oordelen hiermee dus te gronde over de aanspraken van tweede 
eiseres betreffende dit punt, maar niet over de grond van de aanspraken 
van eerste eiser betreffende dit punt ; wat de aanspraken van eerste 
eiser betreft, beperken zij er zich toe zijn vordering onontvankelijk te 
verklaren. 

9. In zoverre het middel met betrekking tot de vordering tot beta-
ling van de waarde van de fruitbomen uitgaat van eerste eiser, lijkt de 
door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid mij niet 
aangenomen te kunnen worden.

10. In zoverre het middel met betrekking tot de vordering tot betaling 
van de waarde van de fruitbomen uitgaat van tweede eiseres, lijkt de 
door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid wegens 
gebrek aan belang mij daarentegen wel gegrond te zijn.

11. Met betrekking tot de vordering tot schadevergoeding op grond van 
artikel 1382 blijkt uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan 
dat eisers in hun beroepsconclusie na tussenvonnis akte vroegen van hun 
eisuitbreiding tot schadevergoeding omdat de fruitbomen niet gespoten 
en gesproeid werden.

12. Nu de appelrechters in het bestreden vonnis de beslissing van de 
Vrederechter bevestigden waarbij deze, met toepassing van artikel 555 
van het Burgerlijk Wetboek “de verwijdering en de ontruiming van 
hetgeen zich op het perceel bevindt” beval (punt f. van het vonnis 
van de Vrederechter van Sint-Truiden van 27 mei 2008), en dit ook de 
verwijdering van de aanplantingen inhield, en tevens oordeelden dat 
er aldus ook geen sprake is van verrijking zonder oorzaak, is de vorde-
ring tot vergoeding van de schade doordat deze bomen niet werden 
gesnoeid of gespoten, zonder voorwerp geworden. De appelrechters 
verklaarden immers de vordering tot verwijdering en ontruiming 
gegrond. 

13. In zoverre de eisers een schadevergoeding vorderden gesteund op 
artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, is de door verweerster opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid van het middel naar mijn mening 
gegrond. 
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beSPrekING VaN De GeGroNDHeID VaN HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL

14. Nu uit het voorgaande blijkt dat eerste middel enkel ontvankelijk 
is in zoverre het de vordering van eerste eiser tot betaling van de waarde 
van de fruitbomen betreft, dient de grond van dit middel slechts in die 
mate te worden onderzocht.

15. Artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien 
de heropening van de debatten bevolen wordt, de rechter de partijen 
verzoekt om, binnen de termijnen die hij bepaalt en op straffe van ambts-
halve verwijdering uit de debatten, hun schriftelijke opmerkingen over 
het middel of de verdediging ter rechtvaardiging ervan, uit te wisselen 
en hem deze te overhandigen. 

Krachtens dit artikel is het debat, na een dergelijke heropening, aldus 
beperkt tot de punten aangegeven in de beslissing tot heropening en dus 
tot het voorwerp van deze heropening.

Krachtens artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek kan het vonnis 
enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters. Dezen 
moeten alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben. Een en ander op 
straffe van nietigheid. 

Krachtens artikel 1042 zijn deze regels toepasselijk op de rechtsmid-
delen.

Het komt mij voor dat de regel vervat in artikel 775 van het Gerech-
telijk Wetboek, die het debat beperkt tot de punten aangegeven in het 
vonnis tot heropening van de debatten, de partijen niet belet om nieuwe 
eisen te stellen als het debat in zijn geheel hernomen wordt ingevolge 
een wijziging in de samenstelling van de zetel.

Immers, ingevolge artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de 
beslissing over de zaak zelf, na een beslissing tot heropening der debatten 
over een onderwerp dat zij vaststelt, zodanig dat in feite de vroegere 
debatten over dat punt in feite worden voortgezet, uitgesproken worden 
door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond. 

Is dat niet mogelijk dan moeten de debatten volledig hernomen worden 
voor andere rechters, met uitsluiting evenwel van die punten die reeds 
beslecht werden met uitputting van rechtsmacht. 

Uw Hof besliste in zijn arrest van 30 juni 2000  (1), met betrekking tot 
de mogelijkheid tot instellen van incidenteel hoger beroep na een beslis-
sing tot heropening van de debatten :

“(...) dat, krachtens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, de gedaagde in hoger beroep ten alle tijde incidenteel beroep 
kan instellen tegen alle partijen die in het geding zijn voor de rechter in 
hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder voorbehoud heeft bete-
kend of er, voor de betekening, in berust heeft ; 

Dat de gedaagde in hoger beroep aldus incidenteel beroep kan instellen 
tot aan de sluiting van het debat door de rechter in hoger beroep en voor 
zover deze zijn rechtsmacht nog niet heeft uitgeput ;

(...) dat artikel 775, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet 
verhindert dat de gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep instelt 

  (1) Cass. 30 juni 2000, AR C.98.0417.N, AC 2000, nr. 423.
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wanneer de rechter in hoger beroep ambtshalve de heropening van het 
debat op bepaalde punten heeft bevolen en nadien het debat wegens een 
wijziging in de samenstelling van de zetel in zijn geheel wordt hernomen, 
voor zover dat incidenteel beroep geen betrekking heeft op een onderdeel 
van de vordering waarover de rechter in hoger beroep reeds uitspraak 
heeft gedaan ;

(...) dat de appelrechters die het incidenteel beroep van eiseres als 
onontvankelijk afwijzen om reden dat het de ingevolge het tussenar-
rest beperkte omvang van het debat na heropening overschrijdt, terwijl 
het debat in zijn geheel was hernomen hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden.” 

De in dit arrest geformuleerde regel, die in het hierboven geciteerde 
arrest werd toegepast op het incidenteel beroep, lijkt mij per analogie 
ook toepasselijk te zijn op nieuwe tegen- of tussenvorderingen na een 
beslissing tot heropening van de debatten, wanneer nadien het debat in 
zijn geheel wordt hernomen ingevolge een wijziging van de samenstel-
ling van de zetel.

16. Het bestreden vonnis stelt te dezen uitdrukkelijk vast dat de zaak, 
na het tussenvonnis van 2 november 2009, wordt hernomen wegens de 
wijziging in de samenstelling van de zetel.

17. De appelrechters konden naar mijn mening aldus niet zonder schen-
ding van de wetsbepalingen in het middel aangewezen, oordelen dat de 
nieuwe tegeneis van de eerste eiser tot betaling van een vergoeding voor 
de waarde van de bomen, onontvankelijk was omdat hij het voorwerp 
van de heropening der debatten te buiten ging en geen betrekking had 
op de onderwerpen waarvoor de rechtbank bij tussenvonnis deze herope-
ning der debatten had bevolen. 

18. Het middel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.

HeT TweeDe CaSSaTIemIDDeL

19. Met het tweede cassatiemiddel voeren eisers een schending aan van 
artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek en van artikelen 45 en 56 van de 
Pachtwet.

Het middel wordt ontwikkeld in vier onderdelen.
20. In het eerste onderdeel voeren eisers een schending aan van 

artikel 555, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. Eisers voeren aan 
dat uit deze wetsbepaling voortvloeit dat dit artikel in gemeen recht 
slechts een rechtsgrond oplevert ten voordele van de eigenaar van het 
erf om de wegruiming van de beplantingen te eisen van de derde die deze 
heeft aangebracht. Nu uit de vaststellingen van het bestreden vonnis 
blijkt dat niet eerste eiser de litigieuze aanplantingen heeft aangebracht 
maar wel de verkopers die deze hebben aangeplant op het erf vóór het te 
verkopen aan verweerster zouden de appelrechters artikel 555, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek hebben geschonden. 

21. In het tweede onderdeel voeren eisers aan dat de appelrechters 
vaststellen dat tweede eiseres als derde te beschouwen is in de zin van 
artikel 555 van het Burgerlijk Wetboek en dat daarmee de appelrechters 
te kennen geven dat eerste eiser, die wel in een conventionele relatie 
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staat met verweerster, namelijk die van pachter, geen derde is in de 
zin van dit artikel 555. Eisers voeren aan dat eerste eiser als pachter 
dan ook niet op grond van het gemene recht verplicht kon worden tot 
wegruiming van de aanplantingen onder dwang en op zijn kosten en dat 
door dit wel te doen ofschoon eerste eiser geen derde is, de appelrechters 
andermaal dit artikel 555, eerste lid, hebben geschonden. 

22. In het derde onderdeel voeren eisers aan dat de appelrechters niet 
hebben vastgesteld dat de aanplantingen niet te goeder trouw werden 
aangeplant, overgekocht of ingebracht zodanig dat in dat geval conform 
artikel 555, lid 3, in fine, van het Burgerlijk Wetboek de eigenaar de 
wegruiming ervan niet kan vorderen. Door deze vordering toch toe te 
staan zouden de appelrechters artikel 555, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek hebben geschonden. 

23. In het vierde onderdeel tenslotte voeren eisers een schending aan 
van de artikelen 45, 6o en 56 van de Pachtwet. Eisers voeren aan dat de 
pachter bij gebreke aan een plaatsbeschrijving, behoudens tegenbewijs, 
geacht wordt het goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich 
bevindt op het ogenblik dat hij het verlaat. Nu de appelrechters hebben 
vastgesteld dat tweede eiseres eigenares is van de beplantingen, is het 
gevolg daarvan dat bij gebreke aan het voorhanden zijn van een vastge-
stelde plaatsbeschrijving eerste eiser als pachter kon volstaan met het 
achterlaten van het goed in de staat waarin het zich bevindt, met de 
aanplantingen erop die hem niet toebehoren en waartoe hij dan ook niet 
kan veroordeeld worden tot verwijdering en ontruiming ervan onder 
dwang en op zijn kosten. 

beSPrekING VaN HeT TweeDe CaSSaTIemIDDeL

24. Artikel 555, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
indien de beplantingen, gebouwen en werken zijn tot stand gebracht 
door een derde met zijn eigen materialen, de eigenaar van het erf het 
recht heeft die voor zich te behouden, ofwel de derde te verplichten ze 
weg te nemen.

Hieruit volgt dat de eigenaar van een perceel grond het recht heeft de 
wegruiming van de beplantingen te eisen van de derde die er eigenaar 
van is. 

Hieraan wordt naar mijn mening geen afbreuk gedaan doordat de 
beplantingen niet zijn aangebracht door de derde die er thans eigenaar 
van is, maar door een bijzondere rechtsvoorganger van deze derde. 

25. Het eerste onderdeel, dat van de tegenovergestelde rechtsopvatting 
uitgaat, lijkt mij naar recht te falen.

26. Het recht van de eigenaar om de wegruiming van beplantingen te 
vorderen die door een derde zijn tot stand gebracht, geldt naar mijn 
mening niet alleen wanneer de eigenaar met deze derde geen contrac-
tuele relatie heeft, maar ook als de eigenaar met deze derde verbonden 
is door een huur- of pachtcontract, voor zover het contract of de wets-
bepalingen die erop van toepassing zijn niet voorzien in een afwijkende 
regeling. 
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Uw Hof besliste immers dat de regeling vervat in artikel 555 van het 
Burgerlijk Wetboek als het gemeen recht dient beschouwd te worden dat 
ook van toepassing is op de relatie tussen huurder en verhuurder  (1). De 
rechtsleer heeft deze rechtspraak instemmend begroet  (2).

27. Het tweede onderdeel, dat van de tegenovergestelde rechtsopvatting 
uitgaat, lijkt mij eveneens naar recht te falen.

28. Artikel 555, derde lid, in fine, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien 
de beplantingen zijn tot stand gebracht door een derde, onder wie het 
goed is uitgewonnen en die niet tot teruggave van de vruchten is veroor-
deeld, daar hij te goeder trouw was, de eigenaar de wegruiming van die 
beplantingen dan niet kan vorderen. 

Het moet in casu dus gaan om een derde te goeder trouw onder wie het 
goed is uitgewonnen. Eisers hebben echter niet aangevoerd dat het goed 
onder hen is uitgewonnen.

Artikel 555, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek viseert immers de 
hypothese van de bezitter te goeder trouw van wie wordt gerevindiceerd 
door de verus dominus  (3). Het kan naar mijn mening dan ook niet toege-
past worden op de pachter. 

29. Het derde onderdeel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
30. De laatste zin van artikel 45.6. van de Pachtwet bepaalt dat bij 

gebreke van een plaatsbeschrijving, de pachter geacht wordt, behoudens 
tegenbewijs, het goed te hebben ontvangen in de staat waarin het zich 
bevindt op het ogenblik dat hij het verlaat. 

In verband met de toestand waarin de pachter het pachtgoed moet 
teruggeven, schept artikel 45.6 Pachtwet aldus een vermoeden dat de 
toestand bij de inhuurneming gelijk is aan de toestand op het einde van 
de pacht. Dit vermoeden is weerlegbaar. 

31. Blijkens een niet betwiste vaststelling van het bestreden vonnis 
(r.o. 2.a, p. 6, voorlaatste paragraaf). waren de bomen van de vorige 
verpachter aangekocht door eerste eiser. Zij maakten dus geen deel 
uit van de pachtovereenkomst, maar van een afzonderlijke (koop)over-
eenkomst. Eisers zetten uiteen dat de boomaanplanting op de gepachte 
grond werd ingebracht in tweede eiseres, die er aldus eigenaar van 
werd. 

Daaruit blijkt dat de bomen niet aan verweerster toebehoren, zodat 
verweerster haar eigendom niet moest terugnemen met de erop aange-
plante bomen.

32. Het vierde onderdeel lijkt mij aldus niet aangenomen te kunnen 
worden.

Conclusie : vernietiging in zoverre het bestreden vonnis de tegeneis van 
eerste eiser tot betaling van een vergoeding voor de waarde van de fruit-
bomen onontvankelijk verklaart, verwerping voor het overige.

  (1) Cass. 9 feb. 1956, AC 1956, 470 en Cass. 23 april 1965, Pas. 1965, I, 883.
  (2) H. De PaGe, Traité élémentaire de droit civil belge, IV, Les principaux contrats (première 

partie), Brussel, Bruylant, 1972, 702.
  (3) Id., 712.
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arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Hasselt van 28 juni 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 8 maart 2012 een 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Eerste onderdeel

7. In verband met het recht van natrekking betreffende onroerende 
zaken, bepaalt artikel 555, eerste lid, Burgerlijk Wetboek dat indien 
de beplantingen, gebouwen en werken zijn tot stand gebracht door een 
derde met zijn eigen materialen, de eigenaar van het erf het recht heeft 
die voor zich te behouden, ofwel de derde te verplichten ze weg te nemen.

8. Hieruit volgt dat de eigenaar van een perceel grond het recht heeft 
de wegruiming van de beplantingen te eisen van de derde die er eigenaar 
van is.

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan doordat de beplantingen niet zijn 
aangebracht door de derde die er thans eigenaar van is, maar door een 
bijzondere rechtsvoorganger van deze derde.

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

Tweede onderdeel

9. Het recht van de eigenaar om de wegruiming van beplantingen te 
vorderen die door een derde zijn tot stand gebracht, geldt niet alleen 
wanneer de eigenaar met deze derde geen contractuele relatie heeft, 
maar ook als de eigenaar met deze derde verbonden is door een huurcon-
tract, voor zover het huurcontract of de wetsbepalingen die op dit huur-
contract van toepassing zijn, niet voorzien in een afwijkende regeling.

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

Derde onderdeel

10. Artikel 555, derde lid, in fine, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien 
de beplantingen zijn tot stand gebracht door een derde, onder wie het 
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goed is uitgewonnen en die niet tot teruggave van de vruchten is veroor-
deeld, daar hij te goeder trouw was, de eigenaar dan de wegruiming van 
die beplantingen niet kan vorderen. 

11. Hieruit volgt dat het niet volstaat dat de derde de beplantingen te 
goeder trouw heeft tot stand gebracht, opdat de eigenaar de wegruiming 
ervan niet kan vorderen. Het moet ook gaan om een goed dat onder de 
derde is uitgewonnen.

De eisers voeren niet aan dat het goed onder hen of onder een van hen 
is uitgewonnen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

12. Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechters de eisers niet 
konden veroordelen tot wegruiming van de beplantingen onder verbeurte 
van een dwangsom, daar zij op grond van artikel 45.6 Pachtwet, bij 
gemis aan een omstandige plaatsbeschrijving bij het begin van de pacht, 
gerechtigd zijn het gehuurde goed te verlaten in de staat waarin het zich 
op het einde van de pacht bevindt.

13. De afwezigheid van een omstandige plaatsbeschrijving ontslaat de 
pachter niet van zijn teruggaveverplichting. 

In verband met de toestand waarin de pachter het pachtgoed moet 
teruggeven, schept artikel 45.6 Pachtwet een vermoeden dat de toestand 
bij de inhuurneming gelijk is aan de toestand op het einde van de pacht. 
Dit vermoeden is weerlegbaar.

14. Blijkens de niet-betwiste vaststelling van het bestreden vonnis 
waren de bomen van de vorige eigenaar-verpachter aangekocht door de 
eiser. Zij maakten derhalve geen deel uit van de pachtovereenkomst.

De appelrechters konden dan ook zonder schending van artikel 45.6 
Pachtwet de eiser veroordelen tot wegruiming van de bomen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dat het de tegeneis van 

de eiser tot betaling van een vergoeding voor de waarde van de bomen, 
onontvankelijk verklaart en oordeelt over de kosten  (1).

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

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers tot drie vierden van de kosten, houdt de overige 

kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 

te Tongeren, rechtszitting houdende in hoger beroep.

31 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de heer 

  (1) Het bestreden arrest werd gedeeltelijk vernietigd wegens de gegrondheid van het 
alhier niet gepubliceerde eerste middel.
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Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer 
Verbist.

N° 349

1o kamer — 31 mei 2012
(C.11.0343.N)

VorDerING IN reCHTe. — GeDINGHerVaTTING. — reCHTSoPVoLGING TeN 
bIjZoNDere TITeL. — VoorwaarDe. 

De artikelen 17 en 815 van het Gerechtelijk Wetboek laten gedinghervat-
ting bij rechtsopvolging ten bijzondere titel toe inzake vorderingen die een 
dusdanig nauw verband houden met het overgedragen recht dat de veran-
dering van hoedanigheid aan de partij in het geding ieder belang ontneemt 
dit geding verder te zetten en enkel de rechtsopvolger ten bijzondere titel als 
nieuwe titularis van het recht hierbij nog belang heeft  (1). (Artt. 17 en 815 
Gerechtelijk Wetboek) 

(er ProDuCTIoNS ParaDISIo TV b.V.b.a. T. DuTCH fILmworkS b.V., 
VeNNooTSCHaP Naar NeDerLaNDS reCHT e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

SITuerING eN ProCeDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
betwisting betrekking op video- en DVD-exploitaties met betrekking 
tot het tekenfiguurtje “Musti”. 

2. Op 26 januari 2005 ging de rechtsvoorganger van eiseres, de b.v.b.a. 
Hot Town Music-Paradisio, over tot dagvaarding van eerste twee 
verweersters. Haar vordering strekte ertoe overeenkomstig artikel 87, 
§ 1 van de Auteurswet van 30 juni 1994 voor recht te horen verklaren 
dat zowel eerste als tweede verweerster gezamenlijke inbreuken hebben 
gepleegd op de auteursrechten van de b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio 
door de exploitatie van een aantal DVD’s.

De b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio vorderde dan ook dat aan 
verweersters de onmiddellijke staking zou worden bevolen van de 
productie, commercialisering, promotie en verdere verdeling van voor-
melde inbreukmakende exploitaties alsook van alle mogelijke vormen 
van exploitatie, promotie en reclame en dit onder verbeurte van een 
dwangsom. Tevens werd gevraagd dat aan verweersters het bevel zou 
worden gegeven tot terugname van de inbreukmakende dragers die nog 
in de handel te verkrijgen zijn binnen de 48 uur na de betekening van het 
te vellen vonnis onder verbeurte van een dwangsom. Tot slot vorderde 
de b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio dat aan verweersters het bevel zou 
worden gegeven opgave te doen van de verkoopsstatements na beteke-
ning van het te vellen vonnis. 

  (1) Zie de concl. van het OM.
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De eerste en tweede verweersters richtten een tegenvordering tegen 
de b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio die ertoe strekte haar te veroor-
delen tot betaling van een schadevergoeding van 20.000 EUR voor elk 
van beide, wegens het tergende en roekeloze karakter van de hoofdvor-
dering. 

3. Bij overeenkomst van 1 januari 2006 droeg de b.v.b.a. Hot Town 
Music-Paradisio al haar rechten verbonden aan het Musti-karakter 
wereldwijd universeel en zonder enige beperking over aan eiseres. 

Eiseres hervatte voor de eerste rechter bij verzoekschrift het geding 
dat oorspronkelijk door de b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio was inge-
steld.

Derde en vierde verweersters kwamen vrijwillig tussen in de proce-
dure.

4. Bij vonnis, gewezen zoals in kort geding, van 28 september 2007 
verklaarde de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 
de hoofd- en tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond en veroor-
deelde hij eiseres tot het betalen van de gerechtskosten. 

5. Op het hoger beroep van eiseres en het incidenteel beroep van 
verweersters verklaarde het hof van beroep te Brussel bij het bestreden 
arrest van 8 maart 2011 het hoger beroep van eiseres en de incidentele 
beroepen van verweersters tegen het bestreden vonnis ontvankelijk, 
verklaarde het het hoger beroep van eiseres ongegrond, verklaarde het 
de incidentele beroepen van verweersters gegrond in de hierna bepaalde 
mate, deed het het beroepen vonnis teniet in de mate waarin het de 
vorderingen van eiseres ontvankelijk verklaarde en opnieuw recht-
doende dienaangaande verklaarde het de gedinghervatting en de vorde-
ringen van eiseres onontvankelijk en veroordeelde het tevens eiseres tot 
betaling van de kosten in de beroepsprocedure. 

6. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit arrest maakt het voorwerp 
uit van de huidige procedure.

HeT CaSSaTIemIDDeL

7. In het enig cassatiemiddel voert eiseres aan dat de overdracht 
van de eigendomsrechten op de auteursrechten, naburige rechten en 
contractuele rechten waardoor eiseres uitsluitend titularis en eige-
naar is geworden, anders dan de appelrechters oordelen, een wijziging 
van hoedanigheid teweegbrengt waardoor het geding, overeenkomstig 
artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek, moet worden hervat. Daaruit 
vloeit voort dat nu de appelrechters vooraf vaststellen dat tengevolge 
van de overeenkomst van 1 januari 2006 eiseres uitsluitend titularis 
en eigenaar is geworden van al de rechten die haar krachtens de over-
eenkomst werden overgedragen, de appelrechters vervolgens niet naar 
recht hun beslissing verantwoorden dat eiseres niet de nodige hoedanig-
heid had om het geding dat door de b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio 
voor de eerste rechter aanhangig was gemaakt te hervatten en dat de 
gedinghervatting en de door haar gestelde vorderingen voor de eerste 
rechter onontvankelijk zijn. Daardoor acht zij de artikelen 17, 815 en 816 
van het Gerechtelijk Wetboek geschonden. 
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8. Zij voert tevens aan dat de appelrechters, in zoverre zij oordelen 
dat, ofschoon eiseres uitsluitend titularis en eigenaar is geworden van 
de bedoelde auteursrechten die haar krachtens de overeenkomst werden 
overgedragen, zij niet de hoedanigheid heeft om deze rechten uit te 
oefenen en om die reden niet de hoedanigheid had om bet geding dat door 
de oorspronkelijke eiseres de b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio voor de 
eerste rechter aanhangig was gemaakt te hervatten, van de bedingen in 
de overeenkomst van 1 januari 2006, een uitlegging geven die onverenig-
baar is met de bewoordingen ervan en zodoende de bewijskracht ervan 
schenden. Door tevens aan deze overeenkomst niet de rechtsgevolgen te 
verbinden die deze overeenkomst rechtgeldig tussen de partijen bij deze 
overeenkomst heeft, miskennen zij volgens eiseres tevens de verbin-
dende kracht ervan.

9. Bovendien is het volgens eiseres tegenstrijdig enerzijds te oordelen 
dat eiseres uitsluitend titularis en eigenaar is geworden van al de rechten 
die haar krachtens de overeenkomst werden overgedragen doch ander-
zijds te oordelen dat zij niet in de rechten en plichten is getreden van de 
b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio en zij niet de hoedanigheid heeft om 
het geding dat door de b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio voor de eerste 
rechter aanhangig werd gemaakt te hervatten. Het arrest dat dergelijke 
tegenstrijdige beslissingen bevat schendt volgens eiseres artikel 1138, 
4o van het Gerechtelijk Wetboek. Door te berusten op tegenstrijdige reden-
geving schendt het volgens eiseres eveneens artikel 149 van de Grondwet. 

beSPrekING VaN HeT CaSSaTIemIDDeL

10. Het middel nodigt Uw Hof uit de vraag te beantwoorden of een 
gedinghervatting door een rechtsopvolger te bijzonderen titel al dan 
niet mogelijk is.

11. De hervatting van geding wordt geregeld door de artikel 815 tot 819 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Krachtens artikel 815 van het Gerechtelijk Wetboek blijft, in de zaken 
waarin de debatten nog niet gesloten verklaard zijn, het overlijden van 
een partij, haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanig-
heid waarin zij is opgetreden, zonder gevolg zolang daarvan geen kennis 
is gegeven. 

Krachtens artikel 816 van het Gerechtelijk Wetboek leggen de partijen 
of hun rechthebbenden die verklaren het geding te hervatten, overeen-
komstig de regels van de artikelen 742 en 743 ter griffie een akte neer 
waarin, op straffe van nietigheid, opgave wordt gedaan van de redenen 
waarom het geding hervat wordt, alsmede van hun naam, voornaam, 
beroep en woonplaats, of, bij gebreke van woonplaats, hun verblijfplaats.

12. De vraag naar de ontvankelijkheid van de gedinghervatting houdt 
de vraag in naar het belang en de hoedanigheid van de gedinghervat-
tende partij. 

13. De algemene regel betreffende de vereiste van hoedanigheid en 
belang wordt geformuleerd in artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat bepaalt dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten, indien 
de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen. 
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14. Het belang waarvan sprake in dit wetsartikel kan worden 
omschreven als elk materieel of moreel voordeel dat wie een eis instelt 
of verweer voert, op het ogenblik van de rechtsingang mag verwachten 
en waardoor zijn huidige rechtstoestand gewijzigd en verbeterd kan 
worden  (1).

15. Alleen de houder van de materiële aanspraken waarvan de effectu-
ering wordt beoogd, kan in rechte optreden. Hij alleen heeft de bij voor-
noemd artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste hoedanigheid. 
Het recht om in rechte te treden is, in de regel, een persoonlijk recht. Er 
moet een wezenlijke band bestaan tussen de procespartij en het litigieus 
materieel recht  (2).

Hoedanigheid kan dan ook worden omschreven als de rechtstitel krach-
tens dewelke een persoon in rechte optreedt ; hoedanigheid is m.a.w. 
de rechtsband die bestaat tussen de persoon die in rechte optreedt en 
het voorwerp van de eis, het subjectief recht dat wordt aangevoerd  (3). 
Hoedanigheid is de macht in hoofde van de betrokken procespartij om 
een bepaald vorderingsrecht uit te oefenen. 

16. De rechtsvraag die te dezen aan de orde is, is of de rechtsopvolger 
te bijzonderen titel over dergelijke hoedanigheid en belang beschikt. 

17. De rechtsleer lijkt te neigen naar een positieve beantwoording van 
deze vraag. Prof. M.E. Storme schrijft in dit verband :

“Ook in België wordt weliswaar soms betwijfeld dat de rechtsopvolging 
onder bijzondere titel in het litigieuze recht onder de wijziging van 
hoedanigheid (d.i. vertegenwoordigings-bevoegdheid) valt, doch uit 
de rechtspraak van het Hof van Cassatie, meer bepaald het arrest van 
1 maart 1984 (Lichterveldse uitweg) blijkt dat ook naar Belgisch recht 
de rechtsopvolging in de positie van gedingpartij tijdens het geding 
mogelijk is, en dit wordt veelal ook door de rechtsleer aanvaard, die 
omgekeerd veel meer moeite heeft om de mogelijkheid van tussenkomst 
door de rechtsopvolger te aanvaarden  (4).”

18. Het arrest van Uw Hof van 1 maart 1984  (5), dat in de literatuur het 
“Lichterveldse uitweg-arrest” werd gedoopt, handelde over een vorde-
ring tot uitweg. Nadat het betrokken goed werd verkocht verklaarden 
de kopers het geding te hervatten. Het Hof oordeelde dat “de veran-
dering van hoedanigheid zich voordeed voordat de termijnen bepaald 
bij de artikelen 1093 en 1094 van het Gerechtelijk Wetboek verstreken 
waren, zoals bedoeld in artikel 1103 van dat wetboek”, en dat “akte dient 
verleend van de hervatting van geding.” 

19. In het kader van de rechtsopvolging bij de overdracht van een goed 
wordt de vraag in de rechtsliteratuur gelinkt aan de theorie van de 
kwalitatieve rechten. 

  (1)  J. LaeNeNS, K. broeCkx, D. SCHeerS en P. THIrIar, Handboek Gerechtelijk Recht, 
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 83, nr. 131.

  (2)  Id., 87, nr. 138.
  (3)  M. CaSTermaNS, Gerechtelijk privaatrecht : algemene beginselen, bevoegdheid, burger-

lijke rechtspleging, Gent, Academia Press, 2004, 27. 
  (4)  M.E. STorme, “Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk 

geding in België en Nederland”, RW 1993-94, (169) 178.
  (5)  Cass. 1 maart 1984, AR nr. 4022, AC 1983-84, nr. 369.
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“De vordering tot vergoeding van schade aan een bepaalde zaak kan 
gelden als een kwalitatief vorderingsrecht, d.w.z. een vordering die 
verbonden is aan een bepaalde kwaliteit, nl. het eigenaar zijn van de 
betrokken zaak. Tussen de schuldvordering en het aan de schuldeiser 
toebehorend goed bestaat een zo nauw verband dat het belang bij de 
uitoefening van de schuldvordering staat of valt met de hoedanigheid 
van eigenaar van het goed. Zou hij de zaak aan een derde overdragen, 
dan zou hij tevens ieder belang bij de uitoefening van de schuldvorde-
ring verliezen. Kwalitatieve rechten worden derhalve geacht in de over-
dracht van het goed waarop zij betrekking hebben, begrepen te zijn  (1).”

20. De theorie van de kwalitatieve rechten wordt meestal gehanteerd 
bij vorderingen na overdracht van een onroerend goed, maar niets belet 
naar mijn oordeel de toepassing ervan bij de overdracht van bepaalde 
andere rechten waarbij een zeer nauwe band bestaat tussen de rechts-
vordering en het overgedragen recht. Alhoewel het in de huidige zaak 
niet gaat om de overdracht van een onroerend goed of om zaakschade, 
meen ik aldus dat deze oplossing ook kan gevolgd worden bij de over-
dracht van rechten zoals het auteursrecht ; ook hier kan de vordering 
tot staking wegens inbreuk op die rechten als een kwalitatief vorde-
ringsrecht worden beschouwd dat geacht moet worden overgedragen te 
zijn samen met het recht waarop het betrekking heeft. 

21. De appelrechters oordelen dat door de overeenkomst van 1 januari 
2006 de b.v.b.a. Hot Town-Paradisio als rechtspersoon niet is verdwenen 
en dat eiseres ingevolge die overeenkomst niet “in de rechten en 
plichten” van de b.v.b.a. Hot Town-Paradisio is getreden, minstens dat 
zij in gebreke blijft het tegendeel te bewijzen (AR P. 15 van het bestreden 
arrest). 

Dit wijst er naar mijn mening op dat de appelrechters een rechtsopvol-
ging te algemenen titel vereisen als voorwaarde voor een ontvankelijke 
gedinghervatting. 

22. In het licht van de hierboven ontwikkelde beschouwingen lijkt mij 
te dezen de essentiële vraag te zijn of de overdrager van het recht zijn 
belang heeft verloren. 

23. Dit lijkt mij in de huidige casus het geval. Door de overdracht van 
de auteursrechten verloor de b.v.b.a. Hot Town Music-Paradisio immers 
ieder belang bij het verderzetten van de door haar ingestelde stakings-
vordering. De appelrechters stellen immers vast : “zij verloor ingevolge 
deze overeenkomst tijdens de procedure voor de eerste rechter de nodige 
hoedanigheid (met name de bevoegdheid om in rechte op te treden) en 
een belang om haar vorderingen tegen [verweersters] te benaarstigen” 
(p. 15 van het bestreden arrest). 

Wanneer de oorspronkelijke titularis van een auteursrecht zijn patri-
moniale rechten daaromtrent overdraagt, dan verliest hij zijn hoedanig-
heid en belang om op te komen tegen een aantasting van dit recht. 

24. Het komt mij aldus voor dat de hierboven geciteerde wettelijke 
bepalingen de gedinghervatting bij rechtsopvolging te bijzonderen titel 

  (1) E. DIrIx, “De aanspraakgerechtigden bij zaakschade en burenhinder”, noot onder 
Cass. 28 juni 1990, RW 1990-91, 1403, nr. 2.
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toelaten inzake vorderingen die een dusdanig nauw verband houden met 
het overgedragen recht dat de verandering van hoedanigheid aan de 
partij in het geding ieder belang ontneemt dit geding verder te zetten en 
enkel de rechtsopvolger te bijzonderen titel als nieuwe titularis van het 
recht hierbij nog belang heeft. 

25. Te dezen meen ik dat bij overdracht van het auteursrecht derge-
lijk nauw verband tussen het overgedragen recht en de erop gesteunde 
vorderingen aanwezig is. 

26. Nu de appelrechters vaststellen dat de b.v.b.a. Hot Town-Paradisio 
, die de stakingsvordering tegen de eerste twee verweersters had inge-
steld, bij overeenkomst van 1 januari 2006 alle auteursrechten, naburige 
rechten en contractuele rechten verbonden aan het tekenfiguurtje Musti 
aan de eiseres overdroeg, en tevens vaststellen dat de b.v.b.a. Hot Town 
Music-Paradisio ingevolge deze overeenkomst tijdens de procedure voor 
de eerste rechter de nodige hoedanigheid (met name de bevoegdheid om 
in rechte op te treden) en het belang om haar vorderingen tegen verweer-
sters te benaarstigen verloor, konden zij in toepassing van deze regel 
naar mijn mening niet zonder miskenning van de hierboven geciteerde 
wettelijke bepalingen oordelen dat de eiseres niet de nodige hoedanig-
heid had om het geding te hervatten en deze gedinghervatting en de 
vorderingen van eiseres onontvankelijk verklaren.

27. Het onderdeel lijkt mij in zoverre gegrond te zijn.
Conclusie : vernietiging.

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 8 maart 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 8 maart 2012 een 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— de artikelen 17, 815, 816 en 1138, 4°, Gerechtelijk Wetboek ;

— de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 149 Grondwet.

Aangevochten beslissing

De appelrechters oordelen dat eiseres niet de nodige hoedanigheid had om het 
geding dat door Hot Town Music-Paradiso bvba voor de eerste rechter aanhangig 
was gemaakt te hervatten en verklaren haar gedinghervatting en de door haar 
gestelde vorderingen voor de eerste rechter onontvankelijk en veroordelen eiseres 
tot de gerechtskosten, op grond van de volgende redengeving :
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 “De ontvankelijkheid van de gedinghervatting en van de vorderingen van 
[eiseres]

10. [Verweersters] concluderen tot de onontvankelijkheid van de gedinghervat-
ting door [eiseres] voor de eerste rechter en van haar vorderingen.

11. Artikel 815 Gerechtelijk Wetboek bepaalt het volgende :

‘In de zaken waarin de debatten nog niet gesloten verklaard zijn, blijft het 
overlijden van een partij, haar verandering van staat of de verwijzing van de 
hoedanigheid waarin zij is opgetreden, zonder gevolg zolang daarvan geen kennis 
is gegeven’.

Het [hof van beroep] stelt vast dat de ‘koop – verkoop overeenkomst’ die op 
1 januari 2006 gesloten werd tussen [eiseres], enerzijds, en de Hot Town Music 
bvba, anderzijds, het volgende bepaalt :

‘Hot Town Music draagt wereldwijd, universeel en zonder enige beperking over 
aan ER Productions-Paradiso TV :

1. (…)

2. Alle Auteursrechten, naburige rechten en contractuele rechten verbonden 
aan het karakter/tekening Musti, zoals door partijen genoegzaam bekend, de 
secundaire personages, verhalen en afgeleiden, inclusief de machtiging alle 
lopende contracten te verlengen, op te zeggen of te vernieuwen, ongeacht enige 
(exclusieve) licenties aan derden.

3. Alle uitgaverechten op de muzikale werken waarvan lijst in bijlage 1.

4. Alle uitgaverechten op de fonogrammen waarvan een lijst in bijlage 2.

Bijgevolg is ER Productions-Paradiso TV uitsluitend titularis en eigenaar van 
al deze rechten voor de gehele duur van het auteursrecht.

Alle vermogensrechten, gelden en vermogensbestanddelen die de rechten 
hebben gegenereerd sedert 1 januari 2006, dienen onverwijld en rechtstreeks aan 
[eiseres] te worden overgemaakt.

Alle aanvragen om op enige manier gebruik te maken van deze rechten dienen 
vanaf deze datum uitsluitend te worden gericht aan [eiseres].

Als enige tegenprestatie voor deze overdracht van eigendom wordt door [eiseres] 
aan Hot Town Music een bedrag van 100.000 euro betaald.

Dit addendum maakt integraal deel uit van de overeenkomst dd. 1 januari 2006.”

Door de overeenkomst dd. 1 januari 2006 is Hot Town Music-Paradiso bvba als 
rechtspersoon niet verdwenen. Zij verloor ingevolge deze overeenkomst tijdens 
de procedure voor de eerste rechter de nodige hoedanigheid (me name de bevoegd-
heid om in rechte op te treden) en een belang om haar vorderingen tegen [verweer-
sters] te benaarstigen.

[Eiseres] is ingevolge de overeenkomst dd. 1 januari 2006 niet in ‘de rechten en 
plichten’ getreden van Paradiso, minstens blijft zij in gebreke om het tegendeel 
te bewijzen. Zij is krachtens deze overeenkomst louter ‘uitsluitend titularis en 
eigenaar’ geworden van al de rechten die haar krachtens deze overeenkomst over-
gedragen werden, voor de gehele duur van het auteursrecht.

[Eiseres], die niet de rechtsopvolgster is van Hot Town Music-Paradiso bvba 
had niet de nodige hoedanigheid om het geding dat door Hot Town Music-Para-
diso bvba voor de eerste rechter aanhangig gemaakt werd, te hervatten. Haar 
gedinghervatting en de door haar gestelde vorderingen voor de eerste rechter, 
zijn onontvankelijk.

12. Het middel van onontvankelijkheid van de gedinghervatting van [eiseres] 
en van haar vorderingen gesteld voor de eerste rechter, diende niet door [verweer-
sters] opgeworpen te worden in limini litis, met name voor elk verweer ten gronde, 
of uiterlijk alvorens de eerste rechter uitspraak deed.
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De verkoop dd. 1 januari 2006 is een feit dat zich voorgedaan heeft op een ogen-
blik waarop partijen reeds over de grond van de zaak geconcludeerd hadden, 
zodat het middel van onontvankelijk niet door [verweersters] in limine litis kon 
opgeworpen worden.

Een gebrek aan hoedanigheid is van openbare orde. Het gebrek aan hoedanig-
heid van [eiseres] om het geding voor de eerste rechter te hervatten, wordt niet 
gedekt door het bestreden vonnis.”

Grieven

Artikel 815 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het overlijden van een partij, 
haar verandering van staat of de wijziging van haar hoedanigheid vóór de slui-
ting der debatten moet worden medegedeeld aan de rechter voor wie de proce-
dure loopt. Dit gebeurt door middel van een akte van gedinghervatting zoals 
bepaald in artikel 816 Gerechtelijk Wetboek. Onder de hoedanigheid zoals bedoeld 
in artikel 815 en in artikel 17 Gerechtelijk Wetboek dient te worden verstaan 
de bevoegdheid waarmee een partij haar rechten in rechte kan laten gelden. 
Die bevoegdheid komt toe aan de persoon die de houder is van de materiële 
aanspraken waarvan de uitvoering of de eerbiediging in rechte wordt gevraagd. 
In voorliggende zaak werd door eiseres aangevoerd dat bij overeenkomst van 
1 januari 2006 de oorspronkelijke eiseres Hot Town Music – Paradiso bvba al haar 
rechten verbonden aan het Musti-karakter aan eiseres had overgedragen en dat 
derhalve de door eiseres gedane gedinghervatting in eerste aanleg ontvanke-
lijk was. De appelrechters stellen vast dat de koop-verkoopovereenkomst die op 
1 januari 2006 gesloten werd tussen eiseres enerzijds en Hot Town Music bvba, de 
oorspronkelijke eiseres in eerste aanleg, anderzijds, het volgende bepaalt : 

 “Hot Town Music draagt wereldwijd, universeel en zonder enige beperking over 
aan [eiseres] :

1. (…)

2. Alle Auteursrechten, naburige rechten en contractuele rechten verbonden 
aan het karakter/tekening Musti, zoals door partijen genoegzaam bekend, de 
secundaire personages, verhalen en afgeleiden, inclusief de machtiging alle 
lopende contracten te verlengen, op te zeggen of te vernieuwen, ongeacht enige 
(exclusieve) licenties aan derden.

3. Alle uitgaverechten op de muzikale werken waarvan een lijst in bijlage 1.

4. Alle uitgaverechten op de fonogrammen waarvan een lijst in bijlage 2.

Bijgevolg is [eiseres] uitsluitend titularis en eigenaar van al deze rechten voor 
de gehele duur van het auteursrecht.” 

De appelrechters stellen tevens vast op bladzijde 15 dat eiseres krachtens deze 
overeenkomst “uitsluitend titularis en eigenaar” geworden is van al de rechten 
die haar krachtens de overeenkomst overgedragen werden voor de gehele duur 
van het auteursrecht. Een dergelijke overdracht van de eigendomsrechten op 
de auteursrechten, naburige rechten en contractuele rechten waardoor eiseres 
uitsluitend titularis en eigenaar is geworden brengt, anders dan de appelrechters 
oordelen, een wijziging van hoedanigheid teweeg waardoor het geding, overeen-
komstig artikel 815 Gerechtelijk Wetboek, moet worden hervat met verplichte 
kennisgeving hiervan overeenkomstig artikel 816 van datzelfde wetboek. 
Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat de verkopende-overdra-
gende vennootschap, Hot Town Music-Paradiso bvba, als rechtspersoon niet is 
verdwenen. Uit het voorgaande vloeit voort dat nu de appelrechters vooraf vast-
stellen dat tengevolge van de overeenkomst van 1 januari 2006 eiseres uitsluitend 
titularis en eigenaar is geworden van al de rechten die haar krachtens de over-
eenkomst werden overgedragen, de appelrechters vervolgens niet naar recht hun 
beslissing verantwoorden dat eiseres niet de nodige hoedanigheid had om het 
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geding dat door Hot Town Music-Paradiso bvba voor de eerste rechter aanhangig 
was gemaakt te hervatten en de gedinghervatting en de door haar gestelde vorde-
ringen voor de eerste rechter onontvankelijk zijn (schending van de artikelen 17, 
815 en 816 Gerechtelijk Wetboek). 

In zoverre de appelrechters oordelen dat, ofschoon eiseres uitsluitend titu-
laris en eigenaar is geworden van de bedoelde auteursrechten die haar krachtens 
de overeenkomst werden overgedragen, zij niet de hoedanigheid heeft om deze 
rechten uit te oefenen en om die reden niet de hoedanigheid had om het geding 
dat door de oorspronkelijke eiseres Hot Town Music-Paradiso bvba voor de eerste 
rechter aanhangig was gemaakt te hervatten, geven zij van de bedingen in de 
overeenkomst van 1 januari 2006, zoals uitdrukkelijk geciteerd in het bestreden 
arrest en met name waarin is bedongen dat aan eiseres worden overgedragen 
alle auteursrechten, naburige rechten en contractuele rechten verbonden aan 
het karakter/tekening Musti, alle uitgaverechten op de muzikale werken, alle 
uitgaverechten op de fonogrammen en bijgevolg eiseres uitsluitend titularis en 
eigenaar is geworden van al deze rechten voor de hele duur van het auteursrecht 
is, een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schenden 
zodoende de bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 
Burgerlijk Wetboek). Door tevens aan deze overeenkomst niet de rechtsgevolgen 
te verbinden die deze overeenkomst rechtsgeldig tussen de partijen bij deze over-
eenkomst heeft, miskennen zij tevens de verbindende kracht ervan (schending 
van artikel 1134 Burgerlijk Wetboek). 

Bovendien is het tegenstrijdig enerzijds te oordelen dat eiseres uitsluitend titu-
laris en eigenaar is geworden van al de rechten die haar krachtens de overeen-
komst werden overgedragen doch anderzijds te oordelen dat zij niet in de rechten 
en plichten is getreden van Hot Town Music bvba en zij niet de hoedanigheid heeft 
om het geding dat door Hot Town Music-Paradiso bvba voor de eerste rechter 
aanhangig werd gemaakt te hervatten. Het arrest dat dergelijke tegenstrijdige 
beslissingen bevat schendt artikel 1138, 4o, Gerechtelijk Wetboek. Door te berusten 
op tegenstrijdige redengeving schendt het eveneens artikel 149 Grondwet.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Krachtens artikel 815 Gerechtelijk Wetboek blijft, in de zaken 
waarin het debat nog niet gesloten verklaard is, het overlijden van een 
partij, haar verandering van staat of de wijziging van de hoedanigheid 
waarin zij is opgetreden, zonder gevolg zolang daarvan geen kennis is 
gegeven.

2. Krachtens artikel 17 Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering 
niet worden toegelaten, indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang 
heeft om ze in te dienen.

Deze bepalingen laten gedinghervatting bij rechtsopvolging ten bijzon-
dere titel toe inzake vorderingen die een dusdanig nauw verband houden 
met het overgedragen recht dat de verandering van hoedanigheid aan de 
partij in het geding ieder belang ontneemt dit geding verder te zetten en 
enkel de rechtsopvolger ten bijzondere titel als nieuwe titularis van het 
recht hierbij nog belang heeft.

3. De appelrechters stellen vast dat :
– Hot Town Music-Paradiso bvba, die de vordering tot staking tegen de 

eerste twee verweersters had ingesteld, bij overeenkomst van 1 januari 
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2006 alle auteursrechten, naburige rechten en contractuele rechten 
verbonden aan het karakter/tekening Musti aan de eiseres overdroeg ;

– Hot Town Music-Paradiso bvba als rechtspersoon niet verdween.
Zij oordelen dat :
– Hot Town Music-Paradiso bvba ingevolge deze overeenkomst “tijdens 

de procedure voor de eerste rechter de nodige hoedanigheid [met name 
de bevoegdheid om in rechte op te treden] en een belang om haar vorde-
ringen tegen [verweersters] te benaarstigen” verloor ;

– de eiseres ingevolge deze overeenkomst niet in de rechten en plichten 
trad van Hot Town Music-Paradiso bvba, maar “uitsluitend titularis en 
eigenaar” werd van al de rechten die haar krachtens de overeenkomst 
overgedragen werden, voor de gehele duur van het auteursrecht ;

– de eiseres die niet de rechtsopvolgster was van Hot Town Music-Para-
diso bvba, niet de nodige hoedanigheid had om het geding te hervatten.

4. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

31 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 350

1o kamer — 31 mei 2012
(C.11.0785.N)

1o  eCoNomIe. — weT CoNTINuITeIT oNDerNemINGeN. — GereCHTeLIjke reorGa-
NISaTIe. — ProCeDure. — aarD. — aaNVaNG. — eINDe. — oVerDraCHT oNDer 
GereCHTeLIjk GeZaG. 

2o  faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIjk 
akkoorD. — GereCHTeLIjk akkoorD. — weT CoNTINuITeIT oNDerNemINGeN. — 
GereCHTeLIjke reorGaNISaTIe. — ProCeDure. — aarD. — aaNVaNG. — eINDe. 
— oVerDraCHT oNDer GereCHTeLIjk GeZaG. 

3o  eCoNomIe. — weT CoNTINuITeIT oNDerNemINGeN. — GereCHTeLIjke reorGa-
NISaTIe. — ProCeDure. — beLaNGHebbeNDe. — TuSSeNkomST. — GeVoLG. 

4o  faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIjk 
akkoorD. — GereCHTeLIjk akkoorD. — weT CoNTINuITeIT oNDerNemINGeN. — 
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GereCHTeLIjke reorGaNISaTIe. — ProCeDure. — beLaNGHebbeNDe. — TuSSeN-
komST. — GeVoLG. 

5o  TuSSeNkomST. — beLaNGHebbeNDe. — weT CoNTINuITeIT oNDerNemINGeN. 
— GereCHTeLIjke reorGaNISaTIe. — ProCeDure. — GeVoLG.

1o en 2o De gerechtelijke reorganisatie vormt één enkele procedure, die 
aanvangt met het verzoekschrift van de schuldenaar tot opening van een 
procedure van gerechtelijke reorganisatie en die, in geval van gerechtelijke 
reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, eindigt met de beslis-
sing van de rechtbank tot sluiting van de procedure van gerechtelijke reor-
ganisatie. (Artt. 5, vijfde lid, 16, 17, § 1, 20, eerste lid, 39, eerste lid, 59, § 1, 
eerste lid, 62, vierde lid, en 67, eerste lid, Wet 31 jan. 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen) 

3°, 4o en 5o Een belanghebbende die tijdens de procedure van gerechtelijke 
reorganisatie is tussengekomen overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 van 
het Gerechtelijk Wetboek, heeft voor de gehele duur van deze procedure en 
ongeacht een wijziging van het doel van die procedure, de hoedanigheid 
van partij en vermag in de regel tegen de beslissingen van de rechtbank de 
rechtsmiddelen aan te wenden volgens de in het gerechtelijk Wetboek voor-
geschreven regels en termijnen. (Artt. 812 tot 814 Gerechtelijk Wetboek ; 
Artt. 5, vijfde lid, 16, 17, § 1, 20, eerste lid, 39, eerste lid, 59, § 1, eerste 
lid, 62, vierde lid, en 67, eerste lid, Wet 31 jan. 2009 betreffende de conti-
nuïteit van de ondernemingen) 

(forTIS baNk N.V. e.a. T. jLf N.V. e.a.)

arreST.

I. reCHTSPLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 14 november 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is 

gehecht, een middel aan.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Middel 

Eerste onderdeel 

1. Artikel 5, vijfde lid, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de 
continuïteit van de ondernemingen (hierna : WCO) bepaalt dat elke 
belanghebbende kan tussenkomen in de bij die wet bepaalde procedures, 
overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 16 WCO bepaalt dat de procedure van gerechtelijke reorga-
nisatie strekt tot het behouden onder toezicht van de rechter, van de 
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continuïteit van het geheel of een gedeelte van de onderneming in moei-
lijkheden of van haar activiteiten. Zij laat toe aan de schuldenaar een 
opschorting toe te kennen met het oog op : 

— hetzij het bewerkstelligen van een minnelijk akkoord, overeenkom-
stig artikel 43 ;

— hetzij het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een 
reorganisatieplan, overeenkomstig de artikelen 44 tot 58 ; 

— hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag toe te staan, aan een 
of meerdere derden, van het geheel of een gedeelte van de onderneming 
of haar activiteiten, overeenkomstig de artikelen 59 tot 70.

Artikel 17, § 1, WCO bepaalt dat de schuldenaar die het openen van een 
procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, een verzoekschrift 
aan de rechtbank richt.

Krachtens artikel 20, eerste lid, WCO wordt ter griffie een dossier van 
de gerechtelijke reorganisatie gehouden waarin alle elementen met 
betrekking tot deze procedure en de grond van de zaak voorkomen.

Krachtens artikel 39, eerste lid, WCO kan de schuldenaar op elk ogen-
blik tijdens de opschorting aan de rechtbank vragen : 

1o indien hij de procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aange-
vraagd om een minnelijk akkoord te verkrijgen en dit niet verwezen-
lijkbaar lijkt, dat de procedure wordt voortgezet om een reorganisa-
tieplan voor te stellen of om toe te stemmen in een overdracht, onder 
gerechtelijk gezag, van het geheel of een gedeelte van de onderneming, 
in welk geval de procedure met dit doel wordt voortgezet ; 

2o indien hij de procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd 
heeft om een reorganisatieplan voor te stellen en dit niet uitvoerbaar 
lijkt, dat hij principieel kan instemmen met een overdracht, onder 
gerechtelijk gezag, van het geheel of een gedeelte van de onderneming, 
in welk geval de procedure met dit doel wordt voortgezet. 

Artikel 59, § 1, eerste lid, WCO bepaalt dat de overdracht onder gerech-
telijk gezag van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van 
haar activiteiten door de rechtbank kan bevolen worden met het oog 
op het behoud ervan wanneer de schuldenaar ermee instemt in zijn 
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie of later in de loop van de 
procedure.

Krachtens artikel 62, vierde lid, WCO vraagt de aangewezen gerechts-
mandataris bij verzoekschrift op tegenspraak aan de rechtbank de 
machtiging om te kunnen overgaan tot de voorgestelde verkoop.

Artikel 67, eerste lid, WCO bepaalt dat wanneer de aangewezen gerechts-
mandataris van oordeel is dat alle voor overdracht vatbare activiteiten 
overgedragen zijn, en in elk geval voor het einde van de opschorting, 
hij aan de rechtbank bij verzoekschrift vraagt dat zij de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie afsluit of, wanneer het gerechtvaardigd is 
dat deze voortgezet wordt voor andere doeleinden, dat zij hem ontlast 
van zijn opdracht.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de gerechtelijke reorganisatie één 
enkele procedure vormt, die aanvangt met het verzoekschrift van de 
schuldenaar tot opening van een procedure van gerechtelijke reorgani-
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satie en die, in geval van gerechtelijke reorganisatie door overdracht 
onder gerechtelijk gezag, eindigt met de beslissing van de rechtbank tot 
sluiting van de procedure van gerechtelijke reorganisatie. 

3. Een belanghebbende die tijdens de procedure van gerechtelijke reor-
ganisatie is tussengekomen overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 
Gerechtelijk Wetboek, heeft voor de gehele duur van deze procedure en 
ongeacht een wijziging van het doel van die procedure, de hoedanigheid 
van partij en vermag in de regel tegen de beslissingen van de recht-
bank de rechtsmiddelen aan te wenden volgens de in het Gerechtelijk 
Wetboek voorgeschreven regels en termijnen.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiseressen bij verzoekschrift van 18 juli 2011 de rechtbank van koop-
handel hebben verzocht om vrijwillig tussen te komen in de procedure 
van gerechtelijke reorganisatie en dat de rechtbank bij vonnis van 
20 juli 2011 hen akte heeft verleend van deze vrijwillige tussenkomst.

5. De appelrechters die oordelen dat de eiseressen niet de hoedanig-
heid van partij hebben en derhalve geen ontvankelijk hoger beroep 
konden instellen, omdat zij geen verzoekschrift tot vrijwillige tussen-
komst hebben neergelegd na de neerlegging op 12 september 2011 door 
de gerechtsmandatarissen van het verzoekschrift op tegenspraak zoals 
omschreven in artikel 62, laatste lid, WCO, waarbij een nieuwe proce-
dure werd aangevangen, die niet als de voortzetting is te aanzien van 
“welke andere procedure dan ook”, verantwoorden hun beslissing niet 
naar recht.

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 vernietigde arrest.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opge-

roepen partij.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

31 mei 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. Nudelholc.
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Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Algemeen. 
— Burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheidstelling. — 
Voorwaarden. I, 1178

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Bijzondere 
aansprakelijkheden. — Bu-
renhinder. — Compensatie-
verplichting. — Voorwaar-
den. I, 1178

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. —  
Schade. — Gevolg.  I, 1178

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Al-
gemeen. — Openbare we-
degever. — Contractueel 
personeelslid getroffen door 
een arbeidsongeval. — Wet-
telijke of reglementaire 
verplichting. — Vergoedin-
gen gedurende de volledige 
periode van algehele tijde-
lijke arbeidsongeschiktheid. 
— Verstrijken van de ar-
beidsovereenkomst. — Geen 
tegenprestaties. — Geen ver-
goedbare schade. I, 1249

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Schade. 
— Begrip. Vormen. — Be-
grip. I, 1432

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Schade. — 
Materiële schade. Elemen-
ten en grootte. — Schade 
veroorzaakt door grondwa-
terwinningen en pompin-
gen. I, 1173

Advocaat. — Gerechtelijk 
mandataris. — Voogd ad 
hoc. — Beroepsgeheim. — 
Briefwisseling tussen par-
tijen en raadslieden. — Ge-
volg.  I, 1155

Advocaat. — Orde van advoca-
ten. — Onafhankelijke uit-
oefening van haar preroga-
tieven. — Hof van assisen. 

— Procedure op de zitting. — 
Stafhouder verbiedt een ad-
vocaat zijn cliënt nog langer 
te verdedigen. — Beslissing 
van het hof van assisen over 
de eerbiediging van het recht 
van verdediging. — Cassatie-
beroep. — Middel oefent kri-
tiek uit op de beslissing van 
de stafhouder. — Ontvanke-
lijkheid. I, 1448

Afstand (rechtspleging). — Af-
stand van geding. — Voor-
lopige hechtenis. — Hand-
having. — Hoger beroep. 
— Afstand van het hoger be-
roep. — Arrest waarbij akte 
van afstand van het hoger 
beroep wordt verleend. — 
Cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. I, 1222

Arbeidsongeval. — Vergoeding. — 
Algemeen. — Arbeidsongeval-
lenverzekeraar. — Indeplaats-
stelling. — Subrogatoire 
vordering. — Aansprakelijke 
derde. — Terugbetaling. — 
Vervangingsinkomsten. — 
Brutobedragen. — Voorwaar-
den. I, 1250

Arbeidsovereenkomst. — Verja-
ring. — Einde overeenkomst. 
— Rechtsvordering uit de 
overeenkomst. — Verbinte-
nis die vervalt na het einde 
van de overeenkomst. — 
Verjaringstermijn. — Aan-
vang. I, 1267

Arts. — Beroepsgeheim. — 
Noodtoestand. I, 1353

Bankwezen, Kredietwezen, 
Spaarwezen. — Algemeen. — 
Commissie voor het bank-, 
financie- en assurantiewe-
zen. — Openbaar uitkoop-
bod. — Beslissing tot goed-
keuring van het prospectus. 
— Hoger beroep. — Gren-
zen. I, 1153

Beroepsgeheim. — Briefwis-
seling tussen partijen en 

raadslieden. — Advocaat. 
— Gerechtelijk mandata-
ris. — Voogd ad hoc. — Om-
vang.  I, 1155

Beroepsgeheim. — Geneesheer.  
— Noodtoestand. I, 1353

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — Algemeen. — Bestre-
den beslissing. — Beteke-
ning aan maatschappelijke 
zetel. — Cassatieberoep. — 
Termijn. — Gevolg. I, 1238

Betekeningen en kennisgevingen. 
— Algemeen. — Strafzaken. — 
Dagvaarding. — Betekening 
in een ander taalgebied. — 
Vertaling. I, 1218

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — Algemeen. — Woonst-
keuze. — Gevolg. I, 1238

Bevoegdheid en aanleg. — Bur-
gerlijke Zaken. — Aanleg. —  
Vonnis Van De Politierecht-
bank. — Cassatieberoep. — 
Ontvankelijkheid.  I, 1234

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Vermoedens. — Middel om 
een ongekend feit te bewij-
zen. — Bewijs van een fout. 
— Beoordeling. — Onder-
scheid. I, 1246

Bewijs. — Strafzaken. — Ge-
tuigen. — Geschil tussen 
de ouders. — Zaak waarin 
de bloedverwanten in op-
gaande lijn tegengestelde 
belangen hebben. — Ge-
tuigen. — Verhoor van 
de bloedverwanten in  
nederdalende lijn. I, 1286

Bewijs. — Strafzaken. — Ver-
moedens. — Wegverkeer. — 
Overschrijding van de maxi-
male toegelaten massa’s 
onder de assen. — Beschadi-
ging van het wegdek. — Ma-
terieel bestanddeel. I, 1277

Burgerlijke rechtsvordering.  
— Burgerlijke partij. — Bij-

INHOUDSOPGAVE
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zondere Verbeurdverkla-
ring. — Zaken die toebe-
horen aan de burgerlijke 
partij. — Artikel 43bis 
Strafwetboek. — Teruggave 
aan de burgerlijke partij. — 
Vereiste. I, 55

Burgerlijke rechtsvordering. — 
Burgerlijke partij. — Niet 
aanhouden der burgerlijke 
belangen door de rechter. — 
Voorwaarde.  I, 1305

Burgerlijke rechtsvordering. — 
Burgerlijke partijstelling. 
— Voorwaarden. I, 1210

Burgerlijke rechtsvordering. — 
Geen gestelde burgerlijke 
partij. — Aanhouden der 
burgerlijke belangen door 
de rechter. — Aard van de 
beslissing. — Gevolg. I, 1348

Cassatie. — Bevoegdheid 
Van Het Hof. — Algemeen. 
— Cassatieberoep. — Ter-
mijn. — Bestreden beslis-
sing. — Betekening aan 
maatschappelijke zetel. — 
Rechtsmisbruik. — Aard 
van de vraag. — Onderzoek 
door het hof. I, 1238

Cassatie. — Vernietiging. Om-
vang. — Strafzaken. — Straf-
vordering. — Beklaagde en 
verdachte. — Veroordeling 
door de eerste rechter tot 
één straf voor bepaalde te-
lastleggingen. — Vrijspraak 
door de eerste rechter voor 
een telastlegging. — Ho-
ger beroep. — Hervorming. 
— Veroordeling voor alle 
telastleggingen. — Voortge-
zet misdrijf. — Behoud van 
de straf opgelegd door de 
eerste rechter. — Geen een-
stemmigheid. — Cassatiebe-
roep. — Beslissing van het 
Hof. I, 1282

Cassatie. — Vernietiging. 
Omvang. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Bur-
gerlijke partij. — Straf-
vordering en burgerlijke 
rechtsvordering. — Rechter 
die beslist tot de niet-ont-
vankelijkheid. — Vernieti-
ging van de beslissing over 

de burgerlijke rechtsvorde-
ring. — Gevolg. I, 1367

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
Zaken. — Beslissingen Vat-
baar Voor Cassatieberoep. — 
Algemeen. — Aanleg. — Von-
nis Van De Politierechtbank. 
— Ontvankelijkheid.  I, 1234

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Personen door of 
tegen wie cassatieberoep kan 
of moet worden ingesteld – Ei-
sers en verweerders. — Open-
baar ministerie. — Verzoek-
schrift niet ondertekend 
door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie. — Ontvan-
kelijkheid. I, 1260

Cassatieberoep. — Burger-
lijke zaken. — Termijnen 
voor cassatieberoep en be-
tekening. — Duur, begin 
en einde. — Bestreden be-
slissing. — Betekening aan 
maatschappelijke zetel. 
— Rechtsmisbruik. — Aard 
van de vraag. — Onderzoek 
door het Hof. I, 1238

Cassatieberoep. — Burger-
lijke Zaken. — Termijnen 
voor cassatieberoep en be-
tekening. — Duur, begin 
en einde. — Bestreden be-
slissing. — Betekening aan 
maatschappelijke zetel. — 
Termijn. — Gevolg. I, 1238

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Afstand. — Burger-
lijke rechtsvordering. — 
Geen gestelde burgerlijke 
partij. — Aanhouden der 
burgerlijke belangen door 
rechter. — Eindbeslissing. 
— Gevolg. I, 1348

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Allerlei. — Voor-
lopige hechtenis. — Arrest 
waarbij akte van de afstand 
van het hoger beroep wordt 
verleend. I, 1221

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep. — Voorlo-

pige hechtenis. — Regeling 
van de rechtspleging. — 
Raadkamer. — Verwijzing 
naar correctionele recht-
bank. — Invrijheidstelling 
onder voorwaarden. — Ho-
ger beroep van het openbaar 
ministerie. — Hervorming 
van de beroepen beschik-
king. — Arrest dat beslist 
dat de inverdenkinggestelde 
aangehouden blijft. — Cas-
satieberoep. — Ontvanke-
lijkheid. I, 1285

Cassatieberoep. — Strafzaken.  
— Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld. —  
Strafvordering. — Beklaagde  
en verdachte. — Rechtsper-
soon. — Vertegenwoordi-
ging. — Lasthebber Ad Hoc. 
— Bevoegdheid. I, 1344

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Vormen. — Vorm en 
termijn van betekening en-
of neerlegging. — Voorlo-
pige hechtenis. — Arrest. 
— Handhaving. — Cassa-
tieberoep van het openbaar 
ministerie. — Betekening. 
— Neerleggen van de stuk-
ken. — Termijn. I, 1152

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Vormen. — Vorm 
en termijn voor memories 
en stukken. — Memorie die 
naam en voornaam niet ver-
meldt van de persoon wiens 
middelen ze bevat. — Ge-
volg. I, 1280

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Vormen. — Vorm en 
termijn voor memories en 
stukken. — Schriftelijke 
conclusie van het openbaar 
ministerie. — Termijn van 
neerlegging. — Termijn 
is noch substantieel noch 
voorgeschreven op straffe 
van nietigheid. I, 1447

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Belang. — Ver-
vanging van reden. — Grond 
van niet-ontvankelijkheid. 
— Onderzoek staat niet los 
van het onderzoek van het 
middel. I, 1250
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Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Nieuw mid-
del. — Begrip. I, 1427

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Vereiste ver-
meldingen. — EVO. — Ar-
tikel 7.2. — Bepaling van 
bijzonder dwingend recht. — 
Geen vermelding van de be-
palingen van intern Belgisch 
recht. — Gevolg. I, 1199

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Belang. — Hof van as-
sisen. — Bijkomende vraag 
betreffende een andere kwa-
lificatie. — Weigering de 
vraag te stellen. — Feiten 
in hun oorspronkelijke kwa-
lificatie bewezen verklaard. 
— Middel betreffende de bij-
komende vraag. — Ontvan-
kelijkheid. I, 1446

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Onaantastbare beoor-
deling door de feitenrechter. 
— Recht op bijstand van 
een raadsman naar zijn 
keuze. — Recht op de mid-
delen noodzakelijk voor zijn 
verdediging. — Beoordeling 
door de rechter. — Toezicht 
van het Hof. I, 1447

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Verband met bestre-
den beslissing. — Hof van 
assisen. — Tussenarrest. — 
Beslissing van het hof van 
assisen over de eerbiediging 
van het recht van verdedi-
ging. — Cassatieberoep. — 
Middel oefent kritiek uit op 
de beslissing van de stafhou-
der om een advocaat te ver-
bieden zijn cliënt nog langer 
te verdedigen. — Ontvanke-
lijkheid. I, 1448

Collectieve arbeidsovereen-
komst. — Wijziging van 
werkgever ingevolge over-
gang van onderneming. — 
Behoud van de rechten van 
werknemers. — Overgang 
van onderneming. — Uit-
voeren van dienstverlening 
door opdrachtnemer. — Ge-
bruik van ter beschikking 
gestelde essentiële mate-
riële activa. — Uitvoeren 
van dienstverlening door de 

opdrachtgever. — Geen ei-
gendomsoverdracht van de 
essentiële materiële activa. 
— Gevolg. I, 1192

Douane en accijnzen. — Com-
munautair Douanewetboek. 
— Artikel 217. — Doua-
neschuld. — Boeking. — 
Wijze. I, 1272

Douane en accijnzen. — Doua-
neschuld. — Boeking. — Be-
palingen die de wijze van 
boeking regelen. — Aard. — 
Gevolg. — Toepassing. I, 1271

Douane en accijnzen. — Dou-
aneschuld. — Boeking. 
— Vereisten. — Commu-
nautair Douanewetboek. — 
Artikel 217. — Uitlegging 
Hof van Justitie Europese 
Gemeenschappen. I, 1271

Douane en accijnzen. — Dou-
aneschuld. — Boeking. 
—Communautair Douane-
wetboek. — Artikel 217. — 
Werking in de tijd. I, 1271

Douane en accijnzen. — Dou-
aneschuld. — Vaststelling 
bij proces-verbaal. — Voor-
waarden. — Gevolg. I, 1272

Douane en accijnzen. — Fis-
caalrechtelijke vordering 
van douane en van Bel-
gisch Interventie en Res-
titutiebureau. — Doel. — 
Gevolg. I, 1272

Douane en accijnzen. — In-
voerrechten. — Vordering 
tot betaling ontdoken in-
voerrechten. — Vordering 
van douane en van Belgisch 
Interventie en Restitutiebu-
reau. — Grondslag. I, 1272

Douane en accijnzen. — Obser-
vatie uitgevoerd door op-
sporingsdienst douane en 
accijnzen. — Bijzondere op-
sporingsmethode. — Obser-
vatie. — Observatie uitge-
voerd door gespecialiseerde 
eenheden van de federale po-
litie– Gelijkstelling. I, 1281

Economie. — Wet continui-
teit ondernemingen. — Ge-
rechtelijke reorganisatie. 
— Procedure. — Aard. — 

Aanvang. — Einde. — Over-
dracht onder gerechtelijk 
gezag.  I, 1483

Economie. — Wet continui-
teit ondernemingen. — Ge-
rechtelijke reorganisatie. 
— Procedure. — Belangheb-
bende. — Tussenkomst. — 
Gevolg.  I, 1483

Eigendom. — Blote eige-
naar. — Pacht. — Verhu-
ring door de vruchtgebrui-
ker. — Uitdoving van het 
vruchtgebruik. — Tegen-
werping van het huurrecht 
aan de blote eigenaar. — 
Voorwaarden.  I, 1166

Eigendom. — Natrekking. — 
Eigenaar van de grond. — Be-
plantingen. — Aangebracht 
door derde. — Derde te goe-
der trouw. — Vordering tot 
wegruiming. — Afwezigheid 
van vorderingsrecht. — Voor-
waarden. I, 1464

Eigendom. — Natrekking. — 
Eigenaar van de grond. — Be-
plantingen. — Aangebracht 
door derde. — Vordering tot 
wegruiming.  I, 1464

Eigendom. — Natrekking. 
— Eigenaar van de grond. 
— Beplantingen. — Aange-
bracht door derde. — Vorde-
ring tot wegruiming. — Toe-
passingsgebied.  I, 1464

Europese Unie. — Allerlei. 
— Richtlijn 2001/23/EG. — 
Wijziging van werkgever 
ingevolge overgang van on-
derneming. — Behoud van de 
rechten van werknemers. — 
Overgang van onderneming. 
— Uitvoeren van dienstver-
lening door opdrachtnemer. 
— Gebruik van ter beschik-
king gestelde essentiële ma-
teriële activa. — Uitvoeren 
van dienstverlening door de 
opdrachtgever. — Geen ei-
gendomsoverdracht van de 
essentiële materiële activa. 
— Gevolg. I, 1192

Europese Unie. — Verdrags-
bepalingen. — Algemeen. — 
EVO. — Artikel 7.2. — Bepa-
ling van bijzonder dwingend 
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recht. — Toepassing. — 
Rechtsgrond. I, 1199

Europese Unie. — Verdrags-
bepalingen. — Allerlei — 
Insolventieverordening. 
— Insolventieprocedure. 
— Opening –Schuldeiser. — 
Begrip.  I, 1222

Europese Unie. — Verdrags-
bepalingen. — Allerlei. —
Insolventieverordening. — 
Hoofdinsolventieprocedure. 
— Opening. — Onmogelijk-
heid. — Begrip. I, 1223

Europese Unie. — Verdrags-
bepalingen. — Allerlei. —
Insolventieverordening. — 
Hoofdinsolventieprocedure. 
— Opening. — Onmogelijk-
heid. — Bevoegde Personen. 
— Openbaar Ministerie. — 
Verband. I, 1223

Europese Unie. — Verdrags-
bepalingen. — Allerlei. —
Insolventieverordening. — 
Hoofdinsolventieprocedure. 
— Opening. — Verhinde-
ring. — Voorwaarden. — Be-
grip. I, 1222

Europese Unie. — Verdragsbe-
palingen. — Allerlei. —Insol-
ventieverordening. — Insol-
ventieprocedure. — Opening 
–Voorwaarden. — Schuldei-
ser. — Openbaar Ministerie. 
— Begrip. I, 1222

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk 
akkoord. — Gerechtelijk 
Akkoord. — Wet continui-
teit ondernemingen. — Ge-
rechtelijke reorganisatie. 
— Procedure. — Aard. — 
Aanvang. — Einde. — Over-
dracht onder gerechtelijk 
gezag.  I, 1483

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Gerechtelijk ak-
koord. — Wet continuiteit 
ondernemingen. — Gerech-
telijke reorganisatie. — 
Procedure. — Belangheb-
bende. — Tussenkomst. 
— Gevolg.  I, 1483

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-

koord. — Rechtspleging. 
— Europese Unie. — In-
solventieverordening. — 
Hoofdinsolventieprocedure. 
— Opening. — Onmogelijk-
heid. — Bevoegde Personen. 
— Openbaar Ministerie. — 
Verband. I, 1223

Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Rechtspleging. — Euro-
pese Unie. — Insolventie-
verordening. — Hoofdinsol-
ventieprocedure. — Opening. 
— Verhindering. — Voor-
waarden. — Begrip. I, 1222

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Rechtspleging. 
— Europese Unie. —In-
solventieverordening. — 
Hoofdinsolventieprocedure. 
— Opening. — Onmogelijk-
heid. — Begrip. I, 1223

Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Rechtspleging. — Europese 
Unie. —Insolventieverorde-
ning. — Insolventieproce-
dure. — Opening –Schuldei-
ser. — Begrip. I, 1222

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Rechtspleging. 
— Europese Unie. —Insol-
ventieverordening. — Insol-
ventieprocedure. — Opening. 
— Voorwaarden. — Openbaar 
Ministerie. — Schuldeiser. — 
Begrip. I, 1222

Gemeente-, provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Alge-
meen. — Lokale overheden. 
— Recht tot belastingheffing. 
— Inkomstenbelastingen. — 
Verboden gelijkaardige belas-
ting. — Begrip.  I, 1391

Gemeente-, provincie- en 
plaatselijke belastingen. 
— Algemeen. — Lokale 
overheden. — Recht tot 
belastingheffing. — Inkom-
stenbelastingen. — Verbo-
den gelijkaardige belas-
ting. — Begrip.  I, 1401

Gemeente-, provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Alge-
meen. — Lokale overheden. 

— Recht tot belastingheffing. 
— Inkomstenbelastingen. — 
Verboden gelijkaardige belas-
ting. — Begrip.  I, 1406

Gemeente-, provincie- en 
plaatselijke belastingen. 
— Algemeen. — Lokale 
overheden. — Recht tot 
belastingheffing. — Inkom-
stenbelastingen. — Verbo-
den gelijkaardige belas-
ting. — Begrip.  I, 1418

Gemeente-, provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Alge-
meen. — Lokale overheden. 
— Recht tot belastinghef-
fing. — Inkomstenbelastin-
gen. — Verboden gelijkaar-
dige belasting. — Forfaitaire 
gemeentebelasting op de ver-
huring van kamers. I, 1391

Gemeente-, provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Alge-
meen. — Lokale overheden. — 
Recht tot belastingheffing. 
— Inkomstenbelastingen. 
— Verboden gelijkaardige 
belasting. — Gemeentebelas-
ting op concerten en verto-
ningen.  I, 1401

Gemeente-, provincie- en 
plaatselijke belastingen. 
— Algemeen. — Lokale 
overheden. — Recht tot 
belastingheffing. — Inkom-
stenbelastingen. — Verbo-
den gelijkaardige belasting. 
— Gemeentebelasting op 
vertoningen en vermake-
lijkheden. I, 1406

Gemeente-, provincie- en plaat-
selijke belastingen. — Al-
gemeen. — Provincies en 
gemeenten. — Recht tot 
belastingheffing. — Inkom-
stenbelastingen. — Verbo-
den gelijkaardige belasting. 
— Gemeente- en provincie-
belasting op het kadastraal 
inkomen.  I, 1419

Gemeente-, provincie- en plaatse-
lijke belastingen. — Algemeen. 
— Provincies en gemeenten. 
— Recht tot belastingheffing. 
— Inkomstenbelastingen. 
— Verboden gelijkaardige 
belasting. — Gewestelijke 
leegstandsheffing. — Ge-
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meentelijke opcentiemen. 
— Verboden gelijkaardige 
belasting. I, 1419

Geneeskunde. — Algemeen. — 
Geneesheer. — Beroepsge-
heim. — Noodtoestand. I, 1353

Griffie. Griffier. — Strafza-
ken. — Bevoegdheid. — Op-
drachten uit eigen initiatief. 
— Hoger beroep. — In staat 
stellen en overzenden van 
het dossier. — Aard. I, 1208

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Ar-
tikel 127. — Bevoegdheid 
van het Parlement van de 
Franse Gemeenschap. — 
Culturele aangelegenheden. 
— Radio- en televisieom-
roep. — Net voor radiover-
binding. — Rechten voor 
controle en toezicht. — Be-
voegdheid van de federale 
Staat. — Voorwaarde. — 
Radio-omroepdienst. — Be-
grip. I, 1424

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 190. — Decreet. — Ver-
bindende kracht. — Voor-
waarde. I, 1173

Herhaling. — Vaststelling. — 
Plaats in het vonnis of ar-
rest. I, 1149

Herhaling. — Veroordeelde 
recidivist. — Voorwaarde-
lijke invrijheidstelling. — 
Verlengde termijn. — Voor-
waarden. I, 1149

Herhaling. — Voorwaarde. I, 1149

Herhaling. — Wettelijke her-
haling. — Begrip. — Per-
soonlijke omstandigheid. 
— Gevolgen. — Strafuitvoe-
ring. I, 1149

Herhaling. — Wettelijke 
herhaling. — Beslissing 
van de rechter. — Vermel-
dingen. I, 1149

Hof van assisen. — Behandeling 
ter zitting en tussenarresten. 
Verklaring van de jury. — 
Tussenarrest. — Vragen. 
— Bijkomende vraag betref-
fende een andere kwalifica-
tie. — Weigering de vraag 

te stellen. — Feiten in hun 
oorspronkelijke kwalifica-
tie bewezen verklaard. — 
Cassatiemiddel. — Ontvan-
kelijkheid. I, 1445

Hof van assisen. — Behandeling 
ter zitting en tussenarresten. 
Verklaring van de jury. — 
Behandeling ter zitting. — 
Recht op bijstand van een 
raadsman naar zijn keuze. — 
Recht op de middelen nood-
zakelijk voor zijn verdedi-
ging. — Beoordeling door het 
hof van assisen. — Toezicht 
van het Hof. I, 1447

Hof van assisen. — Behandeling 
ter zitting en tussenarres-
ten. Verklaring van de jury. 
— Behandeling ter zitting. 
— Recht van de beschul-
digde op bijstand van een 
raadsman naar zijn keuze. 
— Draagwijdte. I, 1447

Hof van assisen. — Behandeling 
ter zitting en tussenarres-
ten. Verklaring van de jury. 
— Tussenarrest. — Beslis-
sing van het hof van assisen 
over de eerbiediging van 
het recht van verdediging. 
— Cassatieberoep. — Mid-
del oefent kritiek uit op de 
beslissing van de stafhouder 
om een advocaat te verbie-
den zijn cliënt nog langer 
te verdedigen. — Ontvanke-
lijkheid. I, 1448

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en soci-
ale zaken inbegrepen). — Al-
gemeen. — Gemengd tussen-
vonnis. — Eindbeslissing. 
— Tijdstip. — Toepasselijk-
heid.  I, 1160

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en soci-
ale zaken inbegrepen). — Al-
lerlei. — Commissie voor 
het bank-, financie- en as-
surantiewezen. — Openbaar 
uitkoopbod. — Beslissing 
tot goedkeuring van het 
prospectus. — Rechtsmid-
del. — Grenzen. I, 1153

Hoger beroep. — Strafzaken 
(Douane en accijnzen inbegre-
pen). — Rechtspleging in hoger 

beroep. — Openbaar ministe-
rie. — Vordering. I, 1288

Hoger beroep. — Strafzaken 
(Douane en accijnzen inbe-
grepen). — Rechtspleging 
in hoger beroep. — Straf. — 
Motivering. — Strafverzwa-
ring. I, 1351

Hoger beroep. — Strafzaken 
(Douane en accijnzen inbegre-
pen). — Rechtspleging in ho-
ger beroep. — Veroordeling 
door de eerste rechter tot 
één straf voor bepaalde te-
lastleggingen. — Vrijspraak 
door de eerste rechter voor 
een telastlegging. — Her-
vorming. — Veroordeling 
voor alle telastleggingen. 
— Voortgezet misdrijf. — 
Behoud van de straf opge-
legd door de eerste rechter. 
— Vereiste. — Eenstemmig-
heid. I, 1282

Hoofdelijkheid. — Commandi-
taire vennootschap. — Be-
herende vennoten. — Hoof-
delijke aansprakelijkheid. 
— Draagwijdte.  I, 1386

Huur van diensten. — Toepas-
singgebied van de wet van 
9 juli 1971. — Overdracht van 
een onroerend goed in aan-
bouw. — Begrip onroerend 
goed in aanbouw. I, 1183

Huur van goederen. — Han-
delshuur. — Einde (opzeg-
ging. Huurhernieuwing.
Enz). — Ontbinding door de 
rechter lastens huurder. — 
Schadevergoeding. — Bezet-
tingsvergoeding. — Begrip. 
— Schuldvordering van de 
verhuurder. — Draagwijdte. 
— Gevolg.  I, 1162

Huur van goederen. — Handels-
huur. — Verplichtingen van 
partijen. — Niet-betaalde 
bezettingsvergoeding. — 
Schuldvordering van de ver-
huurder. — Draagwijdte. — 
Gevolg.  I, 1162

Huur van goederen. — Huis-
huur. — Verplichtingen van 
partijen. — Nietigheid van 
de overeenkomst. — Onge-
gronde verrijking. — Be-
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zettingsvergoeding. — Ge-
volg.  I, 1232

Huur van goederen. — Pacht. 
— Einde (opzegging. Ver-
lenging. Terugkeer. Enz). — 
Verhuring door de vrucht-
gebruiker. — Uitdoving van 
het vruchtgebruik. — Te-
genwerping van het huur-
recht aan de blote eigenaar. 
— Voorwaarden.  I, 1166

Huur van goederen. — Pacht. 
— Einde (Opzegging. Ver-
lenging. Terugkeer. Enz.). 
— Teruggaveplicht. — Afwe-
zigheid van plaatsbeschrij-
ving. — Gevolg. I, 31464

Indeplaatsstelling. — Arbeids-
ongeval. — Arbeidson-
gevallenverzekeraar. — 
Subrogatoire vordering. 
— Aansprakelijke derde. 
— Terugbetalingen. — Ver-
vangingsinkomsten. — Bru-
tobedragen. — Voorwaar-
den. I, 1250

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Sancties. 
Verhogingen. Adminis-
tratieve boeten. Straffen. 
— Belastingverhogingen. 
— Terugbetaling. — Mora-
toriuminterest. — Interest-
kapitalisatie. I, 1382

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Sancties. 
Verhogingen. Adminis-
tratieve boeten. Straffen. 
— Belastingverhogingen. 
— Terugbetaling. — Mora-
toriuminterest. I, 1381

Inkomstenbelastingen. — Rech-
ten, tenuitvoerlegging en 
voorrechten van de schatkist. 
— Belastingschuld. — Invor-
dering. — Commanditaire 
vennootschap. — Behe-
rende vennoten. — Hoofde-
lijke aansprakelijkheid. — 
Draagwijdte. I, 1386

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Onroerende voorheffing. 
— Vrijstelling. — Vestiging 
van weldadigheidsinstel-
ling. — Begrip. I, 1378

Interesten. — Compensatoire 
Interesten. — Rentevoet. — 
Bepaling. — Taak Van De 
Rechter. — Ontstentenis. — 
Gevolg. I, 1234

Interesten. — Moratoire interes-
ten. — Inkomstenbelastingen. 
— Belastingverhogingen. — 
Terugbetaling. — Interestka-
pitalisatie. I, 1382

Interesten. — Moratoire interes-
ten. — Inkomstenbelastingen. 
— Belastingverhogingen.  
— Terugbetaling. I, 1382

Interesten. — Moratoire inte-
resten. — Verjaring. — Ter-
mijn. — Duur. I, 1453

Koop. — Toestemming. — 
Totstandkoming van de 
overeenkomst. — Aanbod. 
— Definitief aanbod. — Aan-
bod onder voorwaarde. — 
Aanvaarding. I, 1292

Koop. — Verkoop van een 
reeds in België ingeschreven 
voertuig. — Verplichting 
van de verkoper. — Over-
handiging van het docu-
ment betreffende de kilome-
terstand van het voertuig. 
— Niet-nakoming van die 
overhandigingsplicht. — 
Sanctie. I, 1188

Koop. — Verkoop van onroe-
rende goederen in aanbouw. 
— Begrip onroerend goed in 
aanbouw.  I, 1183

Meineed. — Boedelbeschrij-
ving. — Aangifte goederen 
waarvan andere partijen op 
de hoogte zijn. I, 1342

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bestand-
deel. Eenheid van opzet. — 
Eenheid van opzet. — Band 
waarop het collectief mis-
drijf is gegrond. — Samen-
hang. I, 1219

Misdrijf. — Poging. — Vrijwillige  
afstand. — Begrip. I, 1375

Misdrijf. — Rechtvaardiging 
en verschoning. — Rechtvaar-
diging. — Goede trouw. — 
Voorwaarde. — Onoverko-
melijke dwaling. I, 1260

Misdrijf. — Rechtvaardiging 
en verschoning. — Rechtvaar-
diging. — Rechtsdwaling. — 
Onoverkomelijke dwaling. 
— Begrip. I, 1260

Misdrijf. — Soorten. — Aflo-
pend. Voortgezet. Voortdu-
rend misdrijf. — Voortdurend 
misdrijf. — Strafvordering. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Vergoe-
ding. I, 1147

Onaantastbare beoordeling door 
de feitenrechter. — Strafza-
ken. — Samenhang. — Feite-
lijke beoordeling. I, 1219

Onderzoek in strafzaken. — 
Aanhoudingsbevel. — Voor-
afgaand verhoor door politie 
en onderzoeksrechter. — Ge-
brek aan bijstand van een 
advocaat. — Gevolg I, 1442

Onderzoek in strafzaken. — Bij-
zondere opsporingsmethode. 
— Observatie. — Observatie 
uitgevoerd door gespeciali-
seerde eenheden van de fe-
derale politie. — Observatie 
uitgevoerd door opsporings-
dienst douane en accijnzen. 
— Gelijkstelling. I, 1281

Onderzoek in strafzaken. — On-
derzoeksgerechten. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Onderzoek van de regel-
matigheid van de procedure. 
— Ontvankelijkheid van de 
burgerlijke partijstelling. — 
Verzoek om bijkomende on-
derzoekshandelingen. — Be-
voegdheid. I, 1210

Onderzoek in strafzaken. — 
Politie. — Doorzoeking van 
een voertuig. — Regelma-
tigheid. — Afwezigheid van 
protest, verzet of aanmer-
king. — Gevolg. I, 1203

Onderzoek in strafzaken. — Po-
litie. — Doorzoeking van een 
voertuig. — Regelmatigheid. 
— Voorwaarden. I, 1203

Onderzoek in strafzaken. — Re-
geling van de rechtspleging. 
— Beschikking tot verwij-
zing. — Miskenning van het 
recht van verdediging. — 
Recht van de inverdenking-
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gestelde om hoger beroep in 
te stellen. I, 1371

Onderzoek in strafzaken. — Re-
geling van de rechtspleging. 
— Verschijning van de in-
verdenkinggestelde. — Be-
schikking tot verwijzing. 
— Herkwalificatie. — Recht 
van verdediging. I, 1371

Onderzoeksgerechten. — Bur-
gerlijke partijstelling. — 
Beweerde schade. — Beoor-
deling. I, 1210

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Regelmatigheid 
van de procedure. — Ont-
vankelijkheid van de bur-
gerlijke partijstelling. 
— Onderzoek. — Gevolg. 
— Verzoek om bijkomende 
onderzoekshandelingen. — 
Bevoegdheid. I, 1210

Onderzoeksgerechten. — Rede-
nen van het arrest. — Bur-
gerlijke partij. — Conclu-
sie. — Rechten van de Mens. 
— Verdrag Rechten van de 
Mens. — Eerlijke behande-
ling van de zaak. I, 1287

Onverdeeldheid. — Boedelbe-
schrijving. — Verplichtin-
gen van partijen. — Aan-
gifte goederen waarvan 
andere partijen op de hoogte 
zijn. I, 1342

Onverdeeldheid. — Boedelbe-
schrijving. — Voorwerp en 
doel. I, 1342

Openbaar ministerie. — Bur-
gerlijke zaken. — Zaken die 
medegedeeld kunnen wor-
den. — Vordering waarin 
de betaling van een bij col-
lectieve arbeidsovereen-
komst bepaalde forfaitaire 
vergoeding wordt geëist en 
een discriminerend beding 
in die overeenkomst wordt 
aangeklaagd. — Vordering 
niet gegrond op de wet van 10 
mei 2007 ter bestrijding van 
bepaalde vormen van discri-
minatie op het werk. — Vor-
dering die niet aan het open-
baar ministerie kan worden 
medegedeeld. I, 1264

Openbaar ministerie. — Euro-
pese Unie. — Insolventie-
verordening. — Insolven-
tieprocedure. — Opening 
–Voorwaarden. — Schuldei-
ser. — Begrip. I, 1222

Openbaar ministerie. — Fail-
lissement. — Europese Unie. 
— Insolventieverordening. 
— Insolventieprocedure. 
— Opening. — Onmogelijk-
heid. — Bevoegde Personen. 
— Verband. I, 1223

Openbaar ministerie. — Straf-
zaken. — Hoger beroep. — 
Rechtspleging in hoger be-
roep. — Vordering. I, 1288

Overeenkomst. — Bestand-
delen. — Toestemming. — 
Totstandkoming van de 
overeenkomst. — Aanbod. 
— Definitief aanbod. — Aan-
bod onder voorwaarde. — 
Aanvaarding. I, 1292

Overeenkomst. — Einde. — 
Nietigverklaring van de 
overeenkomst. — Gevolg 
t.a.v. de partijen. I, 1232

Overeenkomst. — Einde. — Uit-
drukkelijk ontbindend be-
ding. — Niet-vervulde voor-
waarden. — Ontbinding. 
— Uitwerking. — Zekerheid. 
— Gevolgen. I, 1242

Overeenkomst. — Verbindende 
kracht (Niet-uitvoering). 
— Schuldenaar van een ze-
kere zaak. — Verplichting 
tot afgifte. — Correlatieve 
verplichting tot bewaring 
van de zaak. — Uitvoering 
door een met de uitvoering 
belast persoon. — Fout van 
die persoon. — Aansprake-
lijkheid. I, 1427

Overheidsopdrachten. — (Wer-
ken, leveringen, diensten). 
— Artikel 314 Strafwetboek. 
— Draagwijdte. I, 1305

Overheidsopdrachten. — (Wer-
ken, leveringen, diensten). 
— Artikel 314 Strafwetboek. 
— Personeel toepassingsge-
bied. I, 1305

Overheidsopdrachten. — (Wer-
ken, leveringen, diensten). 

— Artikel 314 Strafwetboek. 
— Materieel toepassingsge-
bied. I, 1305

Overheidsopdrachten. — (Wer-
ken, leveringen, diensten). 
— Artikel 314 Strafwetboek. 
— Moreel bestanddeel. I, 1305

Politie. — Onderzoek in straf-
zaken. — Doorzoeking van 
een voertuig. — Regelma-
tigheid. — Afwezigheid van 
protest, verzet of aanmer-
king. — Gevolg. I, 1203

Politie. — Onderzoek in straf-
zaken. — Doorzoeking van 
een voertuig. — Regelmatig-
heid. — Voorwaarden. I, 1203

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Radio- en 
televisieomroep. — Net voor 
radioverbinding. — Rechten 
voor controle en toezicht. — 
Bevoegdheid van de federale 
Staat. — Voorwaarde. — 
Radio-omroepdienst. — Be-
grip. I, 1424

Radio- en televisieomroep. — 
Net voor radioverbinding. 
— Rechten voor controle 
en toezicht. — Bevoegd-
heid van de federale Staat. 
— Voorwaarde. — Radio-
omroepdienst. — Begrip. 
— Prejudicieel geschil. — 
Grondwettelijk Hof. I, 1424

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Opdracht 
voogd ad hoc. — Ambts-
halve uitbreiding opdracht 
door de rechter. — Voor-
waarde.  I, 1155

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Onderzoek in straf-
zaken. — Regeling van de 
rechtspleging. — Beschikking 
tot verwijzing. — Miskenning 
van het recht van verdedi-
ging. — Recht van de inver-
denkinggestelde om hoger 
beroep in te stellen. I, 1371

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Onderzoek in straf-
zaken. — Regeling van de 
rechtspleging. — Verschij-
ning van de inverdenking-
gestelde. — Beschikking tot 
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verwijzing. — Herkwalifica-
tie. I, 1371

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Recht op bijstand 
van een raadsman naar zijn 
keuze. — Draagwijdte. — 
Beschuldigde voor een hof 
van assisen. I, 1447

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Recht op bijstand 
van een raadsman naar zijn 
keuze. — Recht op de mid-
delen noodzakelijk voor zijn 
verdediging. — Beoordeling 
door de rechter. — Toezicht 
van het Hof. I, 1447

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Recht van verdedi-
ging. — Recht op bijstand 
van een advocaat. — Zwijg-
recht. — Cautieplicht. — 
Draagwijdte. — Beklaagde 
die belastende verklaringen 
aflegt over een derde. — 
Toepasselijkheid. I, 1205

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Straf. — Beoorde-
ling door de rechter. — Hou-
ding van de beklaagde tijdens 
het onderzoek. I, 1351

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 13. — Douane en 
accijnzen. — Fiscaalrechte-
lijke vordering van douane 
en van Belgisch Interven-
tie en Restitutiebureau. — 
Doel. — Gevolg. I, 1272

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Douane en accijnzen. 
— Fiscaalrechtelijke vor-
dering van douane en van 
Belgisch Interventie en Res-
titutiebureau. — Doel. — 
Gevolg. I, 1272

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Eerlijk proces. — Zwijg-
recht. — Aangehouden 
inverdenkinggestelde. — 
Voorafgaande ondervraging 
door de onderzoeksrechter. 
— Eerbiediging van de cau-
tieplicht en het recht op 
bijstand van een raadsman. 

— Voorlopige hechtenis. — 
Navolgende verhoren door 
de politie omtrent dezelfde 
feiten. — Andere rechten 
die de inverdenkinggestelde 
geniet. — Gevolg. I, 1205

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Recht op een eerlijk pro-
ces. — Strafzaken. — Beslis-
sing op de strafvordering. 
— Geen conclusie. — Mo-
tiveringsplicht. — Draag-
wijdte. I, 1440

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. 
— Vaststelling van de over-
schrijding van de redelijke 
termijn. — Gevolg. I, 1147

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Strafzaken. — Eerlijke 
behandeling van de zaak. 
— Onderzoeksgerechten. — 
Redenen van het arrest. — 
Burgerlijke partij. — Con-
clusie. I, 1286

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Voortdurend misdrijf. — 
Strafvordering. — Redelijke 
termijn. — Overschrijding. 
— Vergoeding. I, 1147

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. — 
Artikel 6.3.b. — Artikel 6.3.c. 
— Recht op bijstand van 
een raadsman naar zijn 
keuze. — Recht op de mid-
delen noodzakelijk voor zijn 
verdediging. — Beoordeling 
door de rechter. — Toezicht 
van het Hof. I, 1447

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Artikel 6.3.c. — Recht op 
bijstand van een advocaat. 
— Aanhoudingsbevel. — 
Voorafgaand verhoor door 
politie en onderzoeksrech-

ter. — Gebrek aan bijstand 
van een advocaat. — Ge-
volg. I, 1442

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Artikel 6.3.c. — Recht op 
bijstand van een advocaat. 
— Aanhoudingsbevel. — 
Voorafgaand verhoor door 
politie en onderzoeksrech-
ter. — Gebrek aan bijstand 
van een advocaat. — Ge-
volg. I, 1442

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. — 
ARTIKEL 6.3.c. — Recht op 
bijstand van een raadsman 
naar zijn keuze. — Draag-
wijdte. — Beschuldigde voor 
een hof van assisen. I, 1447

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Recht op bijstand van een 
raadsman. — Aangehouden 
inverdenkinggestelde. — 
Voorafgaande ondervraging 
door de onderzoeksrechter. 
— Eerbiediging van de cau-
tieplicht en het recht op 
bijstand van een raadsman. 
— Voorlopige hechtenis. — 
Navolgende verhoren door 
de politie omtrent dezelfde 
feiten. — Andere rechten 
die de inverdenkinggestelde 
geniet. — Gevolg. I, 1206

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Recht van verdediging. 
— Recht op bijstand van 
een advocaat. — Zwijgrecht. 
— Cautieplicht. — Draag-
wijdte. — Beklaagde die be-
lastende verklaringen aflegt 
over een derde. — Toepasse-
lijkheid. I, 1205

Rechterlijke organisatie. — 
Strafzaken. — Griffier. — Be-
voegdheid. — Opdrachten 
uit eigen initiatief. — Hoger 
beroep. — In staat stellen en 
overzenden van het dossier. 
— Aard. I, 1208
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Rechtsbeginselen (algemene). 
— Recht van verdediging. 
— Opdracht voogd ad hoc. 
— Ambtshalve uitbreiding 
opdracht door de rechter. — 
Voorwaarde.  I, 1155

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Rechtsspreuk. — “Lex 
specialis derogat generalibus” 
— Waarde. I, 1201

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Strafzaken. — Persoons-
gebonden karakter van de 
straffen. I, 1373

Rechtsmisbruik. — Bestreden 
beslissing. — Betekening 
aan maatschappelijke zetel. 
— Cassatieberoep. — Aard 
van de vraag. — Onderzoek 
door het hof. I, 1238

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclu-
sie. — Strafzaken (geestrijke 
dranken en douane en accijn-
zen inbegrepeN). — Straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Strafuitvoeringsmodaliteit. 
— Weigering. — Datum 
vastgesteld door de recht-
bank vanaf wanneer de ver-
oordeelde een nieuw verzoek 
kan indienen. — Motive-
ringsplicht. I, 1377

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Allerlei. Straf-
zaken. — Appelrechters. 
— Straf. — Motivering. — 
Strafverzwaring. I, 1351

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Beslissing 
op de strafvordering. — Mo-
tiveringsplicht. — Recht op 
een eerlijk proces. — Draag-
wijdte. I, 1440

Samenhang. — Strafzaken. — 
Beoordeling. — Tijdstip. — 
Feitelijke beoordeling. I, 1219

Samenhang. — Strafzaken. — 
Verscheidene vervolgingen. 
— Samenhang. — Begrip. — 
Band waarop het collectief 
misdrijf is gegrond. I, 1219

Sport. — Voetbalwet. — Ad-
ministratieve en straf-
rechtelijke sanctie. — Cu-
mulverbod. — Samenloop 
administratieve en straf-
rechtelijke procedure. 
— Artikel 35, eerste lid. 
— Opstarten van de admi-
nistratieve procedure vóór 
het verstrijken van de ter-
mijn van één maand. — Ge-
volg. I, 1301

Sport. — Voetbalwet. — Ad-
ministratieve en straf-
rechtelijke sanctie. — Cu-
mulverbod. — Samenloop 
administratieve en straf-
rechtelijke procedure. — Op-
stellen meerdere processen-
verbaal. — Gevolg. I, 1301

Stedenbouw. — Bouwvergun-
ning. — Regularisatiever-
gunning tot herbouwen. — 
Behoud van het karakter en 
de verschijningsvorm van de 
oorspronkelijke construc-
tie. — Draagwijdte. I, 1437

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstel van plaats in de 
vorige staat. — Vaststelling 
van de overschrijding van 
de redelijke termijn. — Ge-
volg. I, 1147

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 
— Herstel van plaats in 
de vorige staat. — Wallo-
nië. — Vordering voor de 
correctionele rechtbank. 
— Gemachtigd ambte-
naar. — Tussenkomst in de 
rechtspleging. — Bewijs van 
zijn machtiging. I, 1373

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige Staat. 
Betaling van een meer-
waarde. — Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. — 
Aanpassingsdecreet 2009. 
— Werking in de tijd. — 
Toepassing op de handha-
vingsprocedures. I, 1366

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in vorige staat. Be-
taling van een meerwaarde. 

— Herstelvordering. — Aard 
van de maatregel. — Gevolg. 
— Verzet tegen verstekbe-
slissing. — Betekening aan 
openbaar ministerie. I, 1345

Straf. — Algemeen. Straf en 
maatregel. Wettigheid. — 
Wettigheid. — Persoons-
gebonden karakter van de 
straffen. — Algemeen begin-
sel. — Draagwijdte. I, 1373

Straf. — Allerlei. — Beoorde-
ling door de rechter. — Hou-
ding van de beklaagde tij-
dens het onderzoek. I, 1351

Straf. — Andere straffen. — 
Verbeurdverklaring. — Bij-
zondere verbeurdverklaring. 
— Zaken die toebehoren aan 
de burgerlijke partij. — Arti-
kel 43bis Strafwetboek. — Te-
ruggave aan de burgerlijke 
partij. — Vereiste. I, 1201

Straf. — Samenloop. — Aller-
lei. — Voetbalwet. — Sa-
menloop administratieve 
en strafrechtelijke proce-
dure. — Opstellen meerdere 
processen. — verbaal. — Ge-
volg. I, 1301

Strafuitvoering. — Straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Strafuitvoeringsmodaliteit. 
— Weigering. — Datum 
vastgesteld door de recht-
bank vanaf wanneer de ver-
oordeelde een nieuw verzoek 
kan indienen. — Motive-
ringsplicht. — Geen conclu-
sie. I, 1377

Strafuitvoering. — Wettelijke 
herhaling. — Persoonlijke 
omstandigheid. — Uitwer-
kingen. I, 1149

Strafvordering. — Aanwen-
ding van rechtsmiddelen. — 
Rechtspersoon. — Vertegen-
woordiging. — Lasthebber ad 
hoc. — Bevoegdheid. I, 1345

Strafvordering.— Openbaar 
ministerie. — Hoger beroep. 
— Rechtspleging in hoger 
beroep. — Vordering. I, 1288

Taalgebruik. — Gerechtszaken 
(wet 15 juni 1935). — In eer-
ste aanleg. — Strafzaken. — 
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Dagvaarding. — Betekening 
in een ander taalgebied. — 
Vertaling. I, 1218

Tussenkomst. — Belangheb-
bende. — Wet continuiteit 
ondernemingen. — Gerech-
telijke reorganisatie. — 
Procedure. — Gevolg. I, 1484

Vakbondsafvaardiging. — Vak-
bondsverlof. — Verkrijging 
van rechtswege. — Voor-
waarden. I, 1304

Vennootschappen. — Handels-
vennootschappen. — Com-
manditaire vennootschap. 
— Beherende vennoten. — 
Hoofdelijke aansprakelijk-
heid. — Draagwijdte. I, 1387

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). 
— Arbeidsovereenkomst. 
— Rechtsvordering uit de 
overeenkomst. — Verbinte-
nis die vervalt na het einde 
van de overeenkomst. — 
Verjaringstermijn. — Aan-
vang. I, 1267

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Duur. — Tienjarige Ver-
jaring. — Actio judicati. 
— Toepassingsgebied. — 
Gerechtelijke Moratoire 
interest. — Vervallen na 
de gerechtelijke beslis-
sing. I, 1453

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). — 
Duur. — Vijfjarige verja-
ring. — Toepassingsgebied. 
— Interesten. — Moratoire 
interesten. I, 1453

Verrijking zonder oorzaak. — 
Overeenkomst van woning-
huur. — Nietigheid van de 
overeenkomst. — Ongegronde 
verrijking. — Bezettingsver-
goeding. — Gevolg.  I, 1232

Verrijking zonder oorzaak. —  
Vermogensverschuiving zonder  
oorzaak. — Begrip.  I, 1232

Vervoer. — Goederenvervoer. 
— Landvervoer. Wegver-

voer. — Internationaal ver-
voer. — C.M.R.-Verdrag. 
— Artikel 17.4.c. — Aard. 
— Toepassingsgebied. — 
Grens. I, 1277

Verzekering. — W.A.M.-verze-
kering. — Artikel 29bis van 
de wet van 21 november 1989. 
— Niet beschermde persoon. 
— Vergoeding. — Uitsluiting. 
— Bestuurder van het motor-
rijtuig. — Begrip. I, 1295

Verzekeringen. — Landverze-
kering. — Facultatieve ver-
zekering van de burgerrech-
telijke aansprakelijkheid. 
— Brandverzekering. — Op-
zettelijk veroorzaakt scha-
degeval. — Verval. — Verval 
dat aan de benadeelde derde 
kan worden tegengeworpen. 
— Voorwaarden. I, 1257

Verzet. — Stedenbouw. — 
Herstelvordering. — Verzet 
tegen verstekbeslissing. — 
Betekening aan openbaar 
ministerie. I, 1345

Vonnissen en arresten. — Al-
gemeen. — Beschikkend ge-
deelte. — Plaats en vorm. — 
Vereiste. I, 1243

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Algemeen. 
— Gemengd tussenvonnis. 
— Eindbeslissing. — Hoger 
beroep. — Tijdstip. — Toe-
passelijkheid.  I, 1160

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Algemeen. — 
Uitlegging. — Gevolg. I, 1237

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Aller-
lei. — Commissie voor het 
bank-, financie- en assu-
rantiewezen. — Openbaar 
uitkoopbod. — Beslissing 
tot goedkeuring van het 
prospectus– Hoger beroep. 
— Grenzen.  I, 1153

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Sociaal 
procesrecht. — Collectieve 
arbeidsovereenkomst. — 
Forfaitaire vergoeding. 
— Vordering tot betaling. 
— Vordering waarin een dis-
criminerend beding in die 

overeenkomst wordt aange-
klaagd –Wet van 10 mei 2007 
ter bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie 
op het werk. — Vordering 
niet gegrond op die wet –
Openbaar ministerie. — Me-
dedeling. I, 1264

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Strafvordering. — 
Herhaling. — Vaststelling. 
— Plaats in het vonnis of 
arrest. I, 1149

Voogdij. — Gerechtelijk man-
dataris. — Voogd ad hoc. 
— Beroepsgeheim. — Brief-
wisseling tussen partijen en 
raadslieden. — Gevolg.  I, 1155

Voogdij. — Voogd ad hoc. — 
Ambtshalve uitbreiding 
opdracht door de rechter. — 
Voorwaarde.  I, 1155

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Beschik-
king waarbij de onderzoeks-
rechter van verder onder-
zoek wordt ontlast. — Bevel 
tot aanhouding verleend 
door een onderzoeksrechter 
van een ander arrondisse-
ment. — Aard. I, 1369

Voorlopige hechtenis. — Be-
vel tot aanhouding. — Be-
schikking waarbij de on-
derzoeksrechter van verder 
onderzoek wordt ontlast. — 
Gevolg. I, 1369

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Vooraf-
gaand verhoor door politie 
en onderzoeksrechter. — 
Gebrek aan bijstand van een 
advocaat. — Gevolg. I, 1441

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Vooraf-
gaand verhoor door politie 
en onderzoeksrechter. — 
Gebrek aan bijstand van een 
advocaat. — Gevolg. I, 1442

Voorlopige hechtenis. — Cassa-
tieberoep. — Arrest. — hand-
having. — Cassatieberoep 
van het openbaar ministe-
rie. — Betekening. — Neer-
leggen van de stukken. — 
Termijn. I, 1152
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Voorlopige hechtenis. — Cas-
satieberoep. — Beslissingen 
vatbaar voor cassatieberoep. 
— Arrest waarbij akte van 
de afstand van het hoger be-
roep wordt verleend. I, 1221

Voorlopige hechtenis. — Cas-
satieberoep. — Regeling van 
de rechtspleging. — Raad-
kamer. — Verwijzing naar 
correctionele rechtbank. 
— Invrijheidstelling onder 
voorwaarden. — Hoger be-
roep van het openbaar mi-
nisterie. — Hervorming van 
de beroepen beschikking. 
— Arrest dat beslist dat de 
inverdenkinggestelde aan-
gehouden blijft. — Cassa-
tieberoep. — Ontvankelijk-
heid. I, 1285

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Beschikking waar-
bij de onderzoeksrechter van 
verder onderzoek wordt ont-
last. — Gevolg. I, 1369

Voorlopige hechtenis. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Raadkamer. — Verwijzing 
naar correctionele recht-
bank. — Invrijheidstelling 
onder voorwaarden. — Ho-
ger beroep van het openbaar 
ministerie. — Hervorming 
van de beroepen beschik-
king. — Arrest dat beslist 
dat de inverdenkinggestelde 
aangehouden blijft. — Cas-
satieberoep. — Ontvanke-
lijkheid. I, 1284

Voorrechten en hypotheken. 
— Algemeen. — Handels-
huur. — Verplichtingen van 
partijen. — Niet-betaalde 
bezettingsvergoeding. — 
Schuldvordering van de ver-
huurder. — Draagwijdte. — 
Gevolg.  I, 1162

Voorwaardelijke invrijheidstel-
ling. — Veroordeelde recidi-
vist. — Verlengde termijn. 
— Voorwaarden. I, 1149

Vordering in rechte. — Actio 
judicati. — Verjaring. — 
Tienjarige verjaring. — Toe-
passingsgebied. — Gerech-
telijke moratoire interest. 

— Vervallen na de gerechte-
lijke beslissing. I, 1453

Vordering in rechte. — Geding-
hervatting. — Rechtsopvol-
ging ten bijzondere titel. — 
Voorwaarde.  I, 1474

Vreemdelingen. — Vrijheids-
beroving. — Handhaving. — 
Administratieve maatregel. 
— Motivering. I, 1290

Vreemdelingen. — Vrijheids-
beroving. — Handhaving. — 
Administratieve maatregel. 
— Wettigheid. I, 1290

Vruchtgebruik. Gebruik en be-
woning. — Pacht. — Verhu-
ring door de vruchtgebrui-
ker. — Uitdoving van het 
vruchtgebruik. — Tegen-
werping van het huurrecht 
aan de blote eigenaar. — 
Voorwaarden.  I, 1166

Waters. — Aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst. — 
Schade. — Materiële schade. 
Elementen en grootte. — 
Schade veroorzaakt door 
grondwaterwinningen en 
pompingen. I, 1173

Wegen. — Wegverkeer. — Be-
schadiging van het wegdek. 
— Overschrijding van de 
maximale toegelaten mas-
sa’s onder de assen. — Straf-
baarheid van opdrachtgever 
en verlader. — Voorwaarden. 
— Strafbaarheid economi-
sche gebruiker of eigenaar 
van het voertuig. I, 1277

Wegen. — Wegverkeer. — 
Overschrijding van de maxi-
male toegelaten massa’s 
onder de assen. — Beschadi-
ging van het wegdek. — Ma-
terieel bestanddeel. — Be-
wijs. I, 1276

Wegverkeer. — Allerlei. — Be-
schadiging van het wegdek. 
— Overschrijding van de 
maximale toegelaten mas-
sa’s onder de assen. — Straf-
baarheid van opdrachtgever 
en verlader. — Voorwaarden. 
— Strafbaarheid economi-
sche gebruiker of eigenaar 
van het voertuig. I, 1277

Wegverkeer. — Allerlei. — 
Overschrijding van de maxi-
male toegelaten massa’s 
onder de assen. — Beschadi-
ging van het wegdek. — Ma-
terieel bestanddeel. — Be-
wijs. I, 1276

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 38. — Artikel 38, § 5. 
— Verval van het recht tot 
sturen. — Schuldige min-
der dan twee jaar houder 
van rijbewijs B. — Rijbewijs 
behaald in het buitenland. 
— Buitenlands rijbewijs om-
gezet in Belgisch rijbewijs. 
— Gevolg, I, 1349

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking in 
de tijd en in de ruimte. — De-
creet. — Verbindende kracht. 
— Voorwaarde. I, 1173

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking 
in de tijd en in de ruimte. 
— Werking in de tijd. — 
Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. — Aanpassingsde-
creet 2009. — Toepassing op 
de handhavingsprocedures. 
— Herstelvordering. I, 1365

Wraking. — Magistraten ver-
bonden aan universiteit 
waarvan gedingvoerende par-
tij lid is. — Gevolg. I, 1215

Wraking. — Strafzaken. — Ver-
zoekschrift. — Ontvankelijk-
heid. — Vereiste. — Pleeg-
vormen. — Ondertekening 
door een advocaat die meer 
dan tien jaar bij de balie is 
ingeschreven. I, 1444

Wraking. — Te Deum’s. — 
Deelname van magistraten 
uit hoofde van hun ambt. — 
Gevolg. I, 1215

Wraking. — Verzoek tot wra-
king van alle zetelende 
magistraten van het Hof. 
— Aard van het verzoek. — 
Gevolg. I, 1215

Wraking. — Wettige verden-
king. — Levensbeschouwing 
van magistraat. — Schijn 
van partijdigheid. I, 1215
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