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HOF VAN CASSATIE VAN BELGIË
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE

Plechtige zitting van 7 juni 2012
Audience solennelle du 7 juin 2012

Installatie van de H. Eerste Voorzitter
Installation de M. le Premier président

E. GOETHALS

Voorzitter Storck verklaart 
de zitting voor geopend om 
15  uur  40. Hij herinnert het 
Hof aan het op de agenda 
staande punt en verzoekt de 
griffier-hoofd van dienst Mer-
ckx over te gaan tot het lezen 
van de akte van eedaflegging 
van eerste voorzitter Goethals 
in handen van Zijne Majesteit 
de Koning.

Na deze voorlezing, verleent 
de voorzitter het woord aan de 
procureur-generaal die de vol-
gende vordering uitspreekt: 
“Ik verzoek het Hof eerste voor-
zitter Goethals te installeren”. 

De voorzitter verleent aan 
de procureur-generaal akte 
van zijn vordering.

Le président Storck déclare 
l’audience ouverte à 15  heu-
res 40. Il rappelle à la Cour le 
point porté à l’ordre du jour et 
invite le greffier-chef de ser-
vice Merckx à donner lecture 
de l’acte de prestation de ser-
ment du premier président 
Goethals entre les mains de Sa 
Majesté le Roi.  

Cette lecture ayant été faite, 
le président donne la parole au 
procureur général qui prend 
les réquisitions suivantes: «Je 
requiers qu’il plaise à la Cour 
procéder à l’installation du 
premier président Goethals».

Le président donne acte au 
procureur général de ses réqui-
sitions.
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Hij verzoekt de raadsheren 
Dejemeppe, Smetryns, Mest-
dagh en Lievens een afvaardi-
ging te vormen die zich naar 
de raadkamer zal begeven om 
eerste voorzitter Goethals bin-
nen te leiden.

Op uitnodiging van de voor-
zitter verzoekt de procureur-
generaal de advocaten-generaal 
Vandewal en Mortier zich bij 
de afvaardiging te voegen.

Voorafgegaan door de boden 
van het Hof, leidt de afvaardi-
ging de eerste voorzitter bin-
nen die het Hof groet en, op de 
uitnodiging van de voorzitter, 
voor dit rechtscollege plaats-
neemt.

De voorzitter richt zich tot 
de eerste voorzitter in de hierna 
volgende bewoordingen.

Op uitnodiging van de voor-
zitter, neemt de eerste voorzit-
ter plaats in zijn ambtszetel. 

De procureur-generaal krijgt 
het woord en spreekt de vol-
gende redevoering uit.  

De eerste voorzitter verleent 
het woord aan oud-stafhouder 
Verbist, die zich uitdrukt als 
volgt.

De eerste voorzitter dankt 
het Hof in de hierna volgende 
bewoordingen.

Het is 16 uur 40 wanneer de 
eerste voorzitter de zitting voor 
opgeheven verklaart.

Il prie les conseillers Deje-
meppe, Smetryns, Mestdagh et 
Lievens de former une déléga-
tion chargée de se rendre en 
chambre du conseil et d’intro-
duire le premier président 
Goethals.

Sur l’invitation du prési-
dent, le procureur général prie 
les avocats généraux Vandewal 
et Mortier de se joindre à la 
délégation.

Précédée des messagers de 
la Cour, la délégation intro-
duit le premier président qui, 
ayant salué la Cour, prend 
place, sur l’invitation du pré-
sident, face à celle-ci.  

Le président s’adresse au 
premier président dans les 
termes ci-après reproduits.

Sur l’invitation du prési-
dent, le premier président 
prend place au siège qui lui est 
réservé.

Le procureur général, ayant 
demandé la parole, s’exprime 
dans les termes ci-après repro-
duits.

Ensuite, maître Verbist, ancien 
bâtonnier, ayant demandé la 
parole, s’exprime en les termes ci-
après reproduits.

Enfin, le premier président 
remercie la Cour dans  les ter-
mes ci-après reproduits.

II est 16 heures 40 lorsque 
le  premier président déclare 
l’audience levée.
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REDE VAN DE H. CH. STORCK

Voorzitter Van het hof Van Cassatie

DISCOURS DE M. CH. STORCK

Président de la Cour de Cassation

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Ik vertolk hier vandaag de vreugde die bij heel het Hof heerst 
omdat u wordt geïnstalleerd in de hoge functie die de Koning u 
heeft toevertrouwd en zo onze primus inter pares wordt. 

Uw gerechtelijk parcours, uw beroepsernst en de omvang van 
uw rechtskennis zouden op zich reeds volstaan om die aanwijzing 
in dat hoogste ambt te rechtvaardigen; de beslissing van de Koning, 
die voornoemde kwaliteiten erkent, schaart zich achter de unanieme 
wens van uw collega’s die reeds lang beseffen dat uw onafhankelijk 
karakter en uw bescheiden vastheid garant staan voor een leider-
schap dat de vervulling van onze opdracht zeker stelt.

Avant même de vous connaître, j’éprouvais pour votre nom et 
pour votre maison une sympathie qu’explique le goût d’un jeune 
amateur pour la porcelaine de la Manufacture impériale et royale 
de Tournai, dont le service dit de la douairière Goethals, commandé 
en 1780 par Guillaume Goethals et décoré à son chiffre, est l’un des 
plus classiques fleurons.

Loin de se limiter à cette contribution aux arts, somme toute 
mineurs, de la terre et du feu, l’illustration de votre famille s’étend 
à des domaines divers, mais toujours utiles à la cité, où ses membres 
ont exercé leurs talents avec le sens du devoir qu’appelle la devise : 
In als goet.

La sixième branche, à laquelle vous appartenez, a adopté au 
siècle dernier une autre devise, qui, dans la continuité familiale, 
met un accent nouveau : En tout bien et tout droit.

Comment, porteur de pareille devise, n’eussiez-vous pas 
embrassé la carrière de la robe ?

U werd op 6 juni 1945 te Brugge geboren en vierde dus gisteren 
uw zevenenzestigste verjaardag. Aan de Gentse Rijksuniversiteit 
behaalde u achtereenvolgens, op 5 juli 1968, het diploma van doctor 
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in de rechten en, op 20 juli 1968, van licentiaat in de criminologie. 
Dan reeds voorvoelt u dat het Europees recht steeds meer belang 
zal krijgen en u behaalt op 15 juni 1970 aan de universiteit van Nancy 
het vermaarde diploma van Études supérieures européennes.

Op 3 september 1969 legt u de eed van advocaat af voor het hof 
van beroep te Brussel. Het lijkt wel een teken aan de wand dat u 
stage loopt bij stafhouder Van Ryn, advocaat bij het Hof van 
Cassatie, die een zeer grote stempel heeft gedrukt op al zijn disci-
pelen. Hij was uw leermeester bij het opstellen van verzoekschriften 
en memories in cassatie. 

De balie is echter niet de weg die u kiest. De familietraditie die 
de openbare dienst huldigt en verschillende leden van het Natio-
naal Congres heeft opgeleverd, drijft u naar de magistratuur.

In 1972 wordt u zo substituut en in 1979 eerste substituut van de 
procureur des Konings te Brugge. Een heuglijke tijd, die ook ik 
mocht beleven, waar de opdrachten van het openbaar ministerie in 
burgerlijke zaken borg stonden voor een polyvalente vorming. U 
zetelt bij de rechtbank van koophandel in de zaken die mededeling 
aan het openbaar ministerie vergen en die toen veel talrijker waren. 
U oefent de strafvordering uit in economische en fiscale zaken en 
de beteugeling van de bijzondere overtredingen, een moeilijke 
materie, is u vertrouwd. U voorvoelt dat het milieu een steeds 
grotere bekommernis zal worden en geeft gestalte aan het strafbe-
leid in milieuaangelegenheden.

De ramp met de Herald of Free Enterprise op 6 maart 1987, nu 
al vijfentwintig jaar geleden, heeft haar stempel gedrukt op uw 
loopbaan bij het parket te Brugge. De wijze waarop u toen uw taak 
heeft vervuld heeft de minister van binnenlandse zaken, op voor-
dracht van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, ertoe 
aangezet u een erediploma uit te reiken voor de geest van initiatief 
en voorbeeldige toewijding waarvan [u] blijk gaf tijdens het 
reddingswerk en de bijstand verleend bij de schipbreuk.

U werd op 17 november 1988 benoemd tot substituut van de 
procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent en u spreekt op 2 
september 1992 de openingsrede uit van het gerechtelijk jaar onder 
de titel Hoe zwak is de schakel? Daarin breekt u een lans voor een 
doelmatig strafbeleid ten aanzien van milieudelicten die steeds 
ergere vormen aannemen. U bent voortaan een gezaghebbende 
specialist, wat met name blijkt uit uw bijdragen aan de werkzaam-
heden van de Association des hautes juridictions de cassation 
ayant en partage l’usage du français, waarin u sedert meerdere 
jaren ons Hof vertegenwoordigt en tevens lid bent van het bureau.
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U bent inderdaad inmiddels lid geworden van het Hof van 
Cassatie waar u als raadsheer wordt geïnstalleerd op 29 juni 1993 
– die maand is u duidelijk goedgunstig.

U heeft voornamelijk gezeteld in de Nederlandse afdeling van de 
tweede kamer die de strafzaken behandelt. Sinds uw verkiezing tot 
afdelingsvoorzitter in januari 2010 zit u dat rechtscollege voor 
terwijl u tevens de leiding heeft van de hele tweede kamer.

Dans le discours qu’il a prononcé lors de votre réception comme 
conseiller, le regretté premier président Oscar Stranard attirait l’at-
tention sur l’irrépressible inflation des pourvois en cassation en 
matière pénale en rappelant que les dangers de cette situation sur 
l’activité de la Cour avaient pour la première fois été soulignés en 
1978 lorsque lui-même avait rejoint notre compagnie.

La situation n’a depuis lors cessé de se détériorer. La loi elle-
même a contribué à l’aggraver en multipliant les cas où une déci-
sion non définitive peut néanmoins faire l’objet d’un pourvoi 
immédiat. Seul l’esprit de sacrifice des membres de la chambre 
criminelle et des avocats généraux qui y donnent leurs conclusions 
a permis d’éviter l’arriéré. Mais l’afflux des nouveaux pourvois se 
fait toujours plus pressant, et les limites de la résistance humaine 
ne sont pas loin d’être atteintes. 

Plus que quiconque, vous êtes conscient que des mesures effi-
caces s’imposent et votre plan de gestion en fait, à juste titre, la 
priorité de votre première présidence. 

Ce défi n’est pas le seul auquel soit confrontée la Cour.
En parcourant les discours qui ont été prononcés en des circons-

tances analogues, une constante m’a frappé. De tout temps, tous les 
orateurs ont déploré la détérioration, à leurs yeux récente, de l’en-
vironnement juridique, affectant l’activité de la Cour. Avant…, pour 
reprendre le titre d’un attachant petit ouvrage de Pontalis. Tout 
n’allait-il pas mieux … avant ?

Je ne le crois pas. Créé pour relever les défis qui sont le prix de sa 
liberté, l’homme, à chaque époque, déploie les ressources dont il 
est pourvu pour affronter, maîtriser et, selon la fortune des temps, 
vaincre les difficultés qui s’opposent à sa marche. 

La tâche de la Cour est assurément délicate ; elle l’a toujours été ; 
c’est pourquoi nous ne pouvons ménager la reconnaissance due à 
nos prédécesseurs, qui l’ont assumée avec le succès dont témoigne 
notre pérennité. 

Les Mémoires de Louis XIV s’ouvrent sur l’exercice de son 
pouvoir personnel en 1661. Je commençai, écrit-il, à jeter les yeux 
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sur toutes les diverses parties de l’État […]. Le désordre régnait 
partout. […] La justice, à qui il appartenait de réformer tout le 
reste, me paraissait elle-même la plus difficile à réformer […]. 
Mon conseil même, au lieu de régler les autres juridictions, ne 
les déréglait que trop souvent par une quantité étrange d’arrêts 
contraires, tous également donnés sous mon nom, et comme par 
moi-même, ce qui rendait le désordre beaucoup plus honteux.

On ne peut mieux souligner la fin même que poursuit l’institution 
d’une juridiction de cassation  : procurer la sécurité juridique en 
assurant l’unité et la stabilité de la jurisprudence. 

La réalisation de cet objectif dépend d’abord de la Cour elle-
même, de son aptitude à donner à la loi la portée la plus propre à 
répondre dans la longue durée aux attentes de la conscience sociale, 
de sa volonté de ne s’écarter d’une jurisprudence établie que pour 
les raisons les plus graves, de la modestie aussi de ses membres qui, 
toujours, doivent faire prévaloir la doctrine de la Cour sur leurs 
vues personnelles, aussi savantes et solidement justifiées fussent-
elles.

Mais la Cour, si elle reste la juridiction suprême de l’ordre judi-
ciaire, n’est plus seule à dire le droit avec une suprême autorité. La 
Cour constitutionnelle, dans l’ordre interne, la Cour européenne 
des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, 
dans l’ordre international, apportent à la formation et à l’évolution 
du droit une contribution considérable, et c’est désormais dans une 
logique de réseau que notre cour doit assurer sa mission, en lui 
donnant tout l’effet mais sans excéder aucune des limites que la 
Constitution lui a assignés. 

Pareil réseau impose que tous ceux qui y prennent part aient 
conscience de la singularité de la mission de la Cour, consubstan-
tiellement unie à son parquet, de sa compétence exclusive d’assurer 
l’uniforme interprétation de la loi sur tout le territoire du royaume, 
de la réserve aussi que lui impose la ferme volonté du Constituant 
qu’elle ne s’immisce pas dans le jugement des affaires et respecte la 
part qui, dans la création du droit jurisprudentiel, revient au juge du 
fond.

L’un des enjeux de demain est assurément de progresser dans 
cette réflexion que la pratique du dialogue est de nature à nourrir 
utilement.

Het hoeft geen betoog dat u, Mijnheer de Eerste Voorzitter, de 
eigenschappen bezit om het Hof te leiden in die zoektocht naar 
vertrouwen en sereniteit.
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Uw overtuiging, die verankerd is in een weloverwogen traditie, 
waarborgt uw bereidheid om die traditie te laten evolueren met als 
leidraad uw inzicht in de verschillende facetten van de moderne 
beschaving dat gestoeld is op uw grote culturele bagage en diep-
gaande kennis van de geschiedenis. 

U voert de dialoog hoog in uw vaandel en beschouwt gezag als 
een aanzet tot zelfkritiek en zelfdiscipline. U hoeft niet herinnerd 
te worden aan de woorden van Perikles telkens hij de chlamys 
omgordde: Vergeet niet, Perikles, dat je regeert over vrije mensen.

De samenleving kan op uw inzet rekenen zoals blijkt uit uw 
betrokkenheid bij de Edele Confrérie van het Heilig Bloed die te 
Brugge waakt over de kostbare relikwie die de kruisvaarders uit 
het Heilig Land hebben meegebracht. U bent het oudste lid van de 
eenendertig leden van de Confrérie en was reeds tweemaal 
proost.

U koestert gezin en familie en samen met uw echtgenote heeft u 
vier zonen opgevoed. De familiebijeenkomsten worden voortaan 
opgevrolijkt door vijf kleinkinderen.

De u kenmerkende soberheid blijkt ook uit de wijze waarop u uw 
vrije tijd doorbrengt waarbij u niet aarzelt om eigenhandig verfraai-
ingwerken uit te voeren aan uw buitenverblijf. Historische werken 
en oude landkaarten zijn twee andere passies. Tijdens lange fiets-
tochten kan u de visu vaststellen wat er is overgebleven van de 
aantekeningen op die oude kaarten.

La Cour accueille en son trente-cinquième premier président un 
homme élevé par les usages et la civilisation, dont elle sait qu’il a 
l’éducation que seule confère une longue expérience mûrie en exer-
çant des responsabilités.

Vous avez, de votre côté, déjà éprouvé la valeur de cette cour. 
Vous connaissez les qualités et les défauts de ceux qui la compo-
sent ; vous mesurez leurs vastes connaissances et leur riche expé-
rience ; vous savez leur ardeur à la tâche, leur dévouement, leur 
abnégation même. Cioran a célébré la vertu de l’homme prêt à tout 
sacrifier pour la place d’une virgule ; quelques-uns, sans doute, 
autour de cette table, sont de cette trempe. Le goût de la Cour pour 
l’esthétique de la ponctuation n’occulte pas, peut-être même révèle-
t-il, la sincère volonté de chacun de ses membres de mettre toutes 
ses forces au service de l’État de droit. 

Niet ik maar afdelingsvoorzitter Forrier vertrouwt u de zorg voor 
ons Hof toe. Sinds het ontslag van uw voorganger heeft hij de functie 
van eerste voorzitter vervuld en hij deed dat met een toewijding die 
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de hoogste lof verdient. Hij is een magistraat met een onvolprezen 
moreel gezag die evenwicht uitstraalt en kon daardoor de gelijk-
moedigheid waarmee hij aankijkt tegen succes en tegenslag over-
brengen op ons hof. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij het uitspreken 
van deze hulde de erkenning van alle collega’s verwoord.

Tous, animés de cet esprit de reconnaissance pour ce qui fut et 
de confiance en ce qui sera, n’entendent pas seulement en ce 
moment vous installer ; ils veulent par ma voix vous dire leur défé-
rent attachement et vous assurer de leur loyauté sans faille pour 
vous permettre d’atteindre les objectifs que vous fixerez à la Cour.

C’est dans ce même esprit qu’au nom de la Cour, je vous invite 
maintenant, Monsieur le Premier Président, à rejoindre le siège qui, 
au centre de ce fer à cheval qui nous unit, vous est réservé.
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REDE VAN DE H. J.F. LECLERCQ

ProCureur-generaal bij het hof Van Cassatie

DISCOURS DE M. J.F. LECLERCQ

ProCureur general Pres la Cour de Cassation

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

7 juni 2012 is een belangrijke dag.
7 juni 2012 is een dag die U niet zal vergeten.
Het is inderdaad op 7 juni 2012 dat het Trefpunt West-Vlaanderen 

plaatsvindt. Trefpunt West-Vlaanderen is een toegankelijk evene-
ment, het netwerkevenement voor gedreven West-Vlamingen.

Maar, in de vriendelijke uitnodiging die ik mocht ontvangen, 
heeft de Heer provinciegouverneur van West-Vlaanderen zich van 
uur en van plaats vergist.

Hij heeft geschreven: “Trefpunt West-Vlaanderen vindt plaats 
vanaf 16 uur in het Provinciehuis” terwijl hij had moeten schrijven: 
“Trefpunt West-Vlaanderen vindt plaats om 15 uur 30 in het Paleis 
van Justitie te Brussel”.

Gestatten Sie mir, Herr Erster Praesident, Ihnen im Namen aller 
Generalanwälte und Mitarbeiter unserer Staatsanwaltschaft unsere 
tiefe Freude und unser unbeschränktes Zutrauen auszusprechen.

L’excellente ambiance qui existe aujourd’hui entre le siège de la 
Cour et son parquet, l’excellente collaboration qui existe aujour-
d’hui entre les chefs de corps du siège et du parquet découlent de 
votre volonté à vous et à votre prédécesseur immédiat, Monsieur le 
Premier président Forrier, d’œuvrer, de toutes vos forces à tous les 
deux, pour qu’il en soit ainsi. Je vous en suis reconnaissant.

Ce travail en commun Cour-parquet, dans le respect des spécifi-
cités, me fait penser à ce qui est arrivé en Israël lors du retour de l’exil 
de Babylone. La reconstruction de la muraille de Jerusalem, laquelle 
muraille était tombée en ruine, fut entreprise et tous y contribuèrent, 
hommes, femmes, prêtres, marchands, orfèvres, etc.

Cet épisode historique nous enseigne que certains travaillent 
devant leur porte, d’autres plus loin. Mais tous travaillent côte à 
côte et, malgré les difficultés, leur travail est une réussite.
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Nous aussi, tous ensemble, nous sommes appelés à coopérer au 
projet de construction d’un arrêt dont l’objectif est le respect du 
droit.

Wat bij U opvalt , Mijnheer de Eerste Voorzitter, en bij U, Mijn-
heer de Eerste Voorzitter Forrier, is het respect voor het werk van 
elkeen, het is, in uw ogen, de waarde van het werk van elkeen, 
magistraat of medewerker van Justitie.

Er zijn geen “hoogste magistraten”, “hoge magistraten”, “gemid-
delde magistraten”, “mindere magistraten”, “hoge medewerkers” en 
“ondergeschikte medewerkers”. Zo’n onderscheid bestaat niet. Er 
zijn gewoon vrouwen en mannen die, waar ze zijn geplaatst, “goed 
hun werk moeten doen”.

We zullen trouwens nooit vergeten dat David een herder was, 
Elissée een landbouwer en Paul een tentenfabrikant.

Het Hof en zijn parket verwachten veel van U, Mijnheer de Eerste 
Voorzitter, zoals men veel van U verwachtte en ontving in 1987.

U was eerste substituut, in maart 1987, toen er een scheepsramp 
plaatsgreep die U in de actualiteit bracht: de schipbreuk van de 
Herald of Free Enterprise.

Het gebeurt zo zelden, dat in zulke omstandigheden publiek de 
nadruk wordt gelegd op de beroepsinzet van een magistraat en 
tevens op de persoonlijke moed van die man, dat ik niet wil nalaten 
eraan te herinneren, dat op initiatief van de gouverneur van West-
Vlaanderen, de minister van Binnenlandse Zaken U een ere-diploma 
uitreikte.

In die soms moeilijke taak die de Uwe is, zijn momenten van 
ontmoediging mogelijk.

Denk dan aan deze psalm 91 die zich richt tot de man van goede 
wil die U bent:

“ Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  
Ni la flèche qui vole de jour, 
Que mille tombent à ton côté, 
Et dix mille à ta droite, 
Tu ne seras pas atteint”.

Vous avez déjà semé beaucoup de bon grain, Monsieur le Premier 
président. Vous continuerez ces semailles. Notre parquet vous 
réitère ses félicitations et vous prie de les partager avec Madame 
Goethals et avec votre famille.
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REDE VAN DE H. J. VERBIST

oud-stafhoudeh Van de orde de radVoCaten bij het hof Van Cassatie

DISCOURS DE M. J. VERBIST

anCien bâtonnier de l’ordre des aVoCats a la Cour de Cassation

Le barreau est honoré d’être associé à cette cérémonie tradition-
nelle que constitue l’installation du premier magistrat du pays. C’est 
un grand plaisir qui m’est accordé de vous dire, au nom de tous les 
avocats qui forment l’Ordre des avocats à la Cour de cassation, que 
le barreau est particulièrement heureux de vous voir accéder à 
cette haute fonction qui est désormais la vôtre.

Vous concrétisez ainsi l’un des points d’action prioritaires du 
programme de notre gouvernement fédéral, consistant à maintenir 
la population plus longtemps au travail et à augmenter l’âge de la 
retraite. Vous faites d’ailleurs encore mieux que ce que le gouverne-
ment attend de nous tous, car hier vous avez fêté votre 67e anniver-
saire. Toutes mes félicitations !

Permettez-moi de vous rappeler un autre point d’action de notre 
gouvernement, point que la Cour reste à ce jour en défaut d’implé-
menter, c’est l’augmentation du nombre de femmes au plus haut 
niveau. En effet, le Conseil d’État vient de donner un avis positif sur 
le projet d’Arrêté Royal élaboré par Madame le Vice-Premier Ministre 
Milquet et le Secrétaire d’État Bogaert pour accélérer la féminisa-
tion dans les services fédéraux. Lors de l’installation de votre prédé-
cesseur en 2007, j’ai déjà eu l’occasion de rappeler que “In zekere zin 
ook uw Hof een weerspiegeling dient te zijn van de maatschappij. 
Kijken wij evenwel naar de samenstelling van uw Hof, en daar reken 
ik ook het Parket-generaal bij, dan komt men nauwelijks aan 10 %. 
De vraag rijst of dit nog langer te verantwoorden is wanneer men 
weet dat sinds 25 jaar meer vrouwelijke dan mannelijke studenten 
afstuderen aan de Rechtsfaculteiten van ons land”.

Je suis heureux de constater que le barreau de cassation compte 
actuellement 40 % de femmes parmi ses membres. Un effort consi-
dérable doit encore être entrepris par la Cour, surtout dans la section 
néerlandophone où nous ne comptons qu’une seule femme parmi les 
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conseillers. Au Parquet général aussi, les femmes sont sous-repré-
sentées avec une femme seulement sur quatorze magistrats.

Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, 
utilisez votre “appeal” et toute votre imagination pour attirer un 
plus grand nombre de magistrats féminins avant que le gouverne-
ment impose des quotas. Il y a assez de femmes savantes dans le 
monde judiciaire.

Le barreau de cassation est en quelque sorte un corps de métier 
composé de “Fournisseurs de la Cour”. Il tient à assurer à la Cour, 
en votre personne, le maintien de sa volonté de collaborer active-
ment à l’œuvre d’élaboration de la jurisprudence et d’améliorer les 
méthodes de travail.

Eén van de kleine wijzigingen die naar het oordeel van onze balie 
snel dient en kan doorgevoerd worden is de afschaffing van het vereiste 
van de betekening per deurwaardersexploot van onze memories van 
antwoord in die burgerlijke zaken waarin de tussenkomst van een 
advocaat bij het Hof is vereist. Een loutere kennisgeving via elektro-
nische weg kan dergelijke betekening per deurwaardersexploot 
probleemloos vervangen. Het zou niet alleen efficiënter zijn maar 
bovendien heel wat nutteloze kosten besparen voor de rechtzoekenden. 
Een voorstel in die zin werd reeds enige tijd geleden uitgewerkt. De tijd 
is nu rijp om dit via een kleine wetsaanpassing mogelijk te maken.

Een laatste suggestie betreft de kosteloze rechtsbijstand bij het 
Hof. Zowel de OVB als de OBFG denken na over een hervorming 
van de rechtsbijstand in het algemeen en de Brusselse balies wijden 
morgen een studiedag aan de toegang en financiering van de rechts-
bijstand. Eén van de ideeën die opgeld maken betreft de vraag of 
niet aan iedere rechtzoekende een minimum vergoeding, een soort 
“remgeld”, dient te worden gevraagd. De Balie van Cassatie vraagt 
geenszins om vergoed te worden voor de prestaties die worden 
geleverd in het raam van de rechtsbijstand. De vraag rijst evenwel 
of ook voor de rechtsbijstand bij het Hof van Cassatie niet een 
minimum remgeld, hoe klein ook, dient ingevoerd te worden, 
betaalbaar aan de Staat. Volledige kosteloosheid leidt soms tot 
overconsumptie en in sommige gevallen zoals is gebleken in het 
recente verleden ook tot misbruik. De balie blijft bereid zoals in het 
verleden volledig kosteloos haar medewerking te verlenen aan de 
rechtsbijstand bij het Hof, maar er zijn geen redenen om minder 
welstellenden beter te behandelen dan het betalend cliënteel. 

Dit zijn, Mijnheer de Eerste Voorzitter, drie actiepunten waar-
voor wij uw aandacht vragen. 
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U houdt van de natuur en via de arresten van het Hof heeft u de 
laatste twintig jaar mede uw stempel kunnen drukken op de ontwik-
keling van de rechtspraak inzake het milieustrafrecht en herstel-
vorderingen. U houdt ook van lokale geschiedenis en uit goede bron 
heb ik vernomen dat u ook een verzamelaar bent van oude dorpsge-
zichten en stadsgezichten. Hier op het Hof zal u een rijke collectie 
aantreffen van bleekgezichten, bleekgezichten van het type “Magis-
tratus studax”, waaraan u voortaan als Eerste Voorzitter leiding 
moet geven. Uw ervaring van 25 jaar geleden bij de schipbreuk van 
de Herald of Free Enterprise zal u daarbij goed van pas komen. Niet 
dat ik het Hof wil vergelijken met een gekapseisde ferryboot, maar 
wel de geest van initiatief en voorbeeldige toewijding waarvan u 
toen als magistraat hebt blijk gegeven en waarvoor u overigens 
terecht door de Minister van Binnenlandse Zaken werd onder-
scheiden, zijn kwaliteiten die men van een korpsoverste verwacht.

In zijn in 1903 uitgegeven boek Man and Superman schreef 
Georges Bernard Shaw: “The reasonable man adapts himself to the 
world, the unreasonable one persists in trying to adapt the world to 
himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man”. 
Ik wil niet zo ver gaan, maar u zal af en toe redelijk onredelijk 
moeten zijn om de zaken te laten vooruitgaan.

De Balie van Cassatie drukt de wens uit dat u in de vervulling 
van uw hoge ambt veel genoegdoening kan vinden en biedt aan 
uzelf, uw echtgenote en uw familie de meest hartelijke gelukwensen 
aan.
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REDE VAN DE H. E. GOETHALS

eerste Voorzitter Van het hof Van Cassatie

DISCOURS DE M. E. GOETHALS

Premier Président de la Cour de Cassation

Waarde genodigden in uw aller hoedanigheid, 
en u allen, geachte collega’s en leden van het parket-generaal, 

Een mensenleven kan leiden tot vervlakking waarbij zelfs de 
meest ophefmakende gebeurtenissen met de tijd tot onbelangrijke 
herinneringen uit het verleden vervagen. Maar er zijn ook gebeurte-
nissen die op de betrokkene een onuitwisbare stempel drukken: dit 
geldt vandaag voor uw dienaar, willig voorwerp van uw aller keuze 
hem voor te dragen tot het voorzitterschap van uw hoogste Hof, 
wellicht een onverdiende eer.

Hoe had ik dit kunnen vermoeden toen ik van 1969 tot begin 1972 
als jonge advocaat-stagiair mijn loopbaan begon onder het welwil-
lend toezicht van mijn leermeester, meester Jean Van Ryn?

Met heel veel schroom heb ik toen uitgerekend tweemaal de 
gerechtszalen van het Hof mogen betreden. 

Ik was toen zeer onder de indruk van de prachtige zittingszaal, 
zonder enig publiek, enkel bemand door de zeer eerbiedwaardige 
leden van de strafkamer en hun voorzitter die mij minzaam vroeg 
of ik iets zocht en of hij mij kon helpen.

Nog veel grootser was mijn tweede ervaring toen ik, deze maal 
in het gezelschap van mijn leermeester, het Hof, zetelend in 
verenigde kamers, met zijn pracht en praal voor de eerste maal 
mocht aanschouwen. Het licht was schaars, maar het schouwspel 
des te meer indrukwekkend. Geruisloos kwamen zij toen in deze 
zaal, getooid zoals vandaag in rood gewaad, geordend zoals het 
past, zich opstellend de ene links, de andere rechts, oneindig ver af 
van de enkele bevoorrechten die helemaal achteraan in deze zaal 
dit schouwspel mochten bijwonen.

Ook toen werkte het speciaal ter beschikking gestelde gehoorap-
paraatje niet goed, en was het wachten op de geschreven tekst van 
hun uitspraak …
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Twintig jaar later mocht ikzelf worden gekozen als lid van dit 
eerbiedwaardig orgaan. Het was met vreugde dat ik toen opnieuw 
mijn andere leermeester mocht vervoegen, advocaat-generaal 
Philippe Goeminne, met wie ik zowel bij het parket te Brugge als 
het parket-generaal te Gent een hechte vriendschapsband had 
opgebouwd. Samen opgegroeid in de strenge leerschool van procu-
reur-generaal Matthijs, voelden wij aan de lijve wat werkkracht, zin 
voor gezag en streven naar waarheid en rechtvaardigheid bete-
kende. Elke magistraat die dit onderging heeft er deugd aan gehad. 
Zo ook mijn voorzitter Jules D’Haenens, van wie ik voordien nog 
praktische oefeningen kreeg als student. En wat anders kan gezegd 
worden van mijn daaropvolgende mentor, emeritus voorzitter 
Holsters, die onze ontwerpen tot in de laatste details uitpluisde, 
daarbij met een onnavolgbaar Hobokens accent zijn standpunten 
over de “rode-licht-miskenner” op schitterende wijze illustrerend?

Onder de leiding van achtereenvolgens Eerste Voorzitter Stra-
nard, Eerste Voorzitter Marchal en Eerste Voorzitter Lahousse, en 
dank zij de welwillendheid van de vele, zowel vrouwelijke als 
mannelijk collegas op wiens steun en vriendschap ik steeds mocht 
rekenen, bracht ik tot heden op het Hof onvergetelijke jaren door. 
Aan hen allen mijn hartelijke dank.

In veertig jaar is de context van het rechtspreken wel veranderd. 
De burgers van dit land blijven niet meer onverschillig tegenover de 
gerechtelijke instellingen. Voortaan trekt de bevolking zich ook de 
werking van het gerecht op actieve wijze aan, en zij worden daarin 
rijkelijk voorgelicht door de media.

Het schip van Justitia bevindt zich in woelig vaarwater, zoals 
ook mijn voorganger, Eerste Voorzitter Londers, heeft kunnen 
ondervinden. Hij was volledig bewust van de op til zijnde verande-
ringen, en zijn opdracht was moeilijk. Hij deed het met onverdroten 
en welgemeende ijver, ten dienste van de instelling die hij mocht 
leiden. De voortrekkersrol die hij op zich nam ter bevordering en 
modernisering van de rechterlijke instellingen strekken hem tot 
eer, en verdient ons aller achting. 

Wellicht is een tijd aangebroken van bezinning en rust, waarbij 
het Hof zijn werking moet evalueren en nadenken over de wijze 
waarop hij in de toekomst verder optimaal zijn kerntaken ten 
dienste van de evoluerende maatschappij kan uitoefenen.

C’est avec une pointe d’ironie que lors de son discours à l’audience 
solennelle de rentrée du 1er septembre 1999, le procureur général 
Piret nous renvoyait à l’observation de son prédécesseur Léon 
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Cornil “qu’il fut un temps heureux où la Cour n’avait pas à se préoc-
cuper du nombre d’arrêts qu’elle rendait, mais seulement de rendre 
des arrêts parfaits”.

Le procureur général Piret énumère les facteurs responsables de 
l’accroissement considérable de la charge qui pèse sur l’ensemble 
des juridictions  : l’énorme développement de la législation natio-
nale et internationale, dû lui-même à la complexité sans cesse 
croissante de la vie en société. Mais également une tendance aussi 
constante qu’erronée, en ce qui concerne la Cour de cassation, à la 
considérer comme un troisième degré de juridiction et à lui faire 
dépasser son rôle de gardien de la légalité.

Depuis 1999, la situation ne s’est guère améliorée, bien au 
contraire : le nombre de pourvois en cassation en matière pénale 
est en progression constante, dépassant pour la première fois le 
cap des deux mille affaires en l’année 2010, et se chiffrant à 
2156 affaires en l’année 2011. L’on est loin des 110 affaires traitées 
par la deuxième chambre en l’année 1853…

Cet accroissement en matière pénale est principalement une 
conséquence de l’accès illimité de tout intéressé à la Cour de cassa-
tion, sans que la présence d’un avocat spécialisé soit nécessaire et 
sans qu’il faille introduire des moyens critiquant la décision 
contestée. Cette absence de tout filtre explique le faible nombre de 
cassation en matière pénale : 11 % contrairement à 40 % en d’autres 
matières, et signifie, qu’on le veuille ou non, une énorme perte 
d’énergie pour les activités normales de la Cour.

D’autres facteurs, essentiellement de nature législative, jouent 
également, tel qu’un accroissement de possibilités d’introduire de 
pourvois en cours de procédure, souvent infructueux mais ayant 
pour résultat de ralentir considérablement la bonne marche de la 
procédure.

L’on doit bien se rendre compte que le fait que les chiffres de la 
Cour ne démontrent en ce moment pas d’arriéré considérable n’est 
qu’illusoire : les efforts conjugués de tous ces membres, tant magis-
trats que personnel administratif, ne pourront plus longtemps 
encore contenir ce flot incessant de nouvelles affaires. Un niveau 
de saturation est atteint, nécessitant des mesures tant externes 
qu’internes, telles qu’évaluation de la charge réelle de travail, 
évaluation de l’impact de nouvelles mesures législatives, réorgani-
sation et motivation des différents services administratifs, etc.

Komt daarbij dat wij op de drempel staan van een hervorming 
dat het gerechtelijk landschap van dit land totaal zal veranderen. 
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Het is de bedoeling de 27 gerechtelijke arrondissementen tot 
12  nieuwe gerechtelijke arrondissementen te herleiden: één per 
provincie meer Brussel en Eupen. Voor elk nieuw rechtsgebied 
wordt een organisatiemodel gecreëerd voor het beheer van de 
budgetten, voor het personeel en de materiële middelen, voor de 
organisatie van de expertise. Daarvoor wordt een voltijds beheerder 
aangeduid, die een magistraat kan zijn, maar niet hoeft te zijn. Hij 
zal werken met een beheerscollege, samengesteld uit de voorzitters 
van de rechtbanken, en er zelf ook in zetelen. Dat college zal een 
beheersovereenkomst afsluiten met de overheid, met duidelijke, 
operationele doelstellingen waaraan werkingskredieten zullen 
worden verbonden. Een analoge structuur is eveneens voorzien 
voor de vijf parketten en hoven van beroep.

“Heel deze hervorming moet de werking van het gerecht in ons 
land vlotter en efficiënter maken. De magistraten kunnen beter 
samenwerken en er is meer mogelijkheid tot specialisatie. De mobi-
liteit van de magistraten wordt ook verhoogd en de korpschefs 
krijgen meer autonomie wat betreft budgetten en personeel. Dit 
alles moet leiden tot een efficiëntere inzet van middelen en perso-
neel, met uiteindelijk een wegwerking van de gerechtelijke achter-
stand als einddoel”, aldus de Minister van Justitie.

Ook al wordt het Hof van cassatie niet rechtstreeks bij deze 
hervorming betrokken, het laat geen twijfel dat ook hij het impact 
ervan op zijn werkzaamheden zal aanvoelen. Dergelijke hervor-
ming vergt immers noodzakelijk heel wat nieuwe wetgeving, die op 
haar beurt tot interpretatieproblemen kan leiden. 

Eerder vroeg dan laat evolueert ook het Hof naar een meer gera-
tionaliseerd bedrijfsbeheer waarbij de vraag naar werkingskre-
dieten aan de hand van concrete cijfers zal moeten worden 
verantwoord.

Het Hof van cassatie is een instelling met eigen kenmerken en 
specifieke noden die niet vergelijkbaar zijn met deze van de andere 
hoven en rechtbanken. Deze specificiteit is het gevolg van de bijzon-
dere opdracht die de Grondwetgever aan het Hof van Cassatie heeft 
toevertrouwd. Het heeft als wezenlijke opdracht door een juiste 
uitlegging en toepassing van de wet, de eenheid in de rechtspraak 
te verzekeren, daardoor de rechtszekerheid te waarborgen en op 
gepaste wijze bij te dragen tot de evolutie van het recht, in overeen-
stemming met de ontwikkelingen van de maatschappij. 

Vanuit die invalshoek blijft de destijds door Procureur-generaal 
Paul Leclercq gegeven definitie van het Hof bijzonder actueel: «  La 
Cour de cassation est l’agent du pouvoir législatif chargé de ramener, 
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le cas échéant, le pouvoir judiciaire au respect de la loi. Un agent de 
liaison entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, partici-
pant à l’exercice du pouvoir judiciaire, en marge de l’un et l’autre  ». 
Het Hof als lid van de rechterlijke macht, maar zich bevindend op 
de drempel van de wetgevende macht. Kan het beter worden 
 samengevat?

Een van de kenmerken daarbij is de onvervangbare rol die ook 
het openbaar ministerie vervult bij de redactie van de arresten. 
Ook na de arresten van het Hof van de Rechten van de Mens die het 
openbaar ministerie niet verder toelieten aanwezig te zijn bij de 
beraadslaging, blijven parket en zetel bijzonder complementair. De 
grondwettelijke opdracht van het Hof, beperkt tot de controle op de 
wettigheid van de rechterlijke uitspraak zonder beoordeling van de 
grond van de zaak, geldt evenzeer voor het parket die, als amicus 
curiae, geen partij is in het geding, maar enkel de eerbiediging van 
de wet beoogt en met zijn conclusie de rechter in die zin voorlicht. 
Het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie is aldus onafschei-
delijk verbonden met de zetel, positie die niet vergelijkbaar is met 
het openbaar ministerie bij de andere hoven en rechtbanken die als 
partij optreedt in het geschil en een strafbeleid bepaalt. Dit zeer 
specifieke kenmerk van het openbaar ministerie in cassatie legt uit 
waarom de procureur-generaal bij dit Hof geen deel uitmaakt van 
het College van de procureurs-generaal, maar, zoals ik het in mijn 
beleidsplan heb trachten te verwoorden, “consubstantieel” verenigd 
is met de zetel van dit Hof.

Monsieur le Procureur général, Monsieur le Premier Avocat 
général, Madame et Messieurs les avocats généraux, comment ne 
pas réussir dans notre tâche, si nous y sommes aidés par vous ? 
Ainsi que le Premier Président Marchal l’a résumé parfaitement  : 
dans l’affaire Borgers contre la Belgique, la Cour de Strasbourg a 
attaché plus d’importance à l’apparence qu’à la réalité.

Mevrouw de Hoofdgriffier,
Ik ben er mij terdege van bewust dat zonder de inzet van uzelf en 

van uw medewerkers, het Hof niet zou kunnen presteren zoals het 
nu doet. Wij produceren al maar meer arresten, en kunnen daarbij 
volledig steunen op de medewerking van uw diensten. Hoe vaak 
konden wij niet rekenen op hun bereidwilligheid vanaf’s morgens 
vroeg tot in de late namiddag, ruim meer dan de wettelijk voorziene 
dagtaak? Ik bewonder hen daarvoor en ben hun daarvoor bijzonder 
dankbaar.
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Mijnheer de Stafhouder en dames en heren advocaten bij het Hof 
van Cassatie,

Waar ik steeds gezeteld heb in strafzaken, zijn er maar enkele 
onder U die ik beter ken. Maar ik ben mij volledig bewust van de 
nauwe band van medewerking en echte vriendschap die, in het Hof, 
steeds heeft bestaan tussen hen die aan de balie het woord voeren 
en hen die hun oordeel uitspreken. Zoals een van mijn voorgangers 
het gevat uitdrukte: “Samen genieten wij van het voorrecht de 
draagwijdte van de wet te mogen doorgronden en vervolgens haar 
interpretatie vast te leggen”. Daarbij kan uw kennis de taken van 
het Hof aanzienlijk verlichten, welke bijdrage het Hof ten volle weet 
te appreciëren.

Dames en heren, geachte genodigden, uw geduld werd lang 
genoeg op de proef gesteld. 

Au nom de la Cour et de son parquet je vous invite à la réception 
qui se tient dans l’ancienne bibliothèque de la Cour. 

Namens het Hof en zijn parket nodig ik u allen uit op de receptie 
die plaatsvindt in de oude bibliotheek van het Hof. 

L’audience publique et solennelle est levée. 
De plechtige openbare zitting is gesloten.
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N° 351

1o kamer — 1 juni 2012
(F.10.0038.F)

1o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTING-
KREDIET. — Bedrijfsvoorheffing. — opeisBaarheid. — fiscale toestand 
van degene die Bezoldigingen ontvangt. — invloed.

2o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTING-
KREDIET. — Bedrijfsvoorheffing. — inkohiering ten name van de Belas-
tingschuldige. — personenBelasting. — inkohiering. — voorafBetalingen 
voor hetzelfde Bedrag als dat van de verschuldigde Bedrijfsvoorheffing. 
— invloed.

3o INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORHEFFINGEN EN BELASTING-
KREDIET. — Bedrijfsvoorheffing. — aangegeven Bezoldigingen van 
degene die de inkomsten ontvangt. — Bepaling van de BelastBare grond-
slag in de personenBelasting. — toevoeging van de Bedrijfsvoorheffing Bij 
de Bezoldigingen.

1o De opeisbaarheid van de bedrijfsvoorheffing wegens de betaling of de toek-
enning van belastbare bezoldigingen staat los van de fiscale toestand van 
degene die de bezoldigingen ontvangt  (1). (Artt. 270, 1o, en 273, 1o, WIB92)

2o De beslissing dat de bedrijfsvoorheffing ingekohierd moet worden bij degene 
die ze verschuldigd is nadat de door de verkrijger van de inkomsten daarop 
verschuldigde personenbelasting is ingekohierd, en die verkrijger tijdens het 
jaar van de inkomsten voorafbetalingen heeft gedaan die overeenstemmen 
met het bedrag van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing, is naar recht 
verantwoord (2). 

3o De beslissing dat de bedrijfsvoorheffing bij de aangegeven bezoldigingen 
van de verkrijger van inkomsten gevoegd moet worden om de belastbare 
grondslag van de personenbelasting te bepalen, is naar recht verantwoord 
aangezien zij overweegt dat de vennootschap die de bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd is, op geen enkel ogenblik getracht heeft die niet-ingehouden 
bedrijfsvoorheffing ten laste van de bedrijfsleider te recupereren, ook al 
had zij een bericht van wijziging ontvangen waarvan de herziening van 
de fiscale toestand van de natuurlijke persoon werd aangekondigd, en zij 
evenmin nieuwe fiches 281.20 had opgesteld voor die toestand op grond 
waarvan een herziening op grond van artikel 376 WIB92 mogelijk was 
geweest (3). (Art. 272 WIB92)

(caBinet d’avocats cools B.v.B.a.  
t. Belgische staat, min. van financiën)

  (1), (2), (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 351.
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arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 13 januari 2010.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 mei 2012 ter griffie een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1, § 2, 30, 2o, 157 (tekst vóór de programmawet van 24 december 2002-
1), 276, 296 (gewijzigd bij de wet van 20 december 1995), 304, § 1, tweede lid, 412, inzon-
derheid tweede lid, en 419, 3o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen

Op verweerders hoger beroep stelt het arrest eerst, met verwijzing naar de 
redenen van de eerste rechter, de volgende feiten vast : a) de eiser is de zaakvoerder 
van de eisende vennootschap en ontvangt in die hoedanigheid bezoldigingen als 
bedrijfsleider ; in 2001 heeft de eisende vennootschap de bedrijfsvoorheffing die 
zij verschuldigd was op eisers bezoldigingen niet aan de staat betaald en bijge-
volg de op die bezoldigingen verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet ingehouden ; 
de eiser heeft evenwel in de loop van het jaar 2001 400.000 frank, of 9.915,75 euro, 
voorafbetalingen gedaan ; de personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 werd 
op 7 april 2003 ingekohierd op de aangegeven inkomsten van de tweede en derde 
eiser : de belastbare grondslag omvatte eisers bezoldiging als bedrijfsleider en de 
door hem gedane voorafbetalingen van 9.915,75 euro werden afgetrokken van de 
verschuldigde belasting ; b) achteraf, op 23 mei 2003, werd voor het aanslagjaar 
2001 een aanslag in de bedrijfsvoorheffing ten bedrage van 11.030,27 euro (equiva-
lent van 444.960 frank) ingekohierd ten name van de eisende vennootschap op het 
bedrag van de bezoldigingen die zij in het jaar 2001 aan de eiser had betaald ; c) 
vervolgens heeft de administratie met een wijzigingsbericht van 16 oktober 2003 
aan de tweede en derde eiser gemeld dat aan de inkomsten van de eiser het bedrag 
zou worden toegevoegd van de bedrijfsvoorheffing van 11.030,27 euro dat ten name 
van de eisende vennootschap was ingekohierd op de in 2001 aan de eiser betaalde 
bezoldigingen ; op die grondslag werd in juli 2004 een aanvullende personenbelas-
ting ingekohierd ten name van de tweede en derde eiser ; d) het bezwaar dat de 
eisende vennootschap op 3 juni 2003 had ingediend tegen de aanslag in de bedrijfs-
voorheffing werd bij directeursbeslissing van 13 februari 2004 verworpen en het 
bezwaar van de tweede en derde eiser tegen de aanvullende personenbelasting 
werd bij een tweede directeursbeslissing verworpen ; op het beroep van de eisende 
vennootschap tegen de eerste beslissing en dat van de tweede en derde eiser tegen 
de tweede beslissing, heeft het beroepen vonnis de ontheffing bevolen van de 
aanslag in de bedrijfsvoorheffing en van de aanvullende personenbelasting,

Het arrest wijzigt vervolgens dat vonnis, bevestigt de voornoemde aanslag in de 
bedrijfsvoorheffing en beslist dat het bedrag van die voorheffing op wettige wijze 
werd gevoegd bij de in de personenbelasting belastbare bezoldiging van de eiser.
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Het arrest baseert die beslissing, in essentie, op de onderstaande redenen :

Krachtens artikel 270 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is 
de eisende vennootschap bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de aan de eiser 
betaalde bezoldigingen.

 “De belastingschuldige heeft niet de vrijheid om de voorheffing niet aan de 
Schatkist te betalen op grond dat de natuurlijke persoon, namelijk zijn bedrijfs-
leider, voorafbetalingen doet. De toestand moet immers in ogenschouw worden 
genomen op het ogenblik waarop de werkgever de bezoldiging betaalt (…).

Aangezien de (eisende) vennootschap de belastingwet, die van openbare orde 
is, had geschonden […], zat er voor de administratie niets anders op dan tot de 
inkohiering over te gaan” krachtens artikel 304 van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992, “dat de rechtsvordering van de administratie niet in de tijd 
beperkt, zodat er geen rekening dient te worden gehouden met de fiscale toestand 
van de natuurlijke persoon die de totale belasting verschuldigd is. Die vaststel-
ling doet niets af aan de mogelijkheid die de administratie heeft om desnoods een 
geldboete op te leggen indien de feitelijke en juridische voorwaarden van de wet 
dat rechtvaardigen (…). De omstandigheid dat de verkrijger van de inkomsten 
uiteindelijk de definitieve totale belasting heeft betaald, ontslaat de adminis-
tratie niet van haar eigen fiscale verplichting”. 

Grieven

1. De eisende vennootschap was op eisers beroepsinkomsten, die krachtens 
artikel 30, 2o, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (artikel 270, 1o) 
belastbaar waren als bezoldigingen van een bedrijfsleider, sowieso de bedrijfs-
voorheffing verschuldigd wegens de betaling of de toekenning van die bezoldi-
gingen (artikel 273) volgens de aanduidingen van de door de Koning vastgestelde 
schalen (artikel 275, § 1) ; die voorheffing was betaalbar binnen vijftien dagen na 
het verstrijken van de maand waarin die bezoldigingen waren betaald of toege-
kend (artikel 412, inzonderheid tweede lid).

Aangezien de belasting die de bedrijfsleider verschuldigd is niet via de bedrijfs-
voorheffing werd geïnd, is hij een belastingverhoging verschuldigd, tenzij hij, in 
de loop van het jaar van de inkomsten te gelegener tijd toereikende voorafbeta-
lingen heeft gedaan (artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992). De wetgever heeft dat stelsel van belastingverhoging bij het niet doen van 
voorafbetalingen ingevoerd voor de zelfstandigen als compensatie van het voor-
deel dat op hun bedrijfsinkomsten geen bedrijfsvoorheffing wordt geheven ; als 
dat stelsel ook op bedrijfsleiders wordt toegepast, hoewel op hun bezoldigingen 
bedrijfsvoorheffing wordt geheven, dan is de reden hiervoor dat zij van meer dan 
één vennootschap bezoldigingen kunnen ontvangen, in welk geval de bedrijfs-
voorheffing, die wordt vastgesteld volgens een progressief tarief per schijf, lager 
is dan die welke van toepassing is wanneer er slechts een schuldenaar van de voor-
heffing is. Wanneer de vennootschap een ontoereikend bedrag aan bedrijfsvoor-
heffing stort, levert dat geen enkel voordeel op voor de bedrijfsleider, aangezien 
dat tekort gecompenseerd wordt door belastingverhoging, behalve voor zover de 
bedrijfsleider te gelegener tijd voorafbetalingen heeft gedaan.

2. Niettemin wordt de bedrijfsvoorheffing, wanneer zij niet of onvoldoende 
betaald is binnen de voornoemde termijnen, in beginsel, ingekohierd ten name 
van de vennootschap die de bezoldigingen verschuldigd is (artikel 304, § 1, tweede 
lid, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

De bedrijfsvoorheffing is echter een voorschot op de totale belasting die de 
verkrijger op het geheel van zijn inkomsten zal moeten betalen : die voorheffing 
wordt verrekend met die totale belasting (artikelen 1, § 2, en 296 Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992) en het eventuele overschot moet worden  terugbetaald 
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(arg. artikel 419, 3o). Naarmate de vennootschap de voorheffing betaalt, betaalt zij 
de belastingschuld van de verkrijger van de inkomsten in diens plaats. Daarom 
valt de bedrijfsvoorheffing, behoudens strijdig beding, ten laste van de verkrijger 
van de inkomsten (artikel 272).

Dat geldt ook wanneer de bedrijfsvoorheffing, indien ze niet uit eigen beweging 
wordt betaald, ten name van de vennootschap wordt ingekohierd.

Bijgevolg diende de bedrijfsvoorheffing in dit geval niet ingekohierd te worden 
nadat de door de verkrijger van de inkomsten op zijn bezoldigingen verschuldigde 
belasting ingekohierd was en nadat degene die genoemde bezoldigingen heeft 
ontvangen, tijdens het jaar van de inkomsten voorafbetalingen heeft gedaan 
waarvan het bedrag overeenstemt met de verschuldigde bedrijfsvoorheffing. 

In een dergelijk geval vormt de omstandigheid dat degene die de bedrijfs-
voorheffing verschuldigd is ze niet binnen 15 dagen na elke toekenning van de 
bezoldigingen heeft betaald, ook al berokkent dit de Staat geen schade, een 
inbreuk op de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
en van de uitvoeringsbesluiten ervan. Die inbreuk wordt krachtens artikel 445 
van dat wetboek gestraft met een administratieve geldboete die kan oplopen tot 
1.250 euro per overtreding.

3. In dit geval werd, volgens de voormelde vaststellingen van het beroepen 
vonnis waarnaar het arrest verwijst, de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen 
die de eiser in 2001 ontvangen had en 11.030,27 euro (of 444.960 frank) bedroeg, op 
23 mei 2003 ingekohierd ten name van de eisende vennootschap nadat de personen-
belasting op de door de eiser aangegeven bezoldigingen op 7 april 2003 ten name van 
de tweede en derde eiser werd ingekohierd en terwijl de eiser in de loop van het 
jaar 2001 400.000 frank voorafbetalingen had gedaan, welk bedrag ongeveer over-
eenstemt met de verschuldigde bedrijfsvoorheffing.4. Het arrest dat beslist dat 
de bedrijfsvoorheffing op wettige wijze werd ingekohierd op het ogenblik dat de 
belasting waarvan die bedrijfsvoorheffing een manier van inning is, werd ingeko-
hierd en terwijl de eiser in de loop van het jaar van de inkomsten voorafbetalingen 
had gedaan, welk bedrag ongeveer overeenstemt met de verschuldigde bedrijfs-
voorheffing, en dat beslist dat die voorheffing toegevoegd moest worden aan eisers 
bezoldigingen die belastbaar zijn in de personenbelasting, a) miskent bijgevolg de 
aard van de bedrijfsvoorheffing die een voorschot is op de totale belasting die de 
verkrijger van de bedrijfsinkomsten verschuldigd is (schending van de artikelen 1, 
§ 2, 276, 304, § 1, tweede lid, 296 en 419, 3o, van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992) ; b) miskent het feit dat, behoudens andersluidende overeenkomst, 
degene die bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, het recht heeft om die ten laste 
te leggen van de verkrijger van de inkomsten (schending van artikel 272 van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) ; c) miskent het feit dat de bedrijfs-
leider van de vennootschap, ingeval die vennootschap geen of onvoldoende bedrijfs-
voorheffing heeft betaald op zijn bezoldigingen, geen enkel voordeel geniet, daar 
hij belastingverhogingen verschuldigd is, behalve in zoverre hij tijdens het jaar 
van de inkomsten te gelegener tijd voorafbetalingen heeft gedaan (schending van 
de artikelen 30, 2o, et 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 30, 2o, 31, 270, 1o, en 272, eerste lid, 1o, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen

Op verweerders hoger beroep stelt het arrest eerst, met verwijzing naar de 
redenen van de eerste rechter, de volgende feiten vast : a) de eiser is zaakvoerder 
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van de eisende vennootschap en ontvangt in die hoedanigheid bezoldigingen als 
bedrijfsleider ; in 2001 heeft de eisende vennootschap de bedrijfsvoorheffing die zij 
verschuldigd was op eisers bezoldigingen niet aan de Staat betaald en bijgevolg de 
op die bezoldigingen verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet ingehouden ; de eiser 
heeft echter in de loop van het jaar 2001 400.000 frank, of 9.915,75 euro, voorafbe-
talingen gedaan ; de personenbelasting voor het aanslagjaar 2002 werd op 7 april 
2003 ingekohierd op de aangegeven inkomsten van de tweede en derde eiser : de 
belastbare grondslag omvatte eisers bezoldiging als bedrijfsleider en de door hem 
gedane voorafbetalingen van 9.915,75 euro werden afgetrokken van de verschul-
digde belasting ; b) achteraf, op 23 mei 2003, werd voor het aanslagjaar 2001 een 
aanslag in de bedrijfsvoorheffing ten bedrage van 11.030,27 euro (equivalent van 
444.960 frank) ingekohierd ten name van de eisende vennootschap op het bedrag 
van de bezoldigingen die zij in het jaar 2001 aan de eiser had betaald ; c) de taxa-
tieambtenaar heeft met een wijzigingsbericht van 16 oktober 2003 aan de tweede 
en derde eiser gemeld dat aan de inkomsten van de eiser voor het aanslagjaar 
2002 het bedrag zou worden toegevoegd van de bedrijfsvoorheffing die op 23 mei 
2003 ten name van de eisende vennootschap was ingekohierd en niet ingehouden 
was op de in 2001 betaalde bezoldigingen van de eiser ; overeenkomstig dat bericht 
werd in juli 2004 aan de tweede en derde eiser een nieuw aanslagbiljet verstuurd 
dat vermeldt, enerzijds, dat de belastbare grondslag vermeerderd wordt met het 
bedrag van de niet-ingehouden, ingekohierde bedrijfsvoorheffing op eisers bezol-
digingen als bedrijfsleider en, anderzijds, dat rekening houdend met de voor-
afbetalingen van de tweede eiser en de ten name van de eisende vennootschap 
ingekohierde bedrijfsvoorheffing, een bedrag van 5.398,70 euro teruggegeven zal 
worden aan de tweede en derde eiser ; d) op het beroep van laatstgenoemden tegen 
de directeursbeslissing die hun bezwaar had verworpen, heeft de eerste rechter 
gezegd dat er geen grond bestond om het bedrag van de voormelde aanslag in 
de bedrijfsvoorheffing te voegen bij eisers aangegeven inkomsten, noch om dat 
bedrag te verrekenen met de door hem verschuldigde belasting en heeft bijgevolg 
de voornoemde aanslag in de personenbelasting tenietgedaan,

vervolgens wijzigt het arrest dat vonnis en bevestigt het de voornoemde aanslag 
in de personenbelasting.

Het arrest baseert die beslissing op de onderstaande redenen : 
De eiser “heeft een hogere bezoldiging gekregen dan die welke hij zou hebben 

ontvangen indien de vennootschap op dat bedrag een voorheffing had ingehouden. 
Hij heeft dus wel degelijk een voordeel in natura ontvangen doordat hij vrij over 
een hogere bezoldiging kon beschikken, ook al heeft hij uit vrije wil voorafbeta-
lingen gedaan.

Het bestaan van een voordeel in natura moet worden beoordeeld op het tijdstip 
waarop de bezoldiging wordt betaald, zonder rekening te houden met de omstan-
digheden die erop volgen, het gebruik van de gelden door de belastingschuldige 
voor de aankoop van goederen of het gebruik ervan voor voorafbetalingen en dus 
zonder rekening te houden met de vraag of er al dan niet voorafbetalingen werden 
gedaan waarvan het bedrag al dan niet overeenstemt met de bedrijfsvoorheffing.

[…] De vennootschap heeft nooit getracht om de niet-ingehouden bedrijfsvoor-
heffing bij de bedrijfsleider te recupereren, ook al had zij een wijzigingsbericht 
ontvangen waarin werd gemeld dat de fiscale toestand van de natuurlijke persoon 
zou worden gewijzigd, en zij heeft evenmin nieuwe fiches 281.20 opgesteld die met 
die toestand overeenkwamen, en op grond waarvan een herziening op grond van 
artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 mogelijk was 
geweest.

Bovendien is er ook feitelijk gezien geen dubbele aanslag geweest, aangezien 
de belasting die de vennootschap moest betalen, verschuldigd is op grond van 
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regels die eigen zijn aan die belasting zonder dat men zich daarbij vragen hoeft te 
stellen over de fiscale toestand van de natuurlijke persoon die in deze zaak belast 
werd op een hoger inkomen dan hetgeen hij daadwerkelijk had aangegeven”.

Grieven

1. Krachtens artikel 272 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
hebben degenen die bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn “behoudens strijdig 
beding” het recht om op de belastbare bezoldiging de daarop verschuldigde voor-
heffing in te houden.

Indien de vennootschap op de bezoldigingen van haar bedrijfsleider de bedrijfs-
voorheffing inhoudt die zij aan de fiscus betaalt, dan moet de bedrijfsleider uiter-
aard in zijn aangifte in de personenbelasting het brutobedrag vermelden van zijn 
bezoldiging waarvan de door de vennootschap betaalde voorheffing deel uitmaakt.

Indien de vennootschap echter, zoals de wet het toestaat, de bedrijfsvoorheffing 
ten laste neemt die zij aan de Staat betaalt, wijzigt dit de berekeningsbasis van de 
bedrijfsvoorheffing niet, maar moet de bedrijfsleider in zijn aangifte in de perso-
nenbelasting zijn brutobezoldiging vermelden, net zoals in het vorige geval, dit 
wil zeggen, zijn nettobezoldiging vermeerderd met de voorheffing die de vennoot-
schap ten laste heeft genomen, aangezien die voorheffing de wijze is waarop de 
bedrijfsleider de door hem verschuldigde belasting moet betalen en dus integraal 
deel uitmaakt van de bezoldiging in speciën van die bedrijfsleider (Het gaat niet 
om een voordeel “in natura” in strijd met wat in het arrest wordt gezegd).

2. Wanneer de vennootschap, zoals hier het geval is, de bedrijfsvoorheffing 
op de bezoldigingen van haar bedrijfsleider tijdens het jaar van de inkomsten 
niet uit eigen beweging betaald heeft en die voorheffing nadien te zijnen name 
wordt ingekohierd, heeft de vennootschap het recht om aan haar bedrijfsleider 
de terugbetaling te vragen van de bedrijfsvoorheffing die werd ingekohierd nadat 
zij die betaald had, tenzij zij zich ertoe verbonden heeft dat zij, en niet haar 
bedrijfsleider, die voorheffing zou betalen of tenzij zij afstand heeft gedaan van 
haar recht op terugbetaling : dit volgt uit artikel 272, inzonderheid 1o, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en uit de aard van de bedrijfsvoorhef-
fing die, zelfs wanneer zij wordt ingekohierd, een voorschot is op de belasting die 
de verkrijger van de inkomsten verschuldigd is.

Het arrest stelt trouwens vast dat de eisende vennootschap “nooit getracht 
(heeft) om de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing bij de bedrijfsleider te recu-
pereren”, wat impliceert dat het aanneemt dat zij dat had kunnen doen na die 
voorheffing betaald te hebben.

Nochtans blijkt uit de vaststellingen van het beroepen vonnis waarnaar het 
arrest verwijst dat de eisende vennootschap reeds op 3 juni 2003 een bezwaarschrift 
heeft ingediend tegen de bedrijfsvoorheffing die op 23 mei 2003 ten name van haar 
was ingekohierd, waardoor de ingekohierde voorheffing niet langer opeisbaar was 
(aangezien zij gebaseerd was op een hoger bedrag dan dat van de bezoldigingen die 
in de aangifte van de vennootschap in de bedrijfsvoorheffing vermeld waren : zie 
artikel 410 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) en uit de stukken van de 
rechtspleging blijkt niet dat de eisende vennootschap de ingekohierde voorhef-
fing waarvan zij de verschuldigdheid betwist, zou hebben betaald. Uit de vast-
stellingen van het arrest blijkt evenmin dat de eisende vennootschap zich ertoe 
zou hebben verbonden dat zij, en niet de eiser, de bedrijfsvoorheffing zou betalen 
ingeval het geschil ongunstig zou aflopen.

Bijgevolg, ook al zou moeten worden aangenomen dat de bedrijfsvoorheffing 
wettig werd ingekohierd nadat de belasting die de eiser op zijn bezoldigingen 
verschuldigd was, werd ingekohierd, heeft het arrest niet naar recht kunnen 
beslissen dat die bedrijfsvoorheffing gevoegd moest worden bij de bezoldigingen 
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die de eiser had aangegeven en die aan de personenbelasting van het aanslagjaar 
2002 waren onderworpen (schending van alle in het middel vermelde bepalingen 
en inzonderheid van artikel 272, eerste lid, 1o, van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992).

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 270, 1o, WIB 1992, is de bedrijfsvoorheffing onder 
meer verschuldigd door degenen die als schuldenaar, bewaarder, manda-
taris of tussenpersoon bezoldigingen betalen of toekennen.

Overeenkomstig artikel 273, 1o, van dat wetboek is de bedrijfsvoorhef-
fing opeisbaar uit hoofde van het betalen of toekennen van belastbare 
bezoldigingen.

Die opeisbaarheid staat los van de fiscale toestand van degene die de 
bezoldigingen ontvangt.

Het middel dat aanvoert dat de bedrijfsvoorheffing niet ingekohierd 
dient te worden nadat de door de verkrijger van de inkomsten op zijn 
bezoldigingen verschuldigde belasting ingekohierd was en nadat degene 
die genoemde bezoldigingen heeft ontvangen, tijdens het jaar van de 
inkomsten voorafbetalingen heeft gedaan waarvan het bedrag overeen-
stemt met de verschuldigde bedrijfsvoorheffing, faalt naar recht.

Tweede middel

Krachtens artikel 272 WIB 1992 hebben degenen die bedrijfsvoorheffing 
verschuldigd zijn behoudens strijdig beding het recht om op de belast-
bare bezoldiging de daarop verschuldigde voorheffing in te houden.

Het arrest overweegt dat de eisende vennootschap “nooit getracht 
(heeft) om de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing bij de bedrijfsleider te recu-
pereren, ook al had zij een wijzigingsbericht ontvangen waarin werd gemeld 
dat de fiscale toestand van de natuurlijke persoon zou worden gewijzigd, en 
zij heeft evenmin nieuwe fiches 281.20 opgesteld die met die toestand overeen-
kwamen, en op grond waarvan een herziening op grond van artikel 376 (van 
dat wetboek) mogelijk was geweest”.

Het arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing om de bedrijfs-
voorheffing te voegen bij de aangegeven bezoldigingen om de belastbare 
grondslag in de personenbelasting te bepalen voor het aanslagjaar 2002.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

1 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer T’Kint.
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N° 352

1o kamer — 1 juni 2012
(F.10.0092.F)

1o BOEKHOUDRECHT. — vierde richtlijn 78/660/eeg van de raad van 25 juli 
1978. — jaarrekening van Bepaalde vennootschapsvormen. — verschil 
tussen aanschaffingsprijs en werkelijke waarde van de goederen. — 
Boeking. — afwijking van het Beginsel dat activa tegen aanschaffingsprijs 
worden geBoekt. — artikel 267 van het verdrag Betreffende de werking 
van de europese unie. — prejudiciële vraag. — hof van justitie van de 
europese unie.

2o PREJUDICIEEL GESCHIL. — europese unie. — uitlegging van het 
gemeenschapsrecht. — verplichting van het hof van cassatie. — vierde 
richtlijn 78/660/eeg van de raad van 25 juli 1978. — jaarrekening van 
Bepaalde vennootschapsvormen. — verschil tussen aanschaffingsprijs 
en werkelijke waarde van de goederen. — Boeking. — afwijking van het 
Beginsel dat activa tegen aanschaffingsprijs worden geBoekt. — artikel 
267 van het verdrag Betreffende de werking van de europese unie. — prej-
udiciële vraag. — hof van justitie van de europese unie.

3o EUROPESE UNIE. — PREJUDICIËLE GESCHILLEN. — uitlegging van 
het gemeenschapsrecht. — verplichting van het hof van cassatie. — 
vierde richtlijn 78/660/eeg van de raad van 25 juli 1978. — jaarrekening 
van Bepaalde vennootschapsvormen. — verschil tussen aanschaffingsprijs 
en werkelijke waarde van de goederen. — Boeking. — afwijking van het 
Beginsel dat activa tegen aanschaffingsprijs worden geBoekt. — artikel 
267 van het verdrag Betreffende de werking van de europese unie. — prej-
udiciële vraag. — hof van justitie van de europese unie.

1o, 2o en 3o Het Hof houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de 
Europese Unie de onderstaande prejudiciële vraag zal hebben beantwoord :

Dient artikel 2, 3o, 4o en 5o, van de vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag 
betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen in die zin 
te worden uitgelegd dat het niet alleen bepaalt dat in de toelichting bij de 
jaarrekening aanvullende inlichtingen moeten worden verstrekt, maar ook 
vereist dat, wanneer de aanschaffingsprijs kennelijk niet overeenstemt met 
de werkelijke waarde van de betrokken goederen, zodat een vertekend beeld 
ontstaat van het vermogen van de financiële positie alsook van het resultaat 
van de onderneming, wordt afgeweken van het beginsel dat activa tegen 
de aanschaffingswaarde worden geboekt en dat ze onmiddellijk tegen hun 
wederverkoopwaarde worden geboekt indien deze hun werkelijke waarde 
blijkt te zijn ? (Art. 2, 3o, 4o en 5o, vierde richtlijn 78/660/EEG van de Raad 
van 25 juli 1978)

(Belgische staat, min. van financiën t. gimle n.v.)
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arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 31 maart 2010.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 mei 2012 ter griffie een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiser voert een middel aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 24, 183, 185 en, voor zoveel als nodig, 192, § 1, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 ;

— de artikelen 3, 4 en 16 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met 
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, vervangen door de arti-
kelen 3, 4 en 13 van het koninklijk besluit van 12 december 1983.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt eerst het volgende vast : 
 “De verweerster werd op 26 november 1998 opgericht door de heer A. S. en 

mevrouw B. L., beiden van Zweedse nationaliteit en Engelse verblijfhouders. Het 
maatschappelijk doel van de verweerster bestaat onder meer in het nemen van 
participaties in alle vennootschappen en in het beheer van die vennootschappen.

Op 27 november 1998 heeft de verweerster 50 aandelen verworven van de 
vennootschap naar Zweeds recht TV-Shop Europe AB, waarvan de heer S. even-
eens de oprichter is, voor een bedrag van 5.000 SEK, zijnde 100 SEK per aandeel. 
Op 4 januari 1999 heeft de verweerster die zelfde aandelen verkocht aan de 
vennootschap naar Zweeds recht Electronic Retailing AB, voor een prijs van 
17.000.000 SEK, zijnde 340.000 SEK per aandeel.

De verweerster heeft na de verkoop een meerwaarde geboekt van 74.776.696 BEF 
die zij op grond van artikel 192, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 heeft vrijgesteld.

In haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2000 heeft 
de verweerster de beginsituatie vermeerderd met de reserves ten belope van de 
meerwaarde teneinde de verschuiving van de reserves van het jaar tot passend 
beloop te verminderen.

Bij een wijzigingsbericht van 19 november 2002 heeft de administratie geoor-
deeld dat de meerwaarde die was verkregen bij de verkoop van die aandelen 
belastbaar was als stijging van de waarde van de activa ten gevolge ‘van een 
meerwaarde die verkregen is bij de aankoop van de aandelen, dit wil zeggen, ten 
gevolge van de verdwijning uit de monetaire activa die vervangen werden door 
aandelen waarvan de werkelijke waarde hoger is dan de betaalde prijs’.

De taxatieambtenaar is uitgegaan van het vermoeden dat de waarde van de 
aandelen die vermeld stond in de koopovereenkomst van 4 januari 1999 juist 
dezelfde waarde heeft als de voornoemde aandelen ten tijde van de aankoop ervan 
door [de verweerster] op 27 november 1998.
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De eerste rechter heeft op het beroep van de verweerster tegen de beslissing 
van 18 juli 2003, waarbij de door de gewestelijk directeur gemachtigde ambtenaar 
haar bezwaar had verworpen dat zij had ingediend tegen de aanslag in de vennoot-
schapsbelasting voor het aanslagjaar 2000, die te haren name was gevestigd onder 
artikel 263.574 van het kohier van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, de vorde-
ring van de verweerster ontvankelijk en gegrond verklaard. Hij heeft de onthef-
fing bevolen van de litigieuze aanslag en [de eiser] veroordeeld om alle bedragen 
die ten onrechte zijn geïnd op grond van de aanslag waarvan de ontheffing aldus 
was bevolen, terug te betalen met moratoire interest”,

en overweegt het volgende :

 “[De eiser] houdt voor het hof [van beroep] terecht staande dat de eerste rechter 
zich had aangesloten bij zijn standpunt dat de aankooprijs van de aandelen van de 
vennootschap TV-Shop ondergewaardeerd was en dat de werkelijke aankoopprijs 
die overeenkwam met de werkelijke waarde van de aandelen, gelijk was aan de 
verkoopprijs die ontvangen was bij de nagenoeg gelijktijdige verkoop, 38 dagen 
na aankoop van die aandelen.

De eiser voert bovendien, terecht, aan dat geen enkel objectief gegeven verklaart 
waarom er een verschil is tussen de waarde van de aandelen op de datum van hun 
aankoop en de verkoopprijs die 38 dagen later 3.400 keer hoger was.

In deze zaak heeft het echter geen zin om na te gaan, zoals de eiser staande 
houdt, of de eerste rechter wel terecht beslist had dat de werkelijke waarde van 
de aandelen op het ogenblik dat ze werden aangekocht, overeenstemde met de in 
de overeenkomst van wederverkoop bedongen prijs, en of de bescheiden prijs die 
de verweerster voor de aandelen [had betaald] door de partijen was overeenge-
komen teneinde de verweerster te bevoordelen.

Het standpunt van de administratie dat het getrouwe financieel beeld als 
bedoeld in artikel 3 van het jaarrekeningbesluit van 1976, vereist dat 1. er in het 
geval van verwerving om niet of gedeeltelijk om niet geredeneerd moet worden 
in termen van vermogenstoename en niet in termen van historische kostprijs 
aangezien die in casu uiteraard belachelijk laag zou zijn en 2. de om niet gereali-
seerde vermogenstoename wordt gewaardeerd tegen werkelijke waarde die dient 
omschreven te worden als het bedrag waarvoor een actief kan worden verhan-
deld tussen ter zake goed geïnformeerde, onafhankelijke partijen die uit vrije wil 
een transactie afsluiten, mist immers elke grond. Dat standpunt van de admi-
nistratie, dat gegrond is op artikel 16 van het voornoemde jaarrekeningbesluit 
dat, volgens de administratie, [de verweerster] ertoe verplichtte geen rekening 
te houden met de historische aankoopprijs maar uitsluitend met de werkelijke 
waarde van de effecten, kan slechts in een ‘uitzonderlijk’ geval worden toegepast. 
Het advies nr. 126/17 van de Commissie voor boekhoudkundige normen waarop 
[de eiser] zich baseert, ziet in een verrichting die gelijkenissen vertoont met die 
welke hier wordt bedoeld, een uitzonderingsgeval dat vereist dat de historische 
kostprijs wordt vervangen door de werkelijke waarde maar, zoals tal van auteurs 
hebben gezegd, faalt het advies nr. 126/17 van de Commissie voor boekhoudkun-
dige normen naar recht in zoverre de bepalingen van het jaarrekeningbesluit van 
8 oktober 1976 alle activa bij de opname in het vermogen van een onderneming 
waarderen in verhouding tot de middelen die als tegenprestatie moesten worden 
afgestaan om ze te verkrijgen. Het voornoemde advies van de commissie is dus 
louter een verwijzing voor een toekomstig boekhoudrecht maar niet voor het 
positieve boekhoudrecht (....).

Bovendien houdt de verplichting die, volgens de uitlegging van het jaarreke-
ningbesluit door de administratie, de ondernemingen zouden hebben om de histo-
rische aankoopprijs buiten beschouwing te laten en hem te vervangen door de 
werkelijke waarde van het goed, geen rekening met het bepaalde in artikel 4, 
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tweede lid, van het voornoemde koninklijk besluit dat een onderneming de moge-
lijkheid biedt een getrouw beeld van haar vermogen te geven door in de toelich-
ting bij de jaarrekening ‘aanvullende inlichtingen’ te verstrekken, zonder ze 
daarom te verplichten om af te wijken van de uniforme waarderingsregel volgens 
de historische kostprijs van alle activa bij hun opname in het vermogen, wat, in 
het geval van verkrijgingen om niet of gedeeltelijk om niet, komaf maakt met de 
‘uitzonderlijke’ aard die de onderneming verplicht af te wijken van het beginsel 
van de aanschaffingsprijs”,

en neemt derhalve de volgende beslissing :

 “De litigieuze aanslag heeft, zoals de eerste rechter heeft beslist, ten onrechte 
de meerwaarden van 74.776.696 BEF in aanmerking genomen voor de berekening 
van de belastbare grondslag”. 

Grieven

Krachtens artikel 185 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn 
vennootschappen belastbaar op het totale bedrag van de winst, uitgekeerde divi-
denden inbegrepen.

Op grond van artikel 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
zijn, onder voorbehoud van de in de titel van het wetboek betreffende de vennoot-
schapsbelasting omschreven afwijkingen, wat hun aard betreft, de inkomsten 
die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of daarvan vrijgesteld zijn, 
dezelfde als die welke in de personenbelasting in aanmerking worden genomen ; 
het bedrag ervan wordt vastgesteld volgens de regels die van toepassing zijn op 
winst.

Hoewel artikel 24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de voor-
naamste bestanddelen van winsten opsomt (waaronder meer bepaald de exploi-
tatiewinst in eigenlijke zin en de verwezenlijkte of uitgedrukte meerwaarden), 
bevat die bepaling noch enige andere bepaling van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 een omschrijving van het begrip belastbare winst.

Het ontbreken van een begripsomschrijving valt te verklaren door het feit dat 
de belastbare winst van de ondernemingen – behoudens uitdrukkelijke afwijking 
van de belastingwet – wordt bepaald overeenkomstig de regels van het boekhoud-
recht (Cass., 20 februari 1997) en het staat vast dat, voor het aanslagjaar 2000, de 
boekhoudkundige regels voor de waardering van de actiefbestanddelen van een 
onderneming terug te vinden zijn in het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met 
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen.

Artikel 20 van dat besluit vermeldt de volgende basisregel :

 “Onverminderd de toepassing van de artikelen 16, 27, 27bis en 34, wordt elk 
actiefbestanddeel gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in 
de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waar-
deverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan : of de aanschaffingsprijs zoals 
bepaald in artikel 21, of de vervaardigingsprijs zoals bepaald in artikel 22, of de 
inbrengwaarde zoals bepaald in artikel 23”.

Krachtens die bepaling moeten de activa die opgenomen worden in het vermogen 
van de onderneming, gewaardeerd worden tegen hun aanschaffingswaarde, met 
dien verstande dat, indien het bewuste actief onder bezwarende titel is verkregen 
op grond van een koopovereenkomst, de aankoopprijs vermeerderd met de bijko-
mende kosten, overeenkomstig artikel 21 van voornoemd koninklijk besluit van 
8 oktober 1976, in aanmerking moet worden genomen.

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 luidt echter als volgt : 
“De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële 
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positie en het resultaat van de onderneming” en, met toepassing van dat beginsel, 
bepaalt artikel 16 van het koninklijk besluit het volgende :

 “Indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepassing van een in dit hoofd-
stuk (zijnde Hoofdstuk II – Waarderingsregels) bedoelde waarderingsregel niet 
leidt tot nakoming van het bepaalde in artikel 3, moet daarvan worden afge-
weken ten einde te voldoen aan de in artikel 3 bedoelde verplichting.

Dergelijke afwijking wordt in de toelichting vermeld en verantwoord.

De gewaardeerde invloed ervan op het vermogen, de financiële positie en het 
resultaat van de onderneming wordt vermeld in de toelichting bij de jaarreke-
ning over het boekjaar waarin de afwijkende waarderingsregel voor het eerst 
wordt toegepast”.

Het betreft hier de afwijkende functie die verbonden is met het beginsel van 
het getrouwe beeld.

In deze zaak staat het vast dat de administratie zich, zowel voor de rechtbank 
van eerste aanleg als voor het hof van beroep, op die wettelijke basis (zijnde de 
gezamenlijke toepassing van de artikelen 3 en 16 van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1976) gebaseerd heeft om de boeking van de litigieuze activa (zijnde de 
aandelen van de vennootschap naar Zweeds recht TV-Shop Europe AB) tegen hun 
aanschaffingsprijs te betwisten.

Het vereiste van het getrouwe beeld bevat eveneens een functie die doorgaans 
als complementair wordt aangemerkt en waarvan de oorsprong ligt in artikel 4 
van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, inzonderheid in het tweede lid :

 “De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit 
besluit.

Wanneer de toepassing van de bepalingen van dit besluit niet volstaat om te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 3 moeten aanvullende inlichtingen worden 
verstrekt in de toelichting”.

Er dient op gewezen dat het voornoemde koninklijk besluit geen enkele regel 
bevat die het aanvullend karakter (artikel 4, tweede lid) van het beginsel van het 
getrouwe beeld doet voorgaan op de in dat beginsel vervatte afwijking (artikel 16) ; 
uit de bewoordingen zelf van voormeld artikel 16 volgt integendeel dat de toepas-
sing van een afwijking van de waarderingsregels de gelijktijdige verplichting 
inhoudt om aanvullende inlichtingen te verstrekken in de toelichting.

In dat verband staat het vast dat de verweerster in deze zaak in de toelichting 
bij haar aangifte geen enkele aanvullende informatie heeft gegeven over de waar-
dering van de aandelen TV-Shop Europe AB bij de aanschaffing ervan (stuk 66 tot 
86 van het administratief dossier).

Uit wat voorafgaat, kan dus worden afgeleid dat er in het Belgisch boekhoud-
recht een vermoeden bestaat dat de toepassing van de regels van de boekhoudwet 
ertoe leidt dat er een getrouw beeld wordt gevormd en dat, enerzijds, indien de 
toepassing van de ene of andere boekhoudkundige norm niet toereikend is opdat 
de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, van de finan-
ciële positie en van het resultaat van de onderneming, er aanvullende inlich-
tingen moeten worden verstrekt in de toelichting, overeenkomstig voormeld 
artikel 4 van het besluit, en anderzijds, indien de toepassing van een boekhoud-
kundige norm betreffende de waardering van de bestanddelen van het vermogen 
van de onderneming geen getrouw beeld van die onderneming kan geven, er dan 
bovendien, overeenkomstig voormeld artikel 16 van het besluit, moet afgeweken 
worden van de automatische toepassing van de waarderingsregel die vervat is in 
het koninklijk besluit van 8 oktober 1976.

Er moet zeker op gewezen worden dat de bewoordingen van artikel 16 van het 
besluit, namelijk “moet daarvan worden afgeweken”, aan die afwijking een dwin-
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gend karakter, en geen louter facultatief karakter, geven, maar dat die afwijking 
evenwel slechts kan worden toegepast “indien in uitzonderingsgevallen blijkt 
(...)”.

Het begrip “uitzonderingsgeval” wordt in de boekhoudwetgeving niet 
omschreven ; we herinneren er evenwel aan dat het beginsel van het getrouwe 
beeld oorspronkelijk vermeld wordt in de vierde Europese Richtlijn 78/660/EEG 
van 25 juli 1978 betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen 
(bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 
14 augustus 1978 – L 222), welke richtlijn in Belgisch recht werd omgezet door de 
wet van 1 juli 1983 tot wijziging van de boekhoudwet van 17 juli 1975 en door het 
koninklijk besluit van 12 september 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976 ; in het verslag aan de Koning (B.S. 29 september 1983, 11893) 
vóór dat besluit van 12 september 1983 wordt de omzetting van de richtlijn als 
volgt toegelicht met betrekking tot het beginsel van het getrouwe beeld :

 “Met toepassing van artikel 2, § 3, van de vierde richtlijn wordt in het besluit 
uitdrukkelijk het beginsel ingelast volgens hetwelk de jaarrekening een getrouw 
beeld moet geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de 
onderneming.

In beginsel zal dit getrouwe beeld worden bereikt door de toepassing van de 
schema’s en de waarderingsregels vastgelegd in het besluit.

Het getrouwe beeld kan soms slechts worden bereikt indien in de toelichting 
aanvullende gegevens worden verstrekt (artikel 4, tweede lid). In uitzonderlijke 
gevallen kan het getrouwe beeld vereisen dat de benaming van de rubrieken 
(artikel 9, tweede lid) of de voorstelling van de jaarrekening (artikel 10, tweede 
lid) wordt gewijzigd of dat wordt afgeweken van de in het besluit vastgelegde 
waarderingsregels (artikel 16, eerste lid) of van vroeger toegepaste waarderings-
regels (artikel 17, tweede lid)”.

De voornoemde richtlijn omschrijft evenmin wat moet worden verstaan onder 
“uitzonderingsgeval” maar het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de 
mogelijkheid gehad om die term als volgt uit te leggen :

 “31. Aangezien de richtlijn niet preciseert wat onder „uitzonderingsgevallen” 
moet worden verstaan, dient deze uitdrukking te worden uitgelegd tegen de 
achtergrond van het doel van deze richtlijn, volgens hetwelk — zoals in punt 26 
van dit arrest is verklaard — de jaarrekening van de betrokken vennootschappen 
een getrouw beeld moet geven van het vermogen, de financiële positie en het 
resultaat van de vennootschap (zie eveneens in die zin reeds aangehaald arrest 
Tomberger).

32. De in artikel 31, lid 2, van de richtlijn bedoelde uitzonderingsgevallen zijn 
dus die waarin een afzonderlijke waardering niet een zo getrouw mogelijk beeld 
van de werkelijke financiële positie van de betrokken vennootschap zou geven” 
(arrest van 14 september 1999, zaak C-275/97).

De doelstelling van de getrouwe weergave van de vermogenstoestand en finan-
ciële positie van een vennootschap is dus een fundamenteel gegeven dat in 
aanmerking moet worden genomen als men de uitzonderingsregeling toepast.

De leer van het Hof van Justitie ligt in de lijn van de uitlegging van het woord 
“uitzonderlijk” in de gangbare betekenis ervan, die in de woordenboeken wordt 
gegeven ; volgens Van Dale betekent uitzonderlijk immers “een uitzondering 
vormend, zoals zich slechts bij uitzondering voordoet” en de antoniemen van 
“uitzonderlijk” zijn de volgende woorden : regelmatig, banaal, gewoon, gebruike-
lijk, gangbaar, normaal.

Uit het onderling verband van de artikelen 3 en 16 van het koninklijk besluit 
van 8 oktober 1976, die het resultaat zijn van de omzetting naar Belgisch recht 
van de Europese wetgeving, volgt dat moet worden afgeweken van het beginsel 
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dat activa tegen hun aanschaffingsprijs worden geboekt, wanneer de betaalde 
prijs kennelijk en objectief niet overeenstemt met de waarde van de bewuste 
goederen, zodat een vertekend en verkeerd beeld ontstaat van het vermogen, van 
de financiële positie alsook van het resultaat van de onderneming

Daaruit volgt dat het arrest, dat eerst aanneemt dat “geen enkel objectief 
gegeven verklaart waarom er een verschil is tussen de waarde van de aandelen 
op de datum van hun aankoop en de verkoopprijs die 38 dagen later 3.400 keer 
hoger was”, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat het “in deze zaak echter 
geen zin heeft om na te gaan, zoals de eiser staande houdt, of de eerste rechter 
wel terecht beslist had dat de werkelijke waarde van de aandelen op het ogen-
blik dat ze werden aangekocht, overeenstemde met de in de overeenkomst van 
wederverkoop bedongen prijs, en of de bescheiden prijs die de verweerster voor 
de aandelen [had betaald] door de partijen was overeengekomen teneinde de 
verweerster te bevoordelen” op grond dat “het standpunt van de administratie 
dat het getrouwe financieel beeld als bedoeld in artikel 3 van het jaarrekening-
besluit van 1976, vereist dat 1. er in het geval van verwerving om niet of gedeelte-
lijk om niet geredeneerd moet worden in termen van vermogenstoename en niet 
in termen van historische kostprijs aangezien die in casu uiteraard belachelijk 
laag zou zijn en 2. de om niet gerealiseerde vermogenstoename wordt gewaar-
deerd tegen werkelijke waarde die dient omschreven te worden als het bedrag 
waarvoor een actief kan worden verhandeld tussen ter zake goed geïnformeerde, 
onafhankelijke partijen die uit vrije wil een transactie afsluiten, immers elke 
grond mist. Dat standpunt van de administratie, dat gegrond is op artikel 16 van 
het voornoemde jaarrekeningbesluit dat, volgens de administratie, [de verweer-
ster] ertoe verplichtte geen rekening te houden met de historische aankoopprijs 
maar uitsluitend met de werkelijke waarde van de effecten, kan slechts in een 
‘uitzonderlijk’ geval worden toegepast. Het advies nr. 126/17 van de Commissie 
voor boekhoudkundige normen waarop [de eiser] zich baseert, ziet in een verrich-
ting die gelijkenissen vertoont met die welke hier wordt bedoeld, een uitzon-
deringsgeval dat vereist dat de historische kostprijs wordt vervangen door de 
werkelijke waarde maar, zoals tal van auteurs hebben gezegd, faalt het advies 
nr. 126/17 van de Commissie voor boekhoudkundige normen naar recht in zoverre 
de bepalingen van het jaarrekeningbesluit van 8 oktober 1976 alle activa bij de 
opname in het vermogen van een onderneming waarderen in verhouding tot de 
middelen die als tegenprestatie moesten worden afgestaan om ze te verkrijgen. 
Het voornoemde advies van de commissie is dus louter een verwijzing voor een 
toekomstig boekhoudrecht maar niet voor het positieve boekhoudrecht.” (schen-
ding van de artikelen 3, 4 en 16 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met 
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, van de artikelen 24, 183, 
185 en, voor zoveel als nodig, 192, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992).

Om dezelfde redenen als hierboven uiteengezet, schendt het arrest, door te 
beslissen dat “de verplichting die, volgens de uitlegging van het jaarrekeningbe-
sluit door de administratie, de ondernemingen zouden hebben om de historische 
aankoopprijs buiten beschouwing te laten en hem te vervangen door de werke-
lijke waarde van het goed, (bovendien) geen rekening (houdt) met het bepaalde in 
artikel 4, tweede lid, van het voornoemde koninklijk besluit dat een onderneming 
de mogelijkheid biedt een getrouw beeld van haar vermogen te geven door in de 
toelichting bij de jaarrekening ‘aanvullende inlichtingen’ te verstrekken, zonder 
ze daarom te verplichten om af te wijken van de uniforme waarderingsregel 
volgens de historische kostprijs van alle activa bij hun opname in het vermogen, 
wat, in het geval van verkrijgingen om niet of gedeeltelijk om niet, komaf maakt 
met de ‘uitzonderlijke’ aard die de onderneming verplicht af te wijken van het 
beginsel van de aanschaffingsprijs”, een tweede maal de artikelen 3, 4 en 16 van 
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het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met betrekking tot de jaarrekening van 
de ondernemingen, de artikelen 24, 183, 185 en, voor zoveel als nodig, artikel 192, 
§ 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

iii. Beslissing van het hof

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

Het middel

De belastbare winst van ondernemingen wordt vastgesteld overeen-
komstig de boekhoudkundige regels, tenzij de belastingwet hiervan 
uitdrukkelijk afwijkt.

Luidens artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, zoals 
het bestond ten tijde van het geschil, moet de jaarrekening een getrouw 
beeld geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van 
de onderneming.

Krachtens artikel 4 van dat koninklijk besluit, in de voornoemde 
versie ervan, wordt de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de bepa-
lingen van dat besluit ; wanneer de toepassing van de bepalingen van dit 
besluit niet volstaat om te voldoen aan het bepaalde in artikel 3 moeten 
aanvullende inlichtingen worden verstrekt in de toelichting.

Volgens artikel 16, eerste lid, van dat koninklijk besluit, in dezelfde 
versie ervan, moet, indien in uitzonderingsgevallen blijkt dat de toepas-
sing van een in dit hoofdstuk bedoelde waarderingsregel niet leidt tot 
nakoming van het bepaalde in artikel 3, daarvan worden afgeweken ten 
einde te voldoen aan de in artikel 3 bedoelde verplichting.

Overeenkomstig artikel 20 wordt, onverminderd de toepassing van 
de artikelen 16, 27, 27bis en 34, elk actiefbestanddeel gewaardeerd tegen 
aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, onder 
aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen 
en wordt onder aanschaffingswaarde verstaan : of de aanschaffingsprijs 
zoals bepaald in artikel 21, of de vervaardigingsprijs zoals bepaald in 
artikel 22, of de inbrengwaarde zoals bepaald in artikel 23.

De voormelde artikelen 3, eerste lid, 4 en 16, eerste lid, zijn de omzet-
ting naar nationaal recht van de artikelen 2, 3o, 4o en 5o, van de vierde 
richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van 
artikel 54, lid 3, sub g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van 
bepaalde vennootschapsvormen. Afdeling 7, met als opschrift “Waarde-
ringsregels”, bepaalt met name in artikel 32 dat de waardering van de 
posten in de jaarrekening geschiedt overeenkomstig de bepalingen van 
de artikelen 34 tot en met 42, die zijn gebaseerd op het beginsel van de 
aanschaffings - of vervaardigingskosten. 

Het arrest wijst er eerst op dat de eiser “terecht staande [houdt] dat de 
eerste rechter zich had aangesloten bij zijn standpunt dat de aankooprijs van 
de aandelen van de vennootschap TV-Shop ondergewaardeerd was en dat de 
werkelijke aankoopprijs die overeenkwam met de werkelijke waarde van de 
aandelen, gelijk was aan de verkoopprijs die ontvangen was bij de nagenoeg 
gelijktijdige verkoop, 38 dagen na aankoop van die aandelen”, overweegt 
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dat “geen enkel objectief gegeven verklaart waarom er een verschil is tussen 
de waarde van de aandelen op de datum van hun aankoop en de verkoopprijs 
die 38 dagen later 3.400 keer hoger was”, aanvaardt dat die aandelen tegen 
hun historische aanschaffingsprijs en niet tegen hun werkelijke waarde 
moeten worden geboekt en beslist daarna dat de litigieuze aanslag 
ten onrechte de meerwaarde van 74.776.696 frank in aanmerking heeft 
genomen voor de berekening van de belastbare basis.

Het middel bekritiseert dat arrest en voert daartoe aan dat de arti-
kelen 3, eerste lid, 4 en 16, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1976 niet alleen voorschrijven dat aanvullende inlichtingen 
moeten worden verstrekt in de toelichting bij de jaarrekening, maar 
tevens dat moet worden afgeweken van het beginsel dat activa tegen hun 
aanschaffingsprijs worden geboekt, wanneer zoals hier, de betaalde prijs 
kennelijk niet overeenstemt met de werkelijke waarde van de betrokken 
goederen, zodat een vertekend beeld ontstaat van de het vermogen, van 
de financiële positie alsook van het resultaat van de onderneming.

Aangezien een vraag wordt opgeworpen over de uitlegging van de arti-
kelen 2, 3o, 4o en 5o, van de vierde richtlijn, dient de in het dictum van dit 
arrest weergegeven prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de 
Europese Unie te worden gesteld.

Dictum
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese Unie 

de onderstaande prejudiciële vraag zal hebben beantwoord :
 “Dient artikel 2, 3o, 4o en 5o, van de vierde Richtlijn 78/660/EEG van de 

Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g), van het 
Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen in 
die zin te worden uitgelegd dat het niet alleen bepaalt dat in de toelichting 
bij de jaarrekening aanvullende inlichtingen moeten worden verstrekt, maar 
ook vereist dat, wanneer de aanschaffingsprijs kennelijk niet overeenstemt 
met de werkelijke waarde van de betrokken goederen, zodat een vertekend 
beeld ontstaat van het vermogen van de financiële positie alsook van het 
resultaat van de onderneming, wordt afgeweken van het beginsel dat activa 
tegen de aanschaffingswaarde worden geboekt en dat ze onmiddellijk tegen 
hun wederverkoopwaarde worden geboekt indien deze hun werkelijke waarde 
blijkt te zijn ?”

1 juni 2012 — 1okamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Velu — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Tournicourt (bij de balie te 
Brussel), de heer Lettany (bij de balie te Brussel), de heer Krings (bij de 
balie te Brussel) en mevr. Eulaerts (bij de balie te Brussel).

ARREST-2012-06-07-08.indb   1502 13/04/13   11:13



N° 353 - 1.6.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1503

N° 353

1o kamer — 1 juni 2012
(F.11.0082.F)

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — fout. — 
Belastingadministratie. — arrest van het grondwettelijk hof. — geen 
informatiemaatregelen aan de Belastingplichtigen. — verplichting van de 
fiscus. — omvang.

In zoverre artikel 114 van de wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 
en artikel 2, 4o, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van 
bestuur bijzondere maatregelen voor de openbaarheid voorschrijven, leggen 
ze geen beperkingen op aan de verplichtingen van de belastingadminis-
tratie op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek  (1). 
(Artt. 1382 en 1383 BW)

(Belgische staat, min. van financiën t. a. e.a.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 7 oktober 2010.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiser voert een middel aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 114 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 

Hof ;
— artikel 2, 4o, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van 

bestuur.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt eerst het volgende vast : 
 “De eerste rechter heeft het bezwaarschrift terecht niet-ontvankelijk verklaard 

op grond van artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
(...) Aangezien de door artikel 376, § 1, 1o, van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen 1992 op straffe van verval voorgeschreven termijn verstreken is, is het 
niet langer mogelijk een beroep te doen op de procedure van ambtshalve onthef-
fing, zodat de vordering op dat punt niet-gegrond dient te worden verklaard.

De eerste rechter heeft er terecht aan herinnerd dat de Belgische Staat net 
als de particulieren onderworpen is aan de gemeenrechtelijke regels betreffende 

  (1) Cass. 27 april 2012, AR F.11.0027.F en concl. O.M., niet gepubliceerd.
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de burgerrechtelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 1382 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek.

De [verweerders] dienen het bewijs te leveren van het bestaan van een fout, van 
een schade die onderscheiden is van die welke voortvloeit uit de betwiste aanslag 
en van een oorzakelijk verband tussen de schade en de fout.

De fout kan bestaan in een daad of een verzuim die een miskenning oplevert 
van een wettelijke verplichting om op een welbepaalde wijze iets te doen of niet 
te doen.

Er kan eveneens sprake zijn van een fout wanneer de overheid tekortgekomen 
is aan haar algemene zorgvuldigheidsplicht, los van elke schending van de wet of 
van de reglementen.

Het komt erop aan de fout van de administratieve overheid te beoordelen op 
grond van het criterium van een normaal zorgvuldige en omzichtige persoon die in 
dezelfde omstandigheden verkeert (M. eloy, Annales de Droit de Liège, 1986, 546)”,

en overweegt als volgt

 “Het is aannemelijk dat [de eiser] daags na de uitspraak van het arrest van het 
Arbitragehof niet in staat was om elke betrokken belastingplichtige concreet in 
te lichten, wat impliceerde dat elk geval apart moest worden onderzocht om na 
te gaan of het aan de voorwaarden voor een eventuele vrijstelling voldeed.

Dat neemt echter niet weg dat [de eiser], doordat hij geen ambtshalve onthef-
fing van de litigieuze aanslagen heeft verleend, verzuimd heeft de toestand te 
regulariseren van de belastingplichtigen die te veel belastingen hadden betaald 
en daarom overeenkomstig artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 aanspraak konden maken op de ambtshalve ontheffing .

[De eiser] heeft niets gedaan om een algemene informatiecampagne te lanceren 
of enige maatregel genomen — zoals het versturen van een toelichting bij de 
belastingaangifte of een persbericht — waardoor de betrokken hun rechtsmid-
delen hadden kunnen instellen, hoewel hij wel degelijk wist dat een bepaald 
aantal belastingplichtigen op onwettige wijze waren belast en hij toegeeft dat 
het arrest van het Arbitragehof dat gewezen is op een prejudiciële vraag een 
afdoend bevonden nieuw feit is in de zin van artikel 376 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992.

Nochtans waren positieve stappen mogelijk, zoals blijkt uit het initiatief van 
het ministerie van Financiën om een boek uit te geven dat de belastingplichtigen 
informeert over de nieuwe belastingregeling voor vergoedingen wegens blijvende 
ongeschiktheid ingevolge arbeidsongeval of beroepsziekte. Dat boek werd uitge-
geven in 2000, dus te laat voor de [verweerders], voor wie de termijn om een 
verzoekschrift tot ontheffing in te dienen, verstreek op 31 december 1999.

De onzorgvuldigheid van de Belgische Staat is een fout in de zin van artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek zonder welke de door de verweerders aangevoerde 
schade zich niet zou hebben voorgedaan.

De [verweerders] kan geen enkele fout worden aangewreven omdat zij niet 
tijdig administratief beroep zouden hebben ingesteld aangezien niet bewezen is 
dat zij te gelegener tijd kennis hebben gekregen van het arrest van het Arbi-
tragehof van 9 december 1998, dat een nieuw feit vormde op grond waarvan zij 
een overbelasting hadden kunnen melden en aldus een ontheffing hadden kunnen 
verkrijgen”,

en beslist dat “de eerste rechter, bij ontstentenis van nietigverklaring of 
ontheffing van de litigieuze aanslag, op goede gronden beslist heeft dat de schade 
van de [verweerders] naar behoren hersteld zal worden door de toekenning van 
een schadevergoeding die overeenstemt met het bedrag van de ontheffing waarop 
zij op grond van het arrest 132/98 van het Arbitragehof van 9 december 1998 recht 
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hadden, ten belope van de belasting die ten onrechte is geheven op de rentes die 
[de verweerder] in 1996 had ontvangen als vergoeding voor een blijvende onge-
schiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte zonder dat de 
getroffene inkomsten heeft moeten derven, vermeerderd met de compensatoire 
interest en vervolgens met gerechtelijke interest tegen de opeenvolgende wette-
lijke rentevoeten te rekenen vanaf de ontvangst van die rentes”.

Bijgevolg “bevestigt [het arrest] het [beroepen] vonnis” dat beslist had om “met 
toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, de Belgische Staat te 
veroordelen om aan de [verweerders] als schadevergoeding het bedrag te betalen 
van de belasting op de rente van 553.112 BEF die de belastingplichtigen ter vergoe-
ding van een blijvende ongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of van 
een beroepsziekte hadden ontvangen voor het jaar 1996 (aanslagjaar 1997 – kohier-
artikel 779.801.007)”. 

Grieven

Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat elke daad van de mens 
waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de 
schade is ontstaan, verplicht deze te vergoeden en artikel 1383 van dat wetboek 
preciseert dat eenieder aansprakelijk is niet alleen voor de schade welke hij door 
zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid 
heeft veroorzaakt.

Uit die artikelen valt af te leiden dat de steller van een daad, van een nalatig-
heid of van een onvoorzichtigheid slechts aansprakelijk kan worden gesteld voor 
zover zijn daad of zijn verzuim een fout oplevert.

Opdat er sprake kan zijn van een fout, moet het bewijs worden geleverd van het 
bestaan van een onrechtmatige daad of verzuim, d.w.z. de miskenning van een 
verplichting of van een verbintenis die is opgelegd door de rechtsorde, meer bepaald, 
de wet, het reglement of een algemene voorzichtigheids- en omzichtigheidsnorm.

In dat verband kan de daad, de nalatigheid of de onvoorzichtigheid, ook al is die 
bewezen, slechts als een fout worden aangemerkt waarvoor de dader aansprake-
lijk is, indien hij zich niet heeft gedragen als een normaal vooruitziend, zorgvul-
dige en omzichtige persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert.

Om na te gaan of er in deze zaak sprake is van een fout van de belastingadmi-
nistratie moet dus worden bekeken welke wettelijke opdrachten die adminis-
tratie heeft wanneer zij de belastingplichtigen informatie moet geven over een 
beslissing van het Grondwettelijk Hof opdat zij eventueel op grond van die beslis-
sing een beroep kunnen instellen.

Artikel 114 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 luidt echter als volgt :

 “De arresten gewezen op beroepen tot vernietiging en op prejudiciële vragen, 
worden in hun geheel of bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt 
door toedoen van de griffier. Het uittreksel bevat de overwegingen en het beschik-
kende gedeelte.

Het Hof draagt zorg voor de bekendmaking ervan in een officiële verzameling.”

In dat verband zegt het Grondwettelijk Hof : “de bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad is het officiële middel waarmee de wetgever de daadwerkelijke 
toegang waarborgt tot de wettelijke normen en de arresten van het (Grondwet-
telijk) (H)of waarin de geldigheid van die normen wordt getoetst. De datum van 
bekendmaking van een arrest in het Belgisch Staatsblad is bijgevolg de datum 
waarop de burgers worden geacht van dat arrest kennis te hebben genomen”.

De administratie is bovendien slechts verplicht de burger te informeren over 
de mogelijkheden om zich tot de rechter te wenden wanneer het om haar beslis-
singen of haar administratieve handelingen met een individuele strekking gaat, 
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en dit overeenkomstig artikel 2, 4o, van de wet van 11 april 1994 betreffende de 
openbaarheid van bestuur, dat meer bepaald de “actieve” openbaarheid regelt.

De wetgever, die de bevoegdheid heeft om af te wijken van een ongeschreven 
algemeen beginsel door in een welbepaalde aangelegenheid regelgevend op te 
treden, heeft dat dus wel degelijk gedaan om een regeling uit te werken voor 
de vereiste openbaarheid van de arresten van het Grondwettelijk Hof en voor 
de vereiste informatie aan de burger over hun beroepsmogelijkheden voor de 
rechter, zodat geen enkele algemene voorzichtigheids- en zorgvuldigheidsnorm 
de eiser, in beginsel, ertoe kan dwingen anders te handelen dan door de voormelde 
wetsbepalingen is voorgeschreven. Het arrest bevat trouwens geen enkele over-
weging op grond waarvan in deze zaak een afwijking van dat beginsel gerecht-
vaardigd kan worden.

Noch de wet, noch enig rechtsbeginsel gebiedt de administratieve overheid 
de bekendmaking van de arresten van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch 
Staatsblad en in de door de wet vastgelegde officiële verzameling aan te vullen 
met een specifieke informatie of om de belastingplichtige op de hoogte te brengen 
van de eventuele beroepsmogelijkheden die de belastingplichtige heeft op grond 
van de uitspraak van dergelijke arresten.

Aangezien de administratie geen bijzondere zorg moet besteden aan het open-
baar maken van een arrest van het Grondwettelijk Hof of aan de mededeling van 
de rechtsgevolgen ervan, begaat zij geen enkele fout of nalatigheid, in de zin 
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek wanneer zij, zoals hier, 
geen maatregelen neemt om de belastingplichtigen te informeren over de fiscale 
gevolgen van een arrest van het Grondwettelijk Hof dat ingaat tegen voordien 
gevestigde aanslagen.

Aldus heeft het arrest, uit de vaststelling dat de [eiser] “niets [heeft] gedaan 
om een algemene informatiecampagne te lanceren of enige maatregel genomen 
– zoals het versturen van een toelichting bij de belastingaangifte of een pers-
bericht – waardoor de betrokken hun rechtsmiddelen hadden kunnen instellen, 
hoewel hij wel degelijk wist dat een bepaald aantal belastingplichtigen op onwet-
tige wijze waren belast en hij toegeeft dat het arrest van het Arbitragehof dat 
gewezen is op een prejudiciële vraag een afdoend bevonden nieuw feit is in de zin 
van artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992”, niet naar 
recht kunnen afleiden dat [de eiser] een fout heeft begaan, en miskent het bijge-
volg het wettelijke begrip fout en nalatigheid (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, 114 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en 2, 4o, van de wet van 11 april 
1994 betreffende de openbaarheid van bestuur).

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Uit artikel 114 van de wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk 
Hof volgt dat de arresten gewezen op beroepen tot vernietiging en op 
prejudiciële vragen, in hun geheel of bij uittreksel in het Belgisch Staats-
blad worden bekendgemaakt door toedoen van de griffier en dat voor-
noemd hof ook zorg draagt voor de bekendmaking ervan in een officiële 
verzameling en een afschrift meedeelt aan de rechtscolleges die erom 
verzoeken.

Krachtens artikel 2, 4o, van de wet van 11 april 1994 betreffende de open-
baarheid van bestuur vermeldt elk document waarmee een beslissing of 
een administratieve handeling met individuele strekking uitgaande van 
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een federale administratieve overheid ter kennis wordt gebracht van 
een bestuurde, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie 
het beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen ; 
bij ontstentenis neemt de verjaringstermijn voor het indienen van het 
beroep geen aanvang. 

In zoverre die bepalingen bijzondere maatregelen voor de openbaar-
heid voorschrijven, leggen ze geen beperkingen op aan de verplichtingen 
van de eiser op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

Het middel faalt naar recht.

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

1 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal.

N° 354

1o kamer — 1 juni 2012
(F.11.0089.F)

1o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — IN HET BUITENLAND. — 
Betekening. — Belgisch-franse regeling van 10 juli 2002. — invordering 
van Belastingen. — toepassing.

2o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN. — IN HET BUITENLAND. — 
Belgisch-franse regeling van 10 juli 2002. — Betekening. — woonplaats 
van de degene aan wie Betekend wordt. — kennis. — verplichting van de 
fiscus. — gevolg.

1o Uit de Regeling van 10 juli 2002 tussen de bevoegde autoriteiten van 
Frankrijk en België inzake uitwisseling van inlichtingen en administra-
tieve samenwerking ter bestrijding van het ontgaan en ontduiken van belas-
ting volgt niet dat dit document niet geldig zou zijn met betrekking tot de 
invordering van belastingen  (1).

2o De beslissing van het arrest dat de betekening van het litigieuze bevel aan 
de procureur des Konings ongedaan is, is naar recht verantwoordt doordat 
het vermeldt dat de belastingadministratie nagelaten heeft de centrale dien-
sten van de Franse belastingadministratie met betrekking tot de woonplaats 
van degene aan wie wordt betekend, te raadplegen overeenkomstig de bepal-
ingen van de Regeling van 10 juli 2002 tussen de bevoegde autoriteiten van 
Frankrijk en België inzake uitwisseling van inlichtingen en administratieve 

  (1) Het O.M. had in zijn andersluidende conclusie overwogen, net zoals de belastin-
gadministratie, dat de Regeling van 10 juli 2002 tussen België en Frankrijk geen verband 
hield met de invordering, en op die grond geconcludeerd tot vernietiging op het tweede 
onderdeel.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1507 13/04/13   11:13



1508 ARRESTEN VAN CASSATIE 1.6.12 - N° 354

samenwerking ter bestrijding van het ontgaan en ontduiken van belasting, 
en het aldus, op de grond van een feitelijke beoordeling overweegt dat de 
eiser de woonplaats, verblijfplaats, of gekozen woonplaats van degene aan 
wie betekend wordt in het buitenland, had moeten kennen  (1). 

(Belgische staat, min. van financiën t. l.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 25 januari 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 mei 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd

Raadsheer Gustave Steffens 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 een middel aan.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Uit de Regeling van 10 juli 2002 tussen de bevoegde autoriteiten 
van frankrijk en België inzake uitwisseling van inlichtingen en admi-
nistratieve samenwerking ter bestrijding van het ontgaan en ontduiken 
van belasting volgt niet dat dit document niet geldig zou zijn met 
betrekking tot de invordering van belastingen.

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

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 40, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek is de betekening 
in het buitenland of aan de procureur des Konings ongedaan indien de 
partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats 
of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België 
of, in voorkomend geval in het buitenland, kende of moest kennen.

Her arrest vermeldt dat de eiser “nagelaten heeft de centrale diensten 
van de Franse belastingadministratie met betrekking tot de woonplaats 
[van de verweerder] te raadplegen overeenkomstig de bepalingen van de 
[voormelde] regeling”.

Het overweegt aldus, op de grond van een feitelijke beoordeling, dat 
de eiser de woonplaats, verblijfplaats, of gekozen woonplaats van degene 

  (1) Het O.M. had in zijn andersluidende conclusie overwogen, net zoals de belastin-
gadministratie, dat de Regeling van 10 juli 2002 tussen België en Frankrijk geen verband 
hield met de invordering, en op die grond geconcludeerd tot vernietiging op het tweede 
onderdeel.
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aan wie betekend wordt in het buitenland, had moeten kennen en verant-
woordt naar recht zijn beslissing dat de betekening van het litigieuze 
bevel aan de procureur des Konings ongedaan is. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

1 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Steffens. — Andersluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 355

3o kamer — 4 juni 2012
(C.10.0208.N)

1o verzekering. — landverzekering. — eigen recht van de Bena-
deelde tegen de verzekeraar. —aard.

2o verzekering. — landverzekering. — rechtstreekse vordering 
tegen de verzekeraar. — verjaring. — verjaringstermijn. — aanvang. — 
indeplaatsstelling. — gevolg.

1o De vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de 
verzekeraar heeft krachtens artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst 
is geen vordering tot vrijwaring in de zin van artikel 2257 BW  (1). (Art. 2257 
BW ; art. 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst)

2o De subrogatie in de rechten van de benadeelde heeft tot gevolg dat de 
indeplaatsgestelde de vordering van de benadeelde uitoefent met al haar 
kenmerken en toebehoren zodat voor de indeplaatsgestelde de verjaringster-
mijn van de rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar 
aanvangt op het ogenblik waarop zij voor de benadeelde begint te lopen (2). 
(Artt. 34, § 2 en 86, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(travhydro n.v. t. kBc verzekeringen n.v.,  
in aanwezigheid van axa Belgium n.v. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier :

1. situering

1.1. De zaak heeft betrekking op een arbeidsongeval dat zich voordeed 
op 7 september 1982 en waarbij een werknemer ten val kwam door het 
breken van een plank van een stelling, met verlamming tot gevolg. De 
aannemer bij wie het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval in 

  (1), (2) Zie de concl. O.M.
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dienst was had de plank gehuurd bij NV Travhydro. In een eerste proce-
dure, die de schade van het slachtoffer tot voorwerp had, werd geoor-
deeld dat de aannemer en Travhydro elk voor de helft aansprakelijk 
waren voor het ongeval.

Nadien startte een tweede procedure, met als voorwerp de schade van 
de echtgenote en de zoon van het slachtoffer. In het raam van die proce-
dure werd NV Travhydro door de echtgenote en de zoon op 9 oktober 2001 
gedagvaard tot betaling van schadevergoeding. NV Travhydro ging op 
28 oktober 2002 over tot dagvaarding van NV KBC Verzekeringen, aanspra-
kelijkheidsverzekeraar van de aannemer, in gedwongen tussenkomst en 
vrijwaring voor alle sommen waartoe zij zou worden veroordeeld. Bij 
conclusie van 25 oktober 2005 stelden de echtgenote en de zoon van het 
slachtoffer een rechtstreekse vordering in tegen NV KBC Verzekeringen. 
Er werden nog verschillende andere vorderingen ingesteld, maar die zijn 
in het raam van het voorliggende cassatieberoep niet relevant.

1.2. Bij tussenarrest van 12 juni 2008 van het hof van beroep te Gent 
werd de vordering van de echtgenote en de zoon van het slachtoffer 
tegen NV KBC Verzekeringen verjaard verklaard. NV Travhydro werd 
veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 87.394,67 EUR 
(vermeerderd met interesten) aan de echtgenote en van 25.000 EUR aan 
de zoon van het slachtoffer.

Met betrekking tot de vrijwaringsvordering van NV Travhydro tegen 
NV KBC Verzekeringen, besliste het hof van beroep te Gent in het 
tussenarrest dat NV Travhydro, voor zover zij de schadelijders heeft 
vergoed, als gesubrogeerde in de rechten van de benadeelden over een 
terugvorderingsrecht beschikt ten aanzien van de aansprakelijkheids-
verzekeraar van de medeaansprakelijke. De debatten werden heropend 
om de partijen toe te laten hun standpunt te geven met betrekking tot 
de vraag of de immuniteit voorzien in artikel 46 Arbeidsongevallenwet 
niet in de weg staat aan een terugvordering ten laste van de verzekeraar 
van de aannemer, werkgever van het slachtoffer.

Bij eindarrest van 2 april 2009 besliste het hof van beroep te Gent dat 
de echtgenote en de zoon van het slachtoffer niet als rechthebbenden in 
de arbeidsongevallenregeling kunnen beschouwd worden, aangezien zij 
in het raam van het niet-dodelijk arbeidsongeval van hun echtgenoot 
en vader geen aanspraak kunnen maken op vergoedingen krachtens de 
Arbeidsongevallenwet. NV Travhydro kan dan ook in beginsel, op grond 
van subrogatie in de rechten van de echtgenote en de zoon terugbetaling 
vorderen ten laste van NV KBC Verzekeringen, aansprakelijkheidsver-
zekeraar van de medeaansprakelijke werkgever. Voorts beslist het hof 
van beroep dat de vordering van NV Travhydro tegen NV KBC Verzeke-
ringen, ingesteld op 28 oktober 2002, verjaard is ook al werd de recht-
streekse vordering pas ingevoerd bij wet van 25 juni 1992 en kon de verja-
ring hierdoor pas beginnen lopen vanaf 1 januari 1993.

1.3. Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van het hof van 
beroep te Gent bij tussenarrest van 12 juni 2008 en bij eindarrest van 
2 april 2009 over de vordering van NV Travhydro (thans eiseres) tegen 
NV KBC Verzekeringen (thans verweerster).
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2. Bespreking van de middelen

2.1. Eerste middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Tweede middel

2.2.1. Het tweede middel is gericht tegen de beslissing in het eindar-
rest waarbij de (op subrogatie gesteunde) vordering van eiseres ingesteld 
meer dan vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van de Wet Land-
verzekeringsovereenkomst, verjaard werd verklaard. 

2.2.2. Eerste onderdeel

2.2.2.1. Eiseres voert in het eerste onderdeel aan dat de vordering die 
een in solidum veroordeelde aansprakelijke, bij subrogatie in de rechten 
van de benadeelde, tegen de verzekeraar van de medeaansprakelijke 
instelt, een vordering tot vrijwaring is in de zin van artikel 2257 BW, 
waarvan de verjaring niet kan lopen zolang de uitwinning niet heeft 
plaatsgehad. De verjaring van die vordering is dan ook geschorst 
zolang de aansprakelijke niet tot vergoeding van de benadeelde is aang-
esproken. Eiseres voegt er nog aan toe dat tot zolang de aansprakelijke 
niet is aangesproken er geen sprake is van subrogatie en dus ook niet 
van een subrogatoire vordering. 

Het onderdeel heeft dus betrekking op de verjaring van de vordering 
van de aansprakelijke tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de 
medeaansprakelijke. De eiseres stelt hierbij niet ter discussie dat die 
vordering gesteund is op subrogatie in de rechten van de benadeelde 
(art. 1251, 3o BW). Welke verjaringsregeling van toepassing is, wordt 
dan ook bepaald door het antwoord op de vraag in welke rechten de 
aansprakelijke precies wordt gesubrogeerd. 

De appelrechters hebben eiseres veroordeeld tot betaling van schade-
vergoeding aan de echtgenote en de zoon van het slachtoffer. Deze 
laatsten stelden geen vordering in tegen de medeaansprakelijke werk-
gever zelf, maar wel tegen diens aansprakelijkheidsverzekeraar, thans 
verweerster. De vordering tegen verweerster, ingesteld op 25 oktober 
2005, werd door de appelrechters verjaard verklaard. De benadeelden 
hebben dus niet de veroordeling verkregen van verweerster, maar enkel 
van eiseres. Bijgevolg beschikken de benadeelden niet over een actio 
judicati  (1), een rechtsvordering tot tenuitvoerlegging van een rechter-
lijke uitspraak tot veroordeling, jegens verweerster. De op subrogatie 
gesteunde vordering van eiseres tegen verweerster kan dan ook geen 
actio judicati zijn, waarop de tienjarige termijn van artikel 2262bis, § 1, 
eerste lid BW van toepassing is. 

  (1) Zie over de actio judicati uitgeoefend bij subrogatie door de betalende schulde-
naar tegen de medeaansprakeljike : Cass. 10 mei 1957, Arr.Verbr. 1957, 758 ; M. gevers, 
“Recours du commettant contre le préposé coupable d’une infraction. Fondement de ce 
recours. Prescription applicable à l’action du commettant”, RCJB 1958, p. 18-19 ; M. van 
QuickenBorne, “De verbintenis in solidum”, in Overzicht Bijzondere overeenkomsten, 
Verbintenissenrecht, Kluwer, losbl., p. 27, nr. 41.
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2.2.2.2. De (subrogatoire) vordering van eiseres is gesteund op artikel 86 
Wet Landverzekeringsovereenkomst. Eiseres oefent dus de rechtstreekse 
vordering uit die de benadeelden hadden kunnen uitoefenen tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van de aannemer. Wat betekent dit voor 
de verjaring van die vordering ?

Vooreerst moet opgemerkt worden dat het ongeval dateert van 
7 september 1982, dit is vóór de inwerkingtreding op 1 januari 1993 van 
artikel 86 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 
1992. Zoals het Hof geoordeeld heeft in arresten van 6 oktober 2000  (1) en 
6 april 2006  (2), is dit artikel ook van toepassing op schadegevallen die 
ontstaan zijn vóór 1 januari 1993, behoudens wanneer bepaalde rechten 
reeds onherroepelijk waren vastgesteld. In het laatste arrest voegde 
het Hof eraan toe dat de verjaring van de rechtstreekse vordering ten 
vroegste begint te lopen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
op 1 januari 1993, aangezien de benadeelde, of de in diens rechten gesub-
rogeerde partij, zich vóór de inwerkingtreding van artikel 86 in de 
onmogelijkheid bevond om zijn rechtstreekse vordering uit te oefenen. 
In overeenstemming met deze rechtspraak, oordeelt het bestreden eind-
arrest dat de verjaring van de rechtstreekse vordering tegen verweerster 
pas kon beginnen lopen vanaf 1 januari 1993.

Voorts dient eraan herinnerd te worden dat de rechtstreekse vorde-
ring die de echtgenote en de zoon van het slachtoffer op 25 oktober 2005 
instelden tegen verweerster in het tussenarrest verjaard werd verklaard. 
Zoals het bestreden eindarrest oordeelt, houdt dit op zich niet in dat ook 
de vordering van eiseres tegen verweerster verjaard is. Die vordering 
werd immers ingesteld op een vroeger tijdstip, namelijk op 28 oktober 
2002. De vraag is dus of de vordering die de benadeelden hadden kunnen 
instellen tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de (mede)aanspra-
kelijke werkgever en die eiseres in hun plaats instelt, op 28 oktober 2002 
reeds was verjaard.

In de derde plaats past het erop te wijzen dat de subrogatie in de 
rechten van de benadeelde plaatsvindt bij de betaling, dit is op het ogen-
blik waarop de aansprakelijke de benadeelde vergoedt, en dus niet, zoals 
de eiseres aanvoert, op het ogenblik waarop de aansprakelijke wordt 
aangesproken tot vergoeding door de benadeelde. Wanneer de door de 
benadeelde gedaagde aansprakelijke de medeaansprakelijke of diens 
verzekeraar dagvaardt in tussenkomst tot vrijwaring, is er uiteraard 
nog geen betaling gebeurd. De aansprakelijke vraagt dan, als het ware 
vooruitlopend op zijn veroordeling, dat de door hem in vrijwaring opge-
roepen partij zou worden veroordeeld tot terugbetaling van (een deel 
of het geheel van) de schadeloosstelling waartoe hij eventueel tegen-
over de benadeelde zal worden veroordeeld. In werkelijkheid streeft de 
door de benadeelde gedaagde een voorwaardelijke subrogatie na in de 
rechten van de benadeelde tegenover de andere aansprakelijke of diens 
verzekeraar. De subrogatie zal pas effectief worden wanneer de door de 

  (1) Cass. 6 oktober 2000, AR C.99.0452, AC 2000, nr. 525 ; Zie ook De Verz., 2001, 252, noot 
M. houBen, RW 2000-2001, 516.

  (2) Cass. 6 april 2006, AR C.05.0040.N, AC 2006, nr. 207.
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benadeelde gedaagde die laatste daadwerkelijk zal hebben vergoed  (1). 
De vrijwaringsvordering steunt op een “geanticipeerde” subrogatie  (2)

Dat de subrogatie van de aansprakelijke in de rechten van de bena-
deelde pas plaatsvindt op het ogenblik van en op voorwaarde van een 
daadwerkelijke betaling, betekent niet dat de verjaringstermijn van 
de op subrogatie gesteunde vordering pas loopt vanaf het ogenblik van 
de betaling. Kenmerkend voor de persoonlijke indeplaatsstelling is dat 
zij een overgang van schuldvordering teweegbrengt : de vordering van 
de oorspronkelijke schuldeiser (te dezen de benadeelde echtgenote en 
zoon van het slachtoffer) gaat over naar de gesubrogeerde ( te dezen 
de door de benadeelden gedaagde aansprakelijke eiseres). De gesubro-
geerde stapt als het ware in de juridische schoenen van de benadeelde 
en oefent diens vordering uit tegen de aansprakelijke of diens verze-
keraar, zoals de schadelijder dat zelf had kunnen doen. Daaruit volgt 
enerzijds dat de vordering in handen van de gesubrogeerde dezelfde 
aard heeft als in handen van de benadeelde en anderzijds dat zij hem te 
beurt valt met al haar kenmerken en toebehoren die de benadeelde kon 
doen gelden.  (3) Daaruit volgt voorts dat de vordering van de gesubro-
geerde aan dezelfde verjaringstermijn onderhevig is als de vordering 
die de benadeelde had kunnen uitoefenen en die de gesubrogeerde in 
zijn plaats uitoefent  (4).

Zoals hoger vermeld, steunt de subrogatoire vordering van eiseres 
tegen verweerster op artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst. 
Eiseres stelt dus de rechtstreekse vordering in die de benadeelden tegen 
de aansprakelijkheidsverzekeraar van de aannemer hadden kunnen 
instellen. De verjaringstermijn van de rechtstreekse vordering is gere-
geld in artikel 34, § 2 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst : de 
vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen 
de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 van deze wet verjaart door 
verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, 
indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd. Indien de bena-
deelde bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis heeft gekregen van 
zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te lopen vanaf 
dat tijdstip, maar verstrijkt hij in elk geval na verloop van tien jaar, te 

  (1) R.O. dalcQ, “Obligation in solidum et subrogation”, RCJB 1980, p. 252-254, nr. 8 ; 
J.-L. fagnart, “La subrogation de l’assureur ayant payé un sinistre non couvert”, RCJB 
1993, p. 589, nr. 26 ; M. van QuickenBorne, “De verbintenis in solidum”, l.c., p. 40-41, nr. 64 ; 
J. wildemeersch en J. loly, “La subrogation de l’assureur”, in Les recours de l’assureur, 
Anthemis, 2009, p. 72. Zie ook Cass. 16 mei 2011, AR C.10.0214.N, AC 2011, nr. 319 : artikel 41, 
eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst verzet er zich niet tegen dat de rechter, 
onder voorwaarde van de daadwerkelijke betaling aan het slachtoffer, de vrijwarings-
vordering inwilligt van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroordeelde partij 
ten aanzien van de medeaansprakelijke derde ; NjW 2011, p. 23, noot I. Boone.

  (2) P.-A. foriers, “Observations sur les arrêts de la Cour de cassation des 28 avril 2006 
et 4 février 2008 ou les limites des raisonnements techniques en droit”, in Liber Amicorum 
J.-L. Fagnart, Anthemis, Bruylant, 2008, p. 520, nr. 4.

  (3) Zie o.a. Cass. 6 december 1965, Pas. 1966, 443 en RW 1966-1997, 852 ; Cass. 18 september 
1996, AR P.96.0127.F. AC 1996, nr. 316 ; H. de page, Traité, III, nr. 551 ; J. mestre, La 
subrogation personnelle, Paris, LGDJ, 1979, p. 498 e.v.

  (4) I. Boone, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke, Antwerpen, Intersentia, 
2009, p. 366 ; J. mestre, La subrogation personnelle, p. 474.
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rekenen vanaf het schadeverwekkend feit, of indien er misdrijf is, vanaf 
de dag waarop dit is gepleegd. 

Gesubrogeerd in de rechten van de benadeelde, oefent eiseres de 
vordering uit zoals de benadeelde dat zelf had kunnen doen. Dit betekent 
dat de vordering van eiseres aan de verjaringstermijn van artikel 34, § 2 
Wet Landverzekeringsovereenkomst is onderworpen en dat die termijn 
ook aanvangt op de dag waarop hij zou zijn beginnen lopen indien de 
benadeelde de vordering zelf had ingesteld  (1). 

In de voorliggende zaak is dit, zoals de appelrechters vaststellen, vanaf 
de inwerkingtreding van artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst 
op 1 januari 1993. 

De subrogatie heeft niet tot gevolg dat de verjaringstermijn opnieuw 
begint te lopen. De gesubrogeerde kan niet meer of anders vorderen dan 
de benadeelde zelf had kunnen vorderen. 

Daaruit volgt dat de schuldenaar (te dezen de aansprakelijkheidsver-
zekeraar van de medeaansprakelijke) alle verweermiddelen en excep-
ties, zoals de verjaring, die hij kon opwerpen ten aanzien van de bena-
deelde en die ontstaan zijn voor de betaling, tegen de gesubrogeerde kan 
aanvoeren  (2).

De aansprakelijkheidsverzekeraar van de medeaansprakelijke kan dan 
ook aan de in de rechten van de benadeelde gesubrogeerde aansprake-
lijke desgevallend tegenwerpen dat de rechtstreekse vordering die de 
benadeelde tegen hem hadden kunnen instellen, reeds verjaard was op 
het ogenblik dat hij door de gesubrogeerde werd gedagvaard. Indien de 
benadeelde met betrekking tot zijn rechtstreekse vordering de verjaring 
tijdig heeft gestuit, bijvoorbeeld door kennis te geven van zijn wil om 
een vergoeding te bekomen  (3)dan komt deze stuiting ook aan de gesub-
rogeerde ten goede  (4). 

Volgens de door de appelrechters vastgestelde gegevens van de zaak, 
blijkt dit echter te dezen niet het geval te zijn. Evenmin blijkt uit de 
door de appelrechters vastgestelde gegevens van de zaak dat de bena-
deelden zich door overmacht in de onmogelijkheid bevonden om binnen 
de voorgeschreven termijn op te treden tegen verweerster, zodat er geen 
grond was tot schorsing van de verjaring krachtens artikel 35, § 2 Wet 
Landverzekeringsovereenkomst. 

2.2.2.3. Tot slot, en om terug te keren naar wat het onderdeel aanvoert, 
is er nog de vraag naar de toepassing van artikel 2257, derde lid, BW, 
krachtens hetwelk de verjaring niet loopt zolang de uitwinning niet 
heeft plaatsgehad. Deze bepaling vormt een uitdrukking van het prin-
cipe dat de verjaring van een vordering pas kan beginnen lopen vanaf de 

  (1) Zie I. Boone, “Verjaring van subrogatoire en zelfstandige verhaalsvorderingen”, 
in I. claeys (ed.), Verjaring in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt ?, 
Mechelen, Kluwer, 2005, p. 251.

  (2) Zie I. Boone, Verhaal van derde-betalers op de aansprakelijke, p. 370, nr. 388.
  (3) Artikel 35, § 4 Wet Landverzekeringsovereenkomst
  (4) Zie Cass. 16 december 2004, AR C.02.0212.N en C.02.0251.N, AC 2004, nr. 614 : opdat de 

gesubrogeerde zich zou kunnen beroepen op de stuiting door de benadeelde, moet ze wel 
dateren van voor de subrogatie, dus voor de betaling aan de benadeelde.
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dag waarop het recht om de rechtsvordering in te stellen, ontstaat  (1). 
Volgens de doctrine heeft artikel 2257, derde lid, BW in de eerste plaats 
betrekking op de vordering van de koper tegenover de verkoper wegens 
de vrijwaring waartoe de verkoper verplicht is voor uitwinning  (2), maar 
kan de regel uitgebreid worden tot andere vorderingen tot vrijwaring 
van een contractant jegens zijn medecontractant.  (3) 

Een toepassing van die regel is ook terug te vinden in artikel 34, § 1, 
derde lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, op grond waarvan de 
verjaringstermijn van drie jaar voor de regresvordering van de verze-
kerde tegen de verzekeraar in de aansprakelijkheidsverzekering, begint 
te lopen vanaf het instellen van de rechtsvordering van de benadeelde.

Het is mogelijk dat in bepaalde gevallen de vordering tot schadever-
goeding van de benadeelde tegen de aansprakelijke verzekerde steunt op 
een contractuele vrijwaring waartoe die laatste gehouden is jegens de 
benadeelde, zodat artikel 2257 BW van toepassing is op de verjaring van die 
vordering. De rechtstreekse vordering, voortvloeiend uit het eigen recht 
dat de benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar heeft krachtens 
artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst, is echter geen vordering 
tot vrijwaring zoals bedoeld in artikel 2257 BW. De regel dat de verja-
ring niet loopt zolang de uitwinning niet heeft plaatsgehad, is dan ook 
niet van toepassing op deze vordering (al is het mogelijk dat het schade-
verwekkend feit, dat het aanvangspunt vormt van de vijfjarige termijn 
van de rechtstreekse vordering, in sommige gevallen samenvalt met “de 
uitwinning” waarvan sprake is in artikel 2257 BW). De omstandigheid dat 
de rechtstreekse vordering ingesteld wordt door een in de rechten van 
de benadeelde gesubrogeerde partij, door middel van een dagvaarding in 
tussenkomst tot vrijwaring, brengt niet mee dat deze vordering van aard 
verandert en een vrijwaringsvordering in de zin van artikel 2257 BW wordt. 

Ook het principe dat de verjaring van de vordering niet kan lopen 
zolang het recht om de vordering in te stellen niet is ontstaan, kan het 
onderdeel niet doen slagen. De vordering die eiseres (subrogatoir) uitoe-
fent is de rechtstreekse vordering van de benadeelde echtgenote en zoon 
van het slachtoffer voortvloeiend uit hun eigen recht tegen de aanspra-
kelijkheidsverzekeraar van de medeaansprakelijke. Dit eigen recht en 
de daaruit voortvloeiende rechtstreekse vordering zijn te dezen ontstaan 
op 1 januari 1993, datum waarop artikel 86 Wet Landverzekeringsover-
eenkomst in werking is getreden. Dat eiseres door de benadeelden pas 
op een later ogenblik is aangesproken belet niet dat het recht van de 
benadeelden (waarin eiseres wordt gesubrogeerd) om de rechtstreekse 
vordering in te stellen reeds op 1 januari 1993 was ontstaan. 

Het eerste onderdeel faalt dan ook naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1) A. van oevelen, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de verval-
termijnen in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1987, p. 1781, nr. 24.

  (2) Art. 1626 e.v. BW ; zie G. Baudry-lacantinerie en A. tissier, Traité théorique et 
pratique de droit civil, De la prescription, Parijs, 1905, nr. 393 ; F. laurent, Principes de droit 
civil, t. XXXII, Brussel, Bruylant, 1878, p. 36, nr. 23. 

  (3) zie voor Frankrijk : M. mignot, “Prescription extinctive, Mode de calcul”, in Juris-
classeur Civil Code, Art. 2228 à 2232, LexisNexis, Parijs, 2009, nr. 41.
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Conclusie : verwerping.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Gent van 12 juni 2008 en 2 april 2009.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 3 april 2012 verwezen 
naar de derde kamer.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 2 april 2012 een conclusie neer-
gelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Eerste onderdeel

2. Krachtens artikel 86, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst geeft de aansprakelijkheidsverzekering de benadeelde een eigen 
recht tegen de verzekeraar. 

Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de 
benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 van deze wet 
door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit 
of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Indien de benadeelde bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis 
heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint, krachtens 
artikel 34, § 2, tweede lid, van dezelfde wet, de termijn pas te lopen vanaf 
dat tijdstip, maar verstrijkt hij in elk geval na verloop van tien jaar, te 
rekenen vanaf het schadeverwekkend feit, of indien er een misdrijf is, 
vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Artikel 2257, eerste en derde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
verjaring niet loopt ten aanzien van een vordering tot vrijwaring, zolang 
de uitwinning niet heeft plaatsgehad.

3. De vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde 
tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 Wet Landverzekerings-
overeenkomst is geen vordering tot vrijwaring in de zin van artikel 2257 
Burgerlijk Wetboek. 

4. De subrogatie in de rechten van de benadeelde heeft tot gevolg dat de 
indeplaatsgestelde de vordering van de benadeelde uitoefent met al haar 
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kenmerken en toebehoren. Daaruit volgt tevens dat voor de indeplaats-
gestelde de verjaringstermijn van de rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar aanvangt op het ogenblik waarop zij 
voor de benadeelde begint te lopen.

5. Het onderdeel dat aanvoert dat de vordering die een in solidum 
veroordeelde aansprakelijke, bij subrogatie in de rechten van de bena-
deelde, tegen de verzekeraar van een medeaansprakelijke instelt, een 
vordering tot vrijwaring is in de zin van artikel 2257 Burgerlijk Wetboek 
zodat de verjaring niet kan beginnen lopen vooraleer de betrokken 
aansprakelijke door de benadeelde is aangesproken tot betaling, berust 
op een onjuiste rechtsopvatting.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

4 juni 2012— 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : mevr. Mortier, advocaat-
generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer Maes.

N° 356
3o kamer — 4 juni 2012

(C.10.0474.N)

1o grondwettelijk hof. — prejudiciële vraag. — discriminatie die 
voortvloeit uit een leemte in de wet. — toepassing.

2o prejudicieel geschil. — discriminatie die voortvloeit uit een leemte 
in de wet. — prejudiciële vraag. — toepassing.

3o pensioen. — allerlei. — verschil in Behandeling tussen gehuwde en 
ongehuwd samenwonende gepensioneerden. — aanleiding tot het stellen 
van een prejudiciële vraag. — toepassing.

1o, 2o en 3o Waar de wetgever ten aanzien van de ongehuwd samenwonende 
gepensioneerden, die samen de vaste kosten van levensonderhoud dragen, niet 
heeft voorzien in een soortgelijke bepaling als artikel 125, § 2 van de wet van 
26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen die er ten aanzien van 
de gehuwde gepensioneerden toe strekt, bij het vaststellen van het gewaar-
borgd minimumpensioen, in zekere mate rekening te houden met de grotere 
financiële draagkracht van personen die samen de vaste kosten van levens-
onderhoud dragen, vloeit de aangevoerde discriminatie wegens een onver-
antwoord verschil in behandeling tussen gehuwd en ongehuwd samenwo-
nenden op het vlak van het supplement gewaarborgd minimumpensioen niet 
voort uit artikel 125, § 2, van de wet van 26 juni houdende sociale en diverse 
bepalingen, maar uit het feit dat de wetgever in geen bijzondere  bepaling 
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ten aanzien van ongehuwd samenwonenden heeft voorzien, zodat er geen 
aanleiding bestaat een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk 
Hof. (Art. 125, § 2 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse 
bepalingen ; art. 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(v. t. pensioendienst voor de overheidssector e.a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 21 april 2009.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 5 april 2012 verwezen 
naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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

1. Krachtens artikel 125, § 2, van de wet van 26 juni 1992 houdende 
sociale en diverse bepalingen, worden met betrekking tot de pensioenen 
in de overheidssector, wanneer het gaat om een gehuwde gepensioneerde, 
de inkomsten die aan zijn echtgenoot toekomen door de uitoefening van 
een beroepsactiviteit afgetrokken van het supplement gewaarborgd 
minimumpensioen. 

Deze bepaling strekt ertoe, bij het vaststellen van het gewaarborgd 
minimumpensioen, in zekere mate rekening te houden met de grotere 
financiële draagkracht van personen die samen de vaste kosten van 
levensonderhoud dragen.

De wetgever heeft niet voorzien in een soortgelijke bepaling ten 
aanzien van de ongehuwd samenwonende gepensioneerden, die eveneens 
samen de vaste kosten van levensonderhoud dragen. 

2. De aangevoerde discriminatie wegens een onverantwoord verschil in 
behandeling tussen gehuwd en ongehuwd samenwonenden op het vlak van 
het supplement gewaarborgd minimumpensioen, doordat alleen voor de 
gehuwde gepensioneerden in een aftrek is voorzien en niet voor de onge-
huwd samenwonende gepensioneerden, vloeit niet voort uit artikel 125, 
§ 2, van de wet van 26 juni 1992, maar uit het feit dat de wetgever in geen 
bijzondere bepaling ten aanzien van de ongehuwd samenwonenden heeft 
voorzien. 

Het middel dat erop berust dat de discriminatie voortvloeit uit de 
voormelde wetsbepaling, faalt naar recht.
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3. Aangezien de aangevoerde discriminatie niet voortvloeit uit 
artikel 125, § 2, van de wet van 26 juni 1992, bestaat er geen aanleiding 
om een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen.

De kosten

4. Ingevolge het arrest nr. 18/2010 van het Grondwettelijk Hof van 
25 februari 2010 en overeenkomstig artikel 28 Bijzondere Wet Grond-
wettelijk Hof, dient de eerste verweerder te worden veroordeeld in de 
kosten.

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

4 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, afde-
lingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : mevr. Mortier, advocaat-
generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte en de heer de Bruyn.

N° 357

3o kamer — 4 juni 2012
(C.10.0672.N)

aansprakelijkheid Buiten overeenkomst. — Bijzondere 
aansprakelijkheid. — Burenhinder. — naBurig erf. — onderscheiden 
rechten die Betrekking heBBen op dezelfde eigendom. — toepassing.

Opdat een vordering op artikel 544 BW kan gesteund worden is nodig dat 
de partijen een recht hebben dat slaat op een naburig erf, dit is een erf 
dat onderscheiden is van een ander erf. Het is daarbij niet nodig dat het 
recht van degenen die geen eigenaar zijn, maar slechts over een zakelijk of 
persoonlijk recht op een eigendom beschikken, slaat op een verschillende 
eigendom, maar als eiser en verweerder beschikken over een zakelijk of 
persoonlijk recht op dezelfde eigendom is het nodig dat het recht van de 
ene betrekking heeft op een deel van de eigendom dat is onderscheiden van 
het deel van de eigendom waarop het recht van de andere betrekking heeft, 
zodat ze elk beschikken over een afzonderlijk erf  (1). (Art. 544 BW)

(a. e.a. t. d. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Mortier :

1. situering

De rechtsvoorganger van verweerders was eigenaar van een motor-
jacht dat hij tijdens de winter geborgen had in een halfopen loods. De 
eigenaar liet in die periode aan de boot werken uitvoeren, maar tijdens 

  (1) Zie de conclusie van het O.M.
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het uitvoeren van die werken ontstond een explosieve brand waarbij 
niet enkel een persoon om het leven kwam en een ander persoon ernstig 
gewond raakte, maar ook de boten van eisers die zich in de loods in 
de onmiddellijke omgeving van het jacht van de rechtsvoorganger van 
verweerders bevonden, door de brand fel beschadigd werden. 

Het schadegeval gaf aanleiding tot verschillende procedures. Zo 
stelden eisers een vordering in tegen de rechtsvoorganger van verweer-
ders op grond van bovenmatige burenhinder.

De appelrechters wezen de vordering gestoeld op die rechtsgrond af. 
Zij oordeelden dat het wezenlijk is voor de toepassing van de leer van 
de burenhinder dat de bovenmatige verstoring van het bestaande even-
wicht tussen naburige erven wordt aangetoond en dat dit in casu niet 
is gebeurd. De vaststelling dat zowel de eigenaar van de boot waaraan 
de werken werden uitgevoerd als de eigenaars van de beschadigde vaar-
tuigen titularis waren van een attribuut van het eigendomsrecht, meer 
bepaald door het persoonlijk gebruiksrecht dat ze van de eigenaar van 
de loods gekregen hadden om hun boot op een bepaalde plaats in de loods 
te zetten, volstaat volgens de appelrechters niet om te besluiten tot 
nabuurschap omdat deze gebruiksrechten sloegen op één en hetzelfde 
erf.

In het enig middel tot cassatie voeren eisers aan dat de appelrechters 
met dit oordeel artikel 544 BW en het daarin vervatte begrip nabuur-
schap schenden.

Zij stellen dat voor de toepassing van het leerstuk van de burenhinder 
niet vereist is dat de schadelijder eigenaar zou zijn of over een attri-
buut van het eigendomsrecht zou beschikken op een ander erf dan het 
erf waarop de schadeveroorzaker een attribuut van het eigendomsrecht 
zou hebben. Zo zou ook aan het vereiste van nabuurschap voldaan zijn 
wanneer meerdere personen beschikken over een attribuut van het eigen-
domsrecht op hetzelfde onroerend goed waarbij hun dan een persoonlijk 
gebruiksrecht wordt verleend op een deel van dit onroerend goed.

2. Bespreking

2.1. De toepassingsvoorwaarden van het leerstuk van burenhinder

Sinds de bekende Kanaal- en Schoorsteenarresten van het Hof van 
Cassatie in 1960 werd het leerstuk van burenhinder losgekoppeld van 
de foutaansprakelijkheid van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek  (1). 
Dit betekent dat een conflict tussen eigendomsrechten (of attributen 
ervan) anders wordt benaderd dan een conflict tussen andere subjectieve 
rechten, die enkel via het spoor van de foutaansprakelijkheid worden 
beheerst (met inbegrip van rechtsmisbruik)  (2). Het Hof van Cassatie 
heeft bovendien geoordeeld dat het leerstuk van abnormale buren-

  (1) Cass. 6 april 1960, AC 1960, 722, Pas. 1960, I, 915, concl. adv.-gen. Mahaux.
  (2) V. sagaert, “Verantwoordelijkheid en eigendom : het aansprakelijkheidsrecht op 

zijn kop ?”, in : UALS, Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, p. 73, nr. 3. 
De auteur pleit voor een monistische benadering en verwijst o.m. naar de bekroonde 
studie van T. Leonard die betoogt dat ook voor geschillen tussen andere conflicterende 
rechten de evenwichtsleer moet gelden en niet het proportionaliteitsbeginsel.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1520 13/04/13   11:13



N° 357 - 4.6.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1521

hinder een autonome rechtsgrondslag biedt en derhalve niet onderge-
schikt is aan het aansprakelijkheidsregime van artikel 1382 Burgerlijk 
Wetboek  (1). 

Het leerstuk van de burenhinder, dat steun vindt in artikel 544 van 
het Burgerlijk Wetboek, houdt de plicht in tot een passende en billijke 
compensatie wanneer het evenwicht tussen de rechten van naburige 
eigenaars door overlast is verbroken. Deze specifieke rechtsgrondslag 
heeft niet verhinderd dat de toepassing van het leerstuk zich vandaag 
niet meer beperkt tot geschillen tussen eigenaars. Het volstaat dat 
het evenwicht wordt verbroken tussen titularissen van één van de 
attributen van het eigendomsrecht, zakelijk dan wel persoonlijk (zo 
bijvoorbeeld de huurder), en ongeacht of de houder dit recht heeft 
verkregen ingevolge een overeenkomst of ingevolge een wettelijke 
bepaling  (2). 

In het algemeen kunnen volgende toepassingsvoorwaarden worden 
onderscheiden.

Er moet sprake zijn van :
1. bovenmatige burenhinder, d.w.z. dat aan de buur een last wordt 

opgelegd die de gewone ongemakken van het nabuurschap te boven gaat ; 
2. nabuurschap ; 
3. een causaal verband tussen de hinder en de schade die hij beweert te 

hebben geleden
en ten slotte moet 
4. de hinder toerekenbaar zijn aan de nabuur, m.a.w. de bovenmatige 

hinder moet zijn berokkend door diens daad, verzuim of enige gedraging 
(“un fait, une omission ou un comportement quelconque...”)  (3). 

Wanneer deze voorwaarden zijn vervuld, heeft het slachtoffer recht op 
een rechtmatige en passende compensatie die het verbroken evenwicht 
herstelt en geen integrale vergoeding in de zin van artikel 1382 BW.

In de voorliggende zaak staat enkel de tweede toepassingsvoorwaarde 
ter discussie, d.i. de draagwijdte van het begrip nabuurschap. 

2.2. Het vereiste van nabuurschap

2.2.1. Het vereiste van nabuurschap wordt doorgaans ruim ingevuld. 
Rechtspraak en rechtsleer stellen voorop dat de hinder van op een 
naburig perceel of erf moet zijn ontstaan, maar aanvaarden dat er 

  (1) Cass. 14 juni 1968, AC 1968, 1247 ; RCJB 1968, 387, noot J. daBin, “Le recours du 
propriétaire tenu d’indemnisation pour trouble de voisinage contre l’entrepreneur en 
cas de faute de celui-ci” ; Cass. 13 maart 1987, AC 1986-1987, 920 ; S. styns en H. vuye, 
Zakenrecht. Boek IV Burenhinder, Story Scientia, 2000, p. 224, e.v.

  (2) Cass. 10 januari 1974, AC 1974, 520 ; Cass. 9 juni 1983, AR nr. 3837, AC 1982-83, 561 ; 
zie ook : S. styns en H. vuye, Zakenrecht. Boek IV Burenhinder, Story Scientia, 2000, 
p. 253-258 ; R. derine, F. van neste en H. vandenBerghe, Zakenrecht. Deel IA, Antwerpen, 
Amsterdam, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1974, p. 470. 

  (3) Cass. 7 december 1992, AC 1991-92, 1388. De hinder kan toerekenbaar zijn aan de 
nabuur, zelfs als de hinder werd veroorzaakt door de fout van een derde (Cass. 24 april 
2003, Pas. 2003, 870). Zo kan de nabuur die het slachtoffer wordt van bovenmatige hinder 
ten gevolge van bouwwerken zich richten tegen de bouwheer-eigenaar, zelfs al beging de 
architect of de aannemer een fout.
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sprake kan zijn van nabuurschap zelfs al zijn de erven in kwestie niet 
aanpalend.  (1) Van zodra een gebeurtenis op het ene erf een impact kan 
hebben op het andere erf, is de voorwaarde vervuld  (2).

Vooralsnog heeft Uw Hof zich evenwel niet moeten uitspreken over 
de vraag of het vereiste van nabuurschap inhoudt dat er sprake moet 
zijn van onderscheiden erven of onroerende goederen, dan wel dat het 
volstaat dat onderscheiden eigendomsrechten of attributen ervan op 
eenzelfde onroerend goed of erf worden uitgeoefend. 

Vooreerst dient opgemerkt dat het Hof bij de formulering van de regel 
van burenhinder het evenwicht tussen de eigendommen centraal stelt en 
dus niet het evenwicht tussen de eigendomsrechten of attributen ervan. 
In de vertaling van een arrest van 8 februari 2010  (3) van de Franstalige 
derde kamer van Uw Hof wordt weliswaar gesproken over de verstoring 
van het evenwicht tussen het eigendomsrecht die de hinder ondergaat 
en dat van de naburige eigenaar, maar deze vertaling wijkt af van de 
originele Franse tekst die het in lijn met eerdere rechtspraak heeft over 
een evenwicht tussen eigendommen (“rompt l’équilibre entre les propri-
étés”). Hetzelfde geldt overigens voor een arrest van 28 juni 1990.  (4) De 
originele Franse tekst heeft het over het “équilibre établi entre leurs 
propriétés”, terwijl in de vertaling sprake is van “het evenwicht tussen 
hun onderscheiden eigendomsrechten”.

Terwijl de cassatierechtspraak vandaag verwijst naar het evenwicht 
tussen eigendommen, was dit minder duidelijk in het principearrest 
van 6 april 1960. Zowel in de Nederlandse als de Franse tekst werd 
vermeld dat “wanneer eenmaal tussen hun eigendommen de betrek-
kingen vastgesteld zijn rekening houdende met de uit de buurschap 
voortvloeiende normale lasten, het aldus geschapen evenwicht in 
stand moet worden gehouden tussen de respectieve rechten van de 
eigenaars”  (5). 

Bovendien aanvaardt het Hof, zoals vermeld, al geruime tijd dat het 
leerstuk van burenhinder ook van toepassing is op geschillen tussen 
titularissen van een bestanddeel van het eigendomsrecht van naburige 
eigendommen. 

Verscheidene auteurs wijzen er op dat het begrip “titularis van een 
attribuut van het eigendomsrecht” zelfs nog te eng is. Zij verwijzen 
daartoe naar de cassatiearresten van 5 maart 1981  (6), 28 april 1983  (7) en 
26 mei 1983  (8), waarin het Hof volgens de auteurs een zekere graad van 
betrokkenheid bij de evenwichtsverbrekende activiteit voldoende acht 

  (1) J. kokelenBergh, V. sagaert, T. van sinay en R. jansen, “Overzicht van 
rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)”, TPR 2009, p. 1188-1189, nr. 60.

  (2) S. styns en H. vuye, Zakenrecht. Boek IV Burenhinder, Story Scientia, 2000, 
p. 273-275 ; zie o.m. Brussel 13 mei 1963, JT 1963, 695 ; Brussel 24 januari 1997, JLMB 1997, 
332 ; Rb. Luik 25 februari 1969, T.Aann. 1971, 225, noot J.-J. viseur en G. viseur.

  (3) Cass. 8 februari 2010, AR C.09.0196.F., AC 2010, nr.87.
  (4) Cass. 28 juni 1990, AR nr. 8659, AC 1990, 636 ; Pas. 1990, 636.
  (5) Cass. 6 april 1960, AC 1960, 722 ; Pas. 1960, 915, met concl. adv.-gen. P. Mahaux.
  (6) Cass. 5 maart 1981, AC 1980-81, 393.
  (7) Cass. 28 april 1983, AR nr. 6773, AC 1982-83, 473.
  (8) Cass. 26 mei 1983, RW 1983-84, p. 1133, met noot R. derine.
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om compensatieplichtig te zijn  (1). Deze rechtspraak, evenals het ruime 
criterium van de toerekenbaarheid, heeft er onmiskenbaar toe bijge-
dragen dat de aandacht deels is verschoven naar de verhouding tussen de 
titularissen van de (attributen van) eigendomsrechten. 

2.2.2. Het onvermijdelijke gevolg van deze rechtspraak lijkt te zijn 
dat burenhinder kan worden ingeroepen in een geschil tussen titula-
rissen die elk een bestanddeel van het eigendomsrecht uitoefenen op een 
onderscheiden erf, zelfs als het in eigendom toebehoort aan één zelfde 
persoon. Het is dus niet nodig dat het recht van degenen die geen eige-
naar zijn, maar slechts over een zakelijk of persoonlijk recht op een 
eigendom beschikken, slaat op een verschillende eigendom. Wel hebben 
die rechten dan betrekking op een onderscheiden deel van de eigendom, 
zodat de titularissen van die rechten elk beschikken over een afzonder-
lijk erf. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een geschil tussen de huurders 
van onderscheiden appartementen die toebehoren aan eenzelfde eige-
naar. Er is dan sprake van twee naburige erven. 

Meer betwist is evenwel of deze evolutie ook moet uitmonden in een 
toepassing van het leerstuk op geschillen tussen titularissen van bestand-
delen van het eigendomsrecht op een zelfde eigendom. Dit zou betekenen 
dat het criterium van het “ontbreken van een evenwicht tussen eigen-
dommen” volledig zou worden losgelaten en zou plaats ruimen voor een 
evenwicht tussen (attributen) van eigendomsrechten. 

2.2.2.1. De eiser verwijst in zijn toelichting tot staving van deze 
uitbreiding naar de toepassing van het leerstuk op mede-eigendom. 
Hierbij wordt er evenwel ten onrechte van uitgegaan dat het leerstuk 
bij mede-eigendom wordt toegepast zonder dat vereist zou zijn dat er 
twee naburige erven bestaan. Een nader onderzoek van de rechtsleer 
en de rechtspraak leert evenwel dat ook hier systematisch twee erven 
zijn betrokken  (2). Het betreft bijvoorbeeld een geschil tussen mede-
eigenaars van een losweg, waarbij de ene door het gebruik van de weg 
hinder veroorzaakt aan de aangelanden die tevens mede-eigenaars van 
de losweg zijn. Er is m.a.w. geen sprake van één enkele eigendom of erf, 
maar wel degelijk van een verstoring van het evenwicht tussen de losweg 
en de ingesloten percelen. Ook bij geschillen tussen mede-eigenaars van 
een appartementsgebouw, waarvan wordt aangenomen dat zij meer dan 
de gewone eigenaars in nauw contact leven en bijgevolg met grotere 
zorg hinder moeten vermijden  (3), is er steeds sprake van een evenwicht 
tussen twee onderscheiden delen van het gebouw. De discussie spitst 

  (1) S. styns en H. vuye, Zakenrecht. Boek IV Burenhinder, Story Scientia, 2000, 
p. 253-258 ; J. kokelenBerg, T. van sinay en H. vuye, “Overzicht van rechtspraak. 
Zakenrecht (1980-1988)”, TPR 1989, 1731, nr. 51.

  (2) Zie o.m. : J. kokelenBergh, V. sagaert, T. van sinay en R. jansen, “Overzicht 
van rechtspraak. Zakenrecht (2000-2008)”, TPR 2009, p. 1190, nr. 62 ; R. derine, F. van 
neste en H. vandenBerghe, Zakenrecht. Deel IA, Antwerpen, Amsterdam, Standaard 
Wetenschappelijke Uitgeverij, 1974, p. 474 ; H. vandenBerghe, Zakenrecht. Boek III Mede-
eigendom, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen en Story-Scientia, 1997, p. 177, 
voetnoot 174 ; p. 198 en 399 ; S. stijns en H. vuye, Zakenrecht. Boek IV Burenhinder, Story 
Scientia, 2000, p. 276. 

  (3) R. derine, F. van neste en H. vandenBerghe, Zakenrecht. Deel IA, Antwerpen, 
Amsterdam, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1974, p. 474.
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zich hier voornamelijk toe op de vraag of de eigenaar van een apparte-
ment de vordering kan instellen tegen de vereniging van mede-eigenaars 
als de hinder veroorzaakt wordt vanuit de gemene delen van een appar-
tementsgebouw en omgekeerd of de vereniging van mede-eigenaars de 
vordering kan instellen tegen de hinderveroorzakende buur. De verge-
lijking met de toepassing van het leerstuk bij mede-eigendom gaat dus 
niet op.

2.2.2.2. Vraag is vooreerst of de rechtsgrondslag van artikel 544 van het 
Burgerlijk Wetboek niet te kort schiet om een dergelijke verruiming 
te rechtvaardigen  (1). In de verhouding tussen de burger en de over-
heid aanvaardt het Hof dat de overheid op grond van het beginsel van 
de gelijkheid van burgers voor openbare lasten gegrond op artikel 16 
Grondwet en buiten het leerstuk van de burenhinder om, compensatie-
plichtig kan zijn in gevallen van bovenmatige hinder  (2). Dit beginsel 
laat, ruimer dan het leerstuk van burenhinder en los van enig evenwicht 
tussen eigendommen, een directe afweging toe tussen het individuele 
en het algemene belang en houdt bovendien (deels) een verschuiving in 
van “evenwicht” naar “gelijkheid” tussen burgers  (3). Dergelijke afwe-
ging tussen belangen en hoedanigheden van de procespartijen is minder 
evident binnen het leerstuk van burenhinder zoals dat traditioneel 
wordt toegepast in geschillen tussen burgers. 

Hierbij moet weliswaar worden opgemerkt dat de evenwichtsleer 
in Frankrijk recentelijk een ruimere toepassing kent, zelfs buiten de 
contouren van het klassieke leerstuk van de abnormale burenhinder. 
Het Franse Hof van Cassatie heeft in een arrest van 7 mei 2004 uitge-
sproken in “assemblée plénière” de evenwichtsleer getransponeerd op 
conflicten tussen eigendomsrechten en het grondrecht op afbeelding. 
Het Hof oordeelde dat “le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un 
droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à 
l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble 
anormal”  (4). Voor dit soort geschillen houdt de Belgische rechtspraak 
daarentegen vast aan de foutaansprakelijkheid  (5).

Gelet op de ruime interpretatie van de uitoefening van een attribuut 
van het eigendomsrecht, is bovendien de reikwijdte van de uitbreiding 
van het leerstuk moeilijk te overzien. Dit is niet in het minst zo wanneer 
men, zoals bepaalde auteurs, aanvaardt dat eenieder die gebruik maakt 
van de goederen van het openbaar domein en zich daarbij gedraagt naar 
de wettelijke bepalingen die het gebruik van het openbaar domeingoed 

  (1) Zie reeds voor een kritiek op de rechtsgrondslag n.a.v. de rechtspraak die het 
toepassingsgebied uitbreidde tot titularissen van attributen van eigendomsrechten : 
R. derine, “Zakenrecht. Overzicht van rechtspraak (1961-1964)”, TPR 1965, p. 70.

  (2) Zie recent Cass. 24 juni 2010, AC C.06.0415.N, AC 2010, nr. 453 en www.cassonline.be ; 
zie reeds : Cass. 28 januari 1991, AC 1990-91, 572, noot J.F.L.

  (3) Over het verschil tussen “gelijkheid” en “evenwicht” : S. stijns en H. vuye, Zaken-
recht. Boek IV Burenhinder, Story Scientia, 2000, p. 211-216.

  (4) Cass. fr., 7 mei 2004, nr. 516, Bull. Civ., Ass. Plén., nr. 10. Zie o.m. over deze 
rechtspraak (met verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak) : 

  (5) J. kokelenBerg, V. sagaert, T. van sinay en R. jansen, “Zakenrecht. Overzicht 
van rechtspraak (2000-2008)”, TPR 2009, p. 1172-1173, nrs. 35-36. De auteurs merken op dat 
het in Frankrijk om een (nieuwe ?) vorm van foutloze aansprakelijkheid gaat.
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regelen en de bestemming van de goederen in acht neemt, gebruik maakt 
van een attribuut van het eigendomsrecht van het openbaar domeingoed, 
vb. de wegenis  (1). Ook een vordering tussen huurders van een zelfde 
appartement op grond van het leerstuk zou niet a priori zijn uitgesloten. 
De verruiming van het leerstuk zou m.i. nopen tot een herformuleren in 
de zin van verstrengen van de andere toepassingsvoorwaarden van het 
leerstuk om ongewenste toepassingen uit te sluiten. Dergelijke kunst-
grepen zijn allerminst wenselijk ten behoeve van de rechtszekerheid. 

2.2.2.3. Ten slotte mag ook de ruimere aansprakelijkheids- en verzeke-
ringsproblematiek niet uit het oog worden verloren. Een geschil waar-
over de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 12 november 2008 
uitspraak deed, laat toe het onderliggende beleidsvraagstuk scherp te 
stellen. Het geschil ontstond tussen twee huurders van een zelfde wei 
die daarin elk hun eigen paard stalden. Nadat zijn paard ernstig verwond 
werd met de dood tot gevolg ten gevolge van een trap van het andere 
paard, stelde de eigenaar o.m. op grond van het leerstuk van burenhinder 
een vordering in ten aanzien van de eigenaar van het andere paard. De 
rechtbank wees de vordering af omdat het criterium van nabuurschap 
niet was vervuld, gelet op het feit dat de procespartijen dezelfde weide 
en geen twee naburige weiden huurden  (2).

Een andersluidende uitspraak en dus een uitbreiding van het leer-
stuk van burenhinder zou inhouden dat meer schadelijders zich, naast 
de reeds bestaande aansprakelijkheidsgronden, kunnen beroepen op het 
leerstuk. In het becommentarieerde geschil zou de eigenaar van het 
verwonde paard aldus een bijkomende aansprakelijkheidsgrond kunnen 
inroepen, met eigen toepassingsvoorwaarden en schadeconcept, naast 
de reeds bestaande en voor dit soort gevallen geëigende grondslag van 
artikel 1385 Burgerlijk Wetboek  (3). Precies omdat de toepassingsvoor-
waarden verschillend zijn (vb. persoon aan wie de hinder toerekenbaar 
is versus bewaarder van het schadeverwekkende dier  (4)), heeft een 
dergelijk verruiming van het leerstuk van burenhinder onvermijdelijk 
gevolgen op het verzekeringsvlak. Zo zal het moeilijker worden voor 
burgers om het verzekeringsrisico in te schatten, wanneer een derge-
lijke algemene(re) grondslag van aansprakelijkheid zou worden erkend 
naast de meer geëigende (en reeds ruime) aansprakelijkheidsgronden 
voor bepaalde categorieën van schadegevallen. Personen die dachten 

  (1) S. stijns en H. vuye, Zakenrecht. Boek IV Burenhinder, Story Scientia, 2000, p. 322 
en 323.

  (2) Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 12 november 2008, TBBR 2010, p. 25, 
met kritische noot C. Baekeland, “Medehuurders en de evenwichtsleer van artikel 544 
BW : het begrip ‘nabuurschap’”. De auteur pleit voor een extensieve interpretatie van 
nabuurschap, zodanig dat verschillende titularissen van een attribuut van het eigen-
domsrecht op eenzelfde erf zich eveneens in een relatie van nabuurschap bevinden 
jegens elkaar.

  (3) Ook een vordering tegen de eigenaar van de weide op grond van de contractuele 
aansprakelijkheid (afhankelijk van diens contractuele verbintenissen) is niet bij voor-
baat uitgesloten.

  (4) Een bewaarder van een hinderverwekkend goed kan compensatieplichtig zijn in 
het raam van het leerstuk van de burenhinder (concl. proc.-gen. H. F. Dumon voor Cass. 
5 maart 1981, Pas. 1981, II, p. 731), maar het ruime toerekenbaarheidscriterium kan er 
toe leiden dat ook andere personen compensatieplichtig zijn.
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afdoende verzekerd te zijn voor hun aansprakelijkheidsrisico op een 
specifieke grondslag, zijn dit mogelijk niet. Anderen die niet onder het 
toepassingsgebied vallen van de specifieke aansprakelijkheidsgronden, 
dienen zich dan best bijkomend te verzekeren voor bepaalde risico’s.

2.2.3. Wat voorafgaat leidt tot de conclusie dat een vordering op 
grond van artikel 544 BW vereist dat sprake is van naburige erven, 
wat inhoudt dat het ene erf onderscheiden is van het andere erf. Het 
is daarbij niet nodig dat het recht van degenen die geen eigenaar zijn, 
maar beschikken over een zakelijk of persoonlijk recht, slaat op een 
verschillende eigendom, maar het is wel nodig dat het recht van de ene 
partij betrekking heeft op een deel van de eigendom dat onderscheiden 
is van het deel van de eigendom waarop het recht van de andere partij 
betrekking heeft. In die zin beschikken zij beiden over een afzonderlijk, 
onderscheiden en naburig erf.

Indien de gebruiksrechten van verschillende personen evenwel slaan op 
een en hetzelfde erf, zonder dat dit voormeld onderscheid kan gemaakt 
worden, is geen sprake van nabuurschap en kan artikel 544 BW geen 
toepassing vinden.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt naar recht.
Conclusie : verwerping

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 20 januari 2010.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 10 april 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 3 april 2012 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling 

De vordering wegens burenhinder gesteund op artikel 544 Burgerlijk 
Wetboek veronderstelt dat het evenwicht tussen de rechten van nabu-
rige eigenaars is verbroken.

Deze vordering kan ook worden uitgeoefend door degenen die 
beschikken over een zakelijk of een persoonlijk recht op een eigendom 
dat hen door de eigenaar is verleend.

Opdat een vordering op dit artikel kan worden gesteund is nodig dat 
de partijen een recht hebben dat slaat op een naburig erf, dat wil zeggen 
een erf dat onderscheiden is van een ander erf.
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Het is daarbij niet nodig dat het recht van degenen die geen eigenaar 
zijn, maar slechts over een zakelijk of persoonlijk recht op een eigendom 
beschikken, slaat op een verschillende eigendom.

Als de eiser en de verweerder beschikken over een zakelijk of persoon-
lijk recht op dezelfde eigendom, is het nodig dat het recht van de ene 
betrekking heeft op een deel van de eigendom dat is onderscheiden van 
het deel van de eigendom waarop het recht van de andere betrekking 
heeft, zodat zij elk beschikken over een afzonderlijk erf.

De appelrechters die vaststellen dat zowel de rechtsvoorganger van 
de verweerders 1, 2 en 3 als de eigenaren van de beschadigde vaartuigen 
beschikten over een persoonlijk gebruiksrecht dat zij van de eigenaar 
van de loods hadden gekregen voor de winterberging van hun vaar-
tuig en oordelen dat dit niet volstaat om te besluiten tot nabuurschap 
omdat de gebruiksrechten betrekking hebben op “een en hetzelfde erf, met 
name de loods van de Koninklijke Antwerpse Watersportvereniging”, en op 
die gronden de vordering van de eiseres wegens burenhinder ongegrond 
verklaren, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

4 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — 
Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : mevr. Mortier, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 358
3o kamer — 4 juni 2012

(C.10.0734.N — C.11.0177.N — C.12.0070.N)

1o verzekering. — landverzekering. — artikel 8 eerste lid wet 
landverzekeringsovereenkomst — verzekeringsovereenkomst tot dekking 
van de Burgerrechtelijke aansprakelijkheid m.B.t. het privé-leven. — 
opzettelijke fout. — uitsluiting van dekking. — persoon waarvoor de 
verzekerde Burgerrechtelijk aansprakelijk is. — toepassing.

2o aansprakelijkheid Buiten overeenkomst. — herstel-
plicht. — ouders. — vereisten. — schuldonBekwaamheid in hoofde van de 
minderjarige. — gevolg.

3o verzekering. — landverzekering. — gezinsaansprakelijkheids-
verzekering. — verzekerde. — Bij de ouders inwonende minderjarige. — 
opzettelijke daad. — gevolg.

1o De opzettelijke fout zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid Wet Landverze-
keringsovereenkomst, kan niet worden ingeroepen tegen degene die voor de 
persoon die deze begaat, burgerrechtelijk aansprakelijk is en hiervoor verze-
kerd is. (Art. 8, eerste lid Wet Landverzekeringsovereenkomst)
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2o De aansprakelijkheid zoals bepaald door artikel 1384, tweede lid BW vereist 
dat de schade werd veroorzaakt door een objectief onrechtmatige daad van 
de minderjarige, waarbij de afwezigheid van schuld ingevolge de jeugdige 
leeftijd van de minderjarige of een andere grond van ontoerekenbaarheid 
zoals morele dwang, buiten beschouwing blijft. (Art. 1384, tweede lid BW)

3o De bij zijn ouders inwonende minderjarige die een opzettelijke daad heeft 
begaan, is een verzekerde en geen derde in het kader van de door de ouders 
gesloten gezinsaansprakelijkheidsverzekering. (Art. 41, eerste lid Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(mercator verzekeringen n.v. t. c. e.a. ; allianz Belgium  
n.v. e.a. t. c. e.a. ; l. t. mercator verzekeringen n.v.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent van 11 februari 2010.

De zaken zijn bij beschikking van de voorzitter van 3 april 2012 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

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

De eisers II voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

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

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Voeging

1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Ze dienen te 
worden gevoegd.

Middel van de eiseres I

Eerste onderdeel

2. Artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt 
dat niettegenstaande enig andersluidend beding, de verzekeraar niet 
verplicht kan worden dekking te geven aan hem die het schadegeval 
opzettelijk heeft veroorzaakt.

De opzettelijke fout zoals bedoeld in voormeld artikel 8, eerste lid, 
kan niet worden ingeroepen tegen degene die voor de persoon die deze 
begaat, burgerrechtelijk aansprakelijk is en hiervoor verzekerd is.
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3. De appelrechters oordelen dat :
— over de persoonlijke aansprakelijkheid van de vierde verweerster 

reeds uitspraak werd gedaan in het arrest van 31 mei 2005 van het hof 
van assisen te Brugge ;

— de derde verweerder medeaansprakelijk is voor de aanslag gepleegd 
op de eerste verweerder en de eiseres ingevolge deze opzettelijke fout zijn 
persoonlijke burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet moet dekken ;

— de vierde verweerster eveneens aansprakelijk is op grond van 
artikel 1384, tweede lid, Burgerlijk Wetboek voor de daden van de derde 
verweerder ;

— de vierde verweerster het op haar rustend vermoeden van fout in de 
opvoeding of gebrek in het toezicht niet weerlegt.

4. Door op deze gronden te oordelen dat de eiseres niet kan gehouden 
zijn dekking te verlenen wat betreft de persoonlijke burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de vierde verweerster maar zij wel gehouden 
is dekking te verlenen voor de kwalitatieve aansprakelijkheid van de 
vierde verweerster als burgerrechtelijk aansprakelijke voor de derde 
verweerder, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

5. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, heeft de eiseres in appel-
conclusie niet aangevoerd dat zij geen dekking moet verlenen omdat de 
vierde verweerster met opzet een foutieve opvoeding heeft gegeven en 
een gebrekkig toezicht heeft gehouden, maar enkel omdat zij de derde 
verweerder tot het plegen van de feiten heeft aangezet.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Middel van de eisers II

Eerste onderdeel

6. Artikel 1384, tweede lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vader 
en de moeder aansprakelijk zijn voor de schade veroorzaakt door hun 
minderjarige kinderen.

Deze aansprakelijkheid vereist dat de schade werd veroorzaakt door 
een objectief onrechtmatige daad van de minderjarige. De afwezigheid 
van schuld ingevolge de jeugdige leeftijd van de minderjarige of een 
andere grond van ontoerekenbaarheid zoals morele dwang blijft hierbij 
buiten beschouwing.

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

Tweede onderdeel

7. Het is niet tegenstrijdig op de door de eerste verweerder tegen 
de eisers ingestelde vordering te oordelen dat tussen de partijen een 
akkoord bestond dat de door de zesde verweerder gestelde handeling 
hem op grond van artikel 71 Strafwetboek niet toerekenbaar is, zodat 
het hof van beroep hierover niet anders kan oordelen, eensdeels, en op 

ARREST-2012-06-07-08.indb   1529 13/04/13   11:13



1530 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.6.12 - N° 358

de door de eerste eiseres tegen de zesde verweerder ingestelde vordering 
tot vrijwaring te beslissen dat niet bewezen is dat de zesde verweerder 
in een staat verkeerde zoals omschreven in artikel 1386bis Burgerlijk 
Wetboek of gehandeld heeft onder dwang, anderdeels.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Middel van de eiser III

Ontvankelijkheid

8. De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan : het 
middel vermengt feit en recht.

9. Het middel voert aan dat de appelrechters ten onrechte de eiser als 
een derde in de bij de verweerster afgesloten gezinsaansprakelijkheids-
verzekering beschouwen.

10. Het middel dat op deze gronden een schending van artikel 41 Wet 
Landverzekeringsovereenkomst aanvoert, vermengt feit en recht niet.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Gegrondheid

11. Artikel 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt 
dat de verzekeraar die de schadevergoeding heeft betaald, in de rechten 
en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde treedt tegen 
de aansprakelijke derden.

12. De bij zijn ouders inwonende minderjarige die een opzettelijke daad 
heeft begaan, is een verzekerde en geen derde in het kader van de door de 
ouders gesloten gezinsaansprakelijkheidsverzekering.

13. De appelrechters oordelen dat :

— de eiser een opzettelijke fout heeft begaan waarvoor de verweerster 
geen dekking moet verlenen ;

— de verweerster dekking moet verlenen aan Marleen Pattyn, moeder 
van de eiser, op grond van haar kwalitatieve aansprakelijkheid ;

— de verweerster die gehouden is het slachtoffer te vergoeden, gesub-
rogeerd is in de rechten van Marleen Pattyn tegen de eiser ;

— de eiser niet kan genieten van de uitsluiting van het subrogatoir 
verhaal van de verzekeraar op de bloedverwanten in neerdalende lijn 
zoals bepaald in artikel 41, vierde lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst.

14. De appelrechters die aldus te kennen geven dat de eiser geen verze-
kerde is, maar een derde in de met de verweerster afgesloten verzeke-
ringsovereenkomst en de eiser veroordeelt om de verweerster te vrij-
waren voor een zevende van de bedragen waartoe zij wordt veroordeeld, 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Voegt de zaken C.10.0734.N, C.11.0177.N en C.12.0070.N.
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de vrij-
waringsvordering van de verweerster III tegen de eiser III en de hieraan 
verbonden kosten.

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

Verwijst de aldus beperkt zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser I en de eisers II elk in de kosten van hun cassa-

tieberoep.
Houdt de kosten in de zaak C.12.0070.N aan en laat de beslissing daar-

omtrent over aan de feitenrechter.

4 juni 2012— 3o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : mevr. Mortier, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters, mevr. Geinger, de 
heer van Ommeslaghe en de heer van Eeckhoutte.

N° 359

3o kamer — 4 juni 2012
(C.11.0321.F)

architect (tucht en Bescherming van de titel). — uitoefe-
ning van het Beroep. — amBtenaren en BeamBten van de staat, provincies, 
gemeenten en openBare instellingen. — architect-amBtenaar. — omschrij-
ving. — administratieve overheid. — Begrip.

Artikel 6, eerste lid, van het door de Nationale Raad van de Orde van de 
Architecten op 16 december 1983 vastgestelde reglement van beroepsplichten, 
goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 18 april 1985, luidens hetwelk 
de architect-ambtenaar degene is die aangeworven of benoemd is als archi-
tect door een openbare dienst zoals de Staat, een gewest, een provincie, een 
gemeente, een intercommunale, een openbare instelling of een parastatale 
instelling, veronderstelt niet dat een dergelijke dienst een administratieve 
overheid moet zijn in de zin van artikel 14, § 1, 1o, van de wetten op de Raad 
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en dat hij, in het bijzonder, 
beslissingen moet kunnen nemen die derden binden  (1). (Art. 6, eerste lid, 
reglement van beroepsplichten van 16 dec. 1983, goedgekeurd bij KB 
18 april 1985 ; Art. 14, § 1, 1o, Wet Raad van State)

(nationale raad van de orde der architecten t. h.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die op 16 maart 2011 is 
gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van Architecten.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 359.
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Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 10 mei 2012 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

De zaak is bij beschikking van 15 mei 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en 
van het beroep van architect ;

— de artikelen 4, eerste lid, en 6, eerste lid, van het door de Nationale Raad van 
de Orde van Architecten vastgestelde reglement van beroepsplichten, verbindend 
verklaard door artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1985 tot goedkeu-
ring van dat reglement.

Aangevochten beslissingen

De bestreden beslissing beslist, met bevestiging van de beslissing van 25 februari 
2010 van de raad van de Orde van Architecten van de provincie Henegouwen, om 
de verweerder in te schrijven op het tableau van de Orde van Architecten in 
de hoedanigheid van architect-bezoldigde en “zegt dat hij pas na voorafgaande 
machtiging van de Orde als zelfstandig architect zal kunnen optreden ; dat de 
orde die machtiging om voor rekening van andere personen dan de werkgever te 
werken slechts zal geven indien de betrokkene over de nodige tijd beschikt om 
de door het beroep van architect vereiste plichten na te komen ; zegt dat hij aan 
de Orde een afschrift van het dossier moet meedelen voor de opdrachten die hij 
in die zin zal ontvangen”.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenen :
 “Volgens artikel 6 van het reglement van beroepsplichten ‘is de architect-

ambtenaar degene die aangeworven of benoemd is als architect door een openbare 
dienst zoals de Staat, een gewest, een provincie, een gemeente, een intercommu-
nale, een openbare instelling of een parastatale instelling’.

De instellingen die zijn opgericht of erkend door de federale overheid, de over-
heid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies en gemeenten, die belast 
zijn met een openbare dienst en niet behoren tot de rechterlijke of wetgevende 
macht, zijn in beginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door 
die overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die 
derden binden. Een vennootschap die, ook al is zij opgericht door een administra-
tieve overheid en onderworpen aan de controle van de overheid, geen beslissingen 
kan nemen die derden kunnen binden, heeft niet die aard van een administratieve 
overheid. Hiervoor doet niet ter zake dat haar een taak van algemeen belang 
wordt toevertrouwd (Cass., 10 juni 2005, C.04.0278.N).

De Waalse sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen, na machtiging van de 
“Société wallonne du logement”, overgaan tot onteigening en hebben een recht 
van voorkoop. Die bevoegdheden zijn evenwel verwant met die welke toegekend 
worden door de Vlaamse Wooncode, zodat zij, gelet op het arrest van het Hof van 
Cassatie van 10 juni 2005, geen imperiumbevoegdheid hebben die ruim genoeg is 
om die vennootschappen als administratieve overheden te beschouwen (…).

(De verweerder) heeft te dezen een arbeidsovereenkomst gesloten met de 
vereniging zonder winstoogmerk ‘Consult-consultance et gestion de projets du 
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logement public pour l’immobilière sociale de la région montoise Toit & moi’. 
Die vereniging zonder winstoogmerk bestaat uit twee sociale huisvestigings-
maatschappijen en een buurtvereniging.

Uit de statuten van de vereniging zonder winstoogmerk en meer bepaald uit 
haar maatschappelijk doel blijkt weliswaar dat zij een opdracht van openbare 
dienst helpt vervullen.

Net als de Waalse huisvestingsmaatschappijen waaruit de vereniging zonder 
winstoogmerk Consult is samengesteld, kan de vereniging evenwel geen beslis-
singen nemen die derden binden en die van haar een administratieve overheid en 
dus een openbare dienst zouden maken in de zin van artikel 6 van het reglement 
van beroepsplichten.

De raad van de Orde van de provincie Henegouwen heeft (de verweerder) dus 
terecht ingeschreven als architect-bezoldigde”.

Grieven

Krachtens artikel 4 van het door de Nationale Raad van de Orde van Architecten 
vastgestelde reglement van beroepsplichten, verbindend verklaard bij artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 18 april 1985 tot goedkeuring van dat reglement, “oefent 
de architect zijn beroep uit hetzij als zelfstandige, hetzij als ambtenaar of beambte 
van een openbare dienst, hetzij als bezoldigde”. Luidens artikel 6, eerste lid, van 
dat reglement, “is de architect-ambtenaar degene die aangeworven of benoemd is 
als architect door een openbare dienst zoals de Staat, een gewest, een provincie, 
een gemeente, een intercommunale, een openbare instelling of een parastatale 
instelling”. Het tweede lid bepaalt dat “dit niet geldt voor de personen bedoeld 
in alinea 2 van artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de 
titel en van het beroep van architect”, dat wil zeggen de architecten die een onder-
wijstaak hebben voor een vak dat verband houdt met de architectuur of de bouw-
techniek en die bij de Orde van architecten ingeschreven moeten worden als archi-
tect-bezoldigde (zie artikel 8, tweede lid, van het reglement van beroepsplichten). 
Volgens artikel 7, eerste lid, van dat reglement “is de architect-bezoldigde degene 
die het beroep geheel of ten dele in dienst van een natuurlijke of rechtspersoon 
uitoefent in het raam van een arbeidsovereenkomst voor bedienden”.

De architecten-ambtenaren en de architecten-bezoldigden zijn voor de uitoefe-
ning van hun beroep niet aan dezelfde beperkingen onderworpen.

De uitoefening van het beroep van architect-ambtenaar, met uitzondering van 
degene die bedoeld wordt in het tweede lid van artikel 5 van de wet van 20 februari 
1939, wordt beperkt door artikel 5, eerste lid, van deze wet, dat luidt als volgt : 
“De ambtenaars en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en de 
openbare instellingen mogen buiten hun functies niet als architect optreden.” 
Van die regel wordt krachtens artikel 5, derde lid, van de voormelde wet, evenwel 
afgeweken wanneer die architecten “de plannen van hun persoonlijke woning 
willen opstellen en ondertekenen en toezicht willen uitoefenen op de desbetref-
fende bouwwerken”.

De architect-bezoldigde, van zijn kant, kan krachtens artikel 8, eerste lid, van 
het reglement van beroepsplichten, “zijn beroep niet als zelfstandige uitoefenen 
dan met voorafgaande machtiging van de Raad van de Orde die beslist, rekening 
houdend met de elementen eigen aan de zaak, inzonderheid met de beschikbaar-
heid van de architect voor de bouwheer”. Van die bepaling wordt evenwel afge-
weken ten behoeve van de architect die een onderwijstaak heeft bij een overheid 
(artikel 8, tweede lid, van dat reglement).

Artikel 5, eerste lid, van de wet van 20 juni 1939, dat de ambtenaren en de 
beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen 
verbiedt “buiten hun functies als architect op te treden”, strekt tot bescherming 
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zowel van het openbaar belang als van de privébelangen van het beroep door, 
enerzijds, de vermenging van het openbaar belang en de privébelangen te voor-
komen en, anderzijds, een ongezonde concurrentie tegen te gaan tussen archi-
tecten, waarvan sommige in openbare diensten werken.

De overheden en de openbare instellingen waarbij de architecten-ambtenaren 
bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het reglement van beroepsplichten statutair 
zijn benoemd of contractueel zijn aangeworven en op wie het verbod bepaald in 
artikel 5, eerste lid, van de wet van 20 februari 1939 van toepassing is, zijn niet 
noodzakelijk “administratieve overheden” in de zin van artikel 14, § 1, 1o, van de 
gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, luidens hetwelk 
de afdeling bestuursrechtspraak “uitspraak doet, bij wijze van arresten, over 
de beroepen tot nietigverklaring […] ingesteld tegen de akten en reglementen 
van de onderscheiden administratieve overheden”. Onder “administratieve over-
heden”, in de zin van die bepaling, moeten alleen de instellingen worden verstaan 
die zijn opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de gemeen-
schappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een open-
bare dienst en die daarenboven beslissingen kunnen nemen die derden binden.

De overheden en de openbare instellingen die bedoeld worden in artikel 5, eerste 
lid, van de wet van 20 februari 1939 en in de artikelen 4, eerste lid, en 6, eerste lid, 
van het door de Orde van architecten vastgestelde reglement van beroepsplichten 
zijn de overheden en openbare instellingen die belast zijn met een opdracht van 
openbare dienst die het algemeen belang dient, ook al kunnen ze geen beslis-
singen nemen die derden binden.

De bestreden beslissing die vaststelt dat de vereniging zonder winstoogmerk 
“Consult-consultance et gestion de projets du logement public pour l’immobilière 
sociale de la région mointoise Toit & Moi”, waarmee de verweerder een arbeids-
overeenkomst heeft gesloten, “uit twee sociale huisvestigingsmaatschappijen en 
een buurtvereniging bestaat” en dat “uit de statuten van de vereniging zonder 
winstoogmerk en meer bepaald uit haar maatschappelijk doel weliswaar blijkt 
dat zij een opdracht van openbare dienst helpt vervullen”, beslist vervolgens niet-
temin dat de verweerder bij de Orde van Architecten van de provincie Henegouwen 
moet zijn ingeschreven “als architect-bezoldigde”, op grond dat “de vereniging, net 
als de Waalse huisvestingsmaatschappijen waaruit de vereniging zonder winstoog-
merk Consult is samengesteld, evenwel geen beslissingen kan nemen die derden 
binden en die van haar een administratieve overheid en dus een openbare dienst 
zouden maken in de zin van artikel 6 van het reglement van beroepsplichten”.

De bestreden beslissing die aldus oordeelt dat de openbare instellingen en de 
openbare diensten waarvoor de in artikel 5, eerste lid, van de wet van 20 februari 
1939, bedoelde architecten werken en die bij de Orde van Architecten ingeschreven 
moeten zijn als architect-ambtenaar in de zin van de artikelen 4, eerste en zesde 
lid, van het door de Nationale Raad van de Orde van Architecten vastgestelde 
reglement van beroepsplichten, alleen administratieve overheden zijn die beslis-
singen kunnen nemen die derden binden, in de zin van artikel 14, § 1, 1o, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State, schendt artikel 5, eerste lid, van de 
wet van 20 februari 1939, alsook de artikelen 4, eerste lid, en 6, eerste lid, van het 
door de Nationale Raad van de Orde van Architecten vastgestelde reglement van 
beroepsplichten, verbindend verklaard door artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 18 april 1985 tot goedkeuring van dat reglement.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Luidens artikel 6, eerste lid, van het door de Nationale Raad van de 
Orde van Architecten op 16 december 1983 vastgestelde reglement van 
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beroepsplichten, verbindend verklaard door het koninklijk besluit 
van 18 april 1985, is de architect-ambtenaar degene die aangeworven of 
benoemd is als architect door een openbare dienst zoals de Staat, een 
gewest, een provincie, een gemeente, een intercommunale, een openbare 
instelling of een parastatale instelling.

Die bepaling veronderstelt niet dat een dergelijke openbare dienst een 
administratieve overheid moet zijn in de zin van artikel 14, § 1, 1o, van 
de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State en dat 
zij, in het bijzonder, beslissingen moet kunnen nemen die derden binden.

De bestreden beslissing stelt vast dat de verweerder een arbeidsover-
eenkomst heeft gesloten met een vereniging zonder winstoogmerk die 
een opdracht van openbare dienst vervult. 

De bestreden beslissing die oordeelt dat de vereniging geen open-
bare dienst is in de zin van artikel 6, eerste lid, van het reglement van 
beroepsplichten, op grond dat zij “geen beslissingen kan nemen die 
derden binden en dus niet als een administratieve overheid beschouwd 
kan worden”, schendt de laatstgenoemde bepaling.

Het middel is gegrond.

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

de vernietigde beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.

4 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 360

3o kamer — 4 juni 2012
(S.10.0086.F)

1o ziekte en invaliditeitsverzekering. — ziektekostenver-
zekering. — geneesmiddel. — specialiteit, farmaceutisch product. — 
terugBetaling. — tussenkomst. — voorwaarden. 

2o ziekte en invaliditeitsverzekering. — ziektekostenver-
zekering. — farmaceutische specialiteit. — actonel. — terugBetaling. 
— Beperking. — osteoporose. — gemenopauseerde vrouw. — gelijke Behan-
deling van mannen en vrouwen. — discriminatie op grond van het geslacht. 
— rechtvaardiging. — voorwaarde.

1o De terugbetaling van een farmaceutische specialiteit voor een bijzondere 
indicatie overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 december 
2001, hangt af van haar therapeutische waarde voor die indicatie en in het 
bijzonder van haar werkzaamheid, zoals die kan worden geëvalueerd op het 
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tijdstip van de inschrijving van de specialiteit op de lijst van de vergoedbare 
farmaceutische specialiteiten en, ten laatste, op het tijdstip van de beslis-
sing van het ziekenfonds over de door de patiënt geformuleerde vraag  (1). 
(Artt. 34, eerste lid, 5o, b) en c), 35bis, § 1, eerste lid, ZIV-wet ; Artt. 1, 
16o, 17o, 18o en 21o, 2, 4, 5 en 6, KB 21 dec. 2001) 

2o Het arrest dat rekening houdt met het bewijs van werkzaamheid van de 
farmaceutische specialiteit bij het beoordelen van het verschil in behande-
ling tussen mannen en vrouwen volgens paragraaf 228, 3) van hoofdstuk IV 
van bijlage I van de lijst van vergoedbare farmaceutische specialiteiten bij 
het koninklijk besluit van 21 december 2001, zonder na te gaan of die werk-
zaamheid was bewezen op het tijdstip van de betwiste beslissingen van het 
ziekenfonds, schendt artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 december 
2001 (2). (Art. 2 en ook § 228, 3) van hoofdstuk IV van bijlage I, zoals van 
toepassing op het tijdstip van de feiten, KB van 21 dec. 2001) 

(riziv t. m. e.a.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 12 mei 2010.

Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft ter griffie een conclusie 
neergelegd.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eiser voert volgend middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 10, 11, 11bis, 149 en 159 van de Grondwet ;
— de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 870 en 1138, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek, waarin het 

beschikkingsbeginsel is vastgelegd ;
— het algemeen rechtsbeginsel van de eerbieding van het recht van verdedi-

ging ;
— artikel 34, eerste lid, 5o, van de wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het konink-
lijk besluit van 14 juli 1994, koninklijk besluit dat bekrachtigd is bij artikel 1 
van de wet van 9 januari 1995 tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 
14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen en tot opheffing van een aantal niet in de coördinatie 
opgenomen bepalingen, zoals vervangen door de wet van 20 december 1995, punt 
b) gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, punt c), gewijzigd bij de wet van 
22 december 2003 en zoals van toepassing zowel voor als na de wijzigingen ervan 
bij de wetten van 19 december 2008 en 23 december 2009, punt d) ingevoegd bij de 

  (1), (2) Zie de conclusie van het O.M. in Pas. nr. 360.
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wet van 22 december 2003 en vervangen bij de wet van 27 december 2005 en punt e) 
ingevoegd bij de wet van 9 juli 2004 ;

— artikel 35, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals voor het 
laatst gewijzigd bij de wet van 27 december 2005 ; 

— artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie 
van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen ;

— artikel 1, 11o, van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststel-
ling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming 
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in 
de kosten van farmaceutische specialiteiten zoals gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 16 mei 2006 en zoals van toepassing zowel voor als na de wijziging 
ervan bij het koninklijk besluit van 15 februari 2007 ; 

— artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling 
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de 
kosten van farmaceutische specialiteiten zoals gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 10 augustus 2005 en zoals van toepassing zowel voor als na de wijzi-
gingen ervan bij de koninklijke besluiten van 15 februari 2007 en 19 januari 2010 ;

— bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling 
van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de 
kosten van farmaceutische specialiteiten hoofdstuk IV-B, § 228.3, zoals ingevoegd 
bij het ministerieel besluit van 7 augustus 2003 tot wijziging van de lijst gevoegd 
bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de proce-
dures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van 
farmaceutische specialiteiten en zoals van kracht voor de opheffing ervan bij het 
ministerieel besluit van 16 september 2008 tot wijziging van de lijst gevoegd bij 
dat koninklijk besluit ;

— voor zoveel nodig, bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 
tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tege-
moetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten , hoofdstuk IV-B, 
§ 2290100, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 september 2008 tot wijziging 
van de lijst gevoegd bij dat koninklijk besluit ;

voor zoveel nodig, richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betref-
fende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid en de wet van 
10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, die deze 
richtlijn heeft overgebracht.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het 
beroepen vonnis, met dien verstande dat verweerders recht op terugbetaling niet 
volgt uit de bijlage van het koninklijk besluit van 2 september 1980 maar uit 
de bijlage van het koninklijk besluit van 21 december 2001, in het bijzonder om 
volgende redenen : 

 “18. Er wordt niet betwist dat [de verweerder], behoudens dat de osteoporose 
waaraan hij lijdt geen post-menopauzale osteoporose is, de voorwaarden vervult 
voor de terugbetaling van Actonel volgens het ministerieel besluit van 7 augustus 
2003. Gelet op zijn leeftijd, zou hij in menopauze zijn als hij een vrouw was. 
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Meerdere onderzoeken aan de hand van de dual energy X-ray absorptiometry-
techniek tonen overigens aan dat hij een T-score vertoont van hoger dan – 2,5, 
berekend met als referentie een vrouwelijke bevolkingsgroep, zowel ter hoogte 
van de lendenwervels (L1-L4 of L2-L4) als ter hoogte van de heup (volledige zone 
of zone van de hals).

Het is dus louter omwille van zijn geslacht dat de terugbetaling aan [de 
verweerder] geweigerd werd. 

19. [De eiser] betoogt weliswaar dat de werkzaamheid, de doeltreffendheid of 
de veiligheid van Actonel voor de behandeling van osteoporose bij mannen gedu-
rende de betwiste periode niet door wetenschappelijk onderzoek is bewezen. 

[De eiser] wil aldus de verschillende behandeling op grond van het geslacht 
rechtvaardigen door : wetenschappelijke redenen ; de houding van het farmaceu-
tisch bedrijf, dat de registratie van het geneesmiddel of de terugbetaling slechts 
zou hebben gevraagd voor de behandeling van post-menopauzale osteoporose bij 
vrouwen ; het arrest van het Hof van Cassatie inzake het geneesmiddel Fosamax.

Wetenschappelijke en budgettaire redenen
20. [De eiser] gaat niet akkoord met het beroepen vonnis wanneer het beslist 

dat de niet-werkzaamheid van Actonel niet was aangetoond, terwijl in de regel 
het farmaceutisch bedrijf dat een geneesmiddel op de markt wil brengen de 
werkzaamheid ervan moet aantonen. Die kritiek gaat niet langer op. Uit het 
laatste verslag dat door [de verweerder] werd ingediend blijkt immers dat 
Belgische studies over de wekelijkse inname van risedronaat door Belgische 
mannen aantonen dat de werkzaamheid ervan identiek is als die bij vrouwen. 
Bij dat verslag is een samenvatting gevoegd van een studie van de K.U.Leuven 
in die zin. 

[De eiser] heeft geen enkele opmerking geformuleerd over dat verslag en zijn 
bijlage. Men moet dus ervan uitgaan dat de weigering tot terugbetaling niet om 
wetenschappelijke redenen kan worden gerechtvaardigd. 

In ondergeschikte orde dient erop te worden gewezen dat Actonel in frankrijk 
aanbevolen is voor de behandeling van osteoporose bij mannen. 

Volgens de website van de firma Procter & Gamble die Actonel in frankrijk op 
de markt brengt, wordt dat geneesmiddel immers aanbevolen voor de ‘behandeling 
van post-menopauzale osteoporose, om het risico op wervelbreuken te beperken’, 
voor ‘de behandeling van bewezen post-menopauzale osteoporose, om het risico 
op heupbreuken te beperken’ maar ook voor ‘de behandeling van osteoporose bij 
mannen met een hoog risico op botbreuken’. In 2007 kreeg Actonel in frankrijk 
een vergunning om op de markt te komen voor de behandeling van osteoporose 
bij mannen. Ook blijkt dat het geneesmiddel terugbetaald wordt door de Franse 
sociale zekerheid. Die elementen bevestigen dat niets op wetenschappelijk vlak 
belet om Actonel aan mannen toe te dienen. 

21. [De eiser] voert geen bijzondere budgettaire reden aan om zich tegen de 
terugbetaling te verzetten. In die omstandigheden valt het verschil in behan-
deling helemaal niet te rechtvaardigen : de uitsluiting van mannen die lijden 
aan osteoporose, in vergelijkbare omstandigheden met vrouwen voor wie er wel 
terugbetaling is, stoelt op geen enkele objectieve rechtvaardiging”.

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

In ondergeschikte orde, als wordt vastgesteld dat er inderdaad een onderscheid 
ingesteld wordt tussen mannen en vrouwen door paragraaf 228, 3), van hoofdstuk 
IV-B van bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001, zoals inge-
voegd bij het ministerieel besluit van 7 augustus 2003, is het arrest niet naar 
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recht verantwoord in zoverre het beslist dat dit onderscheid niet objectief en 
redelijk verantwoord is.

Het arrest oordeelt immers dat de weigering tot vergoeding van het genees-
middel Actonel 35 milligram wekelijks aan mannen niet kan worden “gerecht-
vaardigd om wetenschappelijke redenen” en baseert zich voor die beslissing ener-
zijds op het “laatste verslag” dat de verweerder heeft ingediend en dat verwijst 
naar Belgische studies met als bijlage, een studie van de K.U.Leuven en, ander-
zijds, op de informatie op de internetsite van Procter & Gamble en de Franse 
vergunning voor het op de markt brengen van Actonel. 

Het arrest stelt aldus vast dat “[de eiser] niettemin stelt dat de werkzaamheid, 
doeltreffendheid en veiligheid van Actonel om osteoporose bij mannen te behan-
delen niet door een wetenschappelijke studie is bewezen”. Het arrest oordeelt 
echter dat die kritiek niet langer opgaat aangezien “uit het laatste verslag dat 
[de verweerder] heeft ingediend blijkt dat Belgische studies aantonen dat de 
wekelijkse inname van risedronaat door Belgische mannen even werkzaam is als 
bij de vrouw. Bij dat verslag is een samenvatting gevoegd van een studie van de 
K.U.Leuven in die zin”.

Het hoger beroep van [de verweerder] was gericht tegen de beslissingen van 
zijn ziekenfonds van 22 september 2006 en 23 oktober 2006 om de terugbetaling 
van Actonel 35 milligram wekelijks te weigeren. Het arrest dat uitspraak moest 
doen over een eventuele discriminatie tussen mannen en vrouwen ingesteld door 
paragraaf 228, 3), van hoofdstuk IV-B van bijlage I van het koninklijk besluit 
van 21 december 2001, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 7 augustus 2003, 
dat enkel de terugbetaling bepaalt van Actonel 35 milligram wekelijks voor 
vrouwen in menopauze met osteoporose, moest het bestaan beoordelen van een 
eventuele discriminatie op het tijdstip van het aannemen van de aangevochten 
beslissingen. 

[De eiser] verantwoordde aldus het onderscheid tussen mannen en vrouwen bij 
het ten laste nemen van de kosten van Actonel 35 milligram wekelijks op weten-
schappelijke grond, met name door het feit dat tijdens de litigieuze periode, de 
werkzaamheid, doeltreffendheid en het [on]gevaarlijk karakter van dat genees-
middel voor de behandeling van osteoporoze bij mannen niet konden worden 
aangetoond op basis van een wetenschappelijke studie. Het arrest stelt dat die 
verantwoording niet vaststaat op grond dat het “laatste door [de verweerder] neer-
gelegde verslag” Belgische studies zou bevatten en een studie van de K.U.Leuven 
die zouden bewijzen dat de inname van risedronaat door mannen even werkzaam 
zou zijn als bij de vrouw. Het arrest stelt echter niet vast dat op het tijdstip van 
de aangevochten beslissingen die het ongedaan maakt, hetzij op 22 september en 
23 oktober 2006, wetenschappelijke studies reeds de werkzaamheid, doeltreffend-
heid of de veiligheid van de inname van Actonel door mannen met osteoporose 
hadden kunnen aantonen en dat wetenschappelijke motieven het onderscheid 
tussen mannen en vrouwen niet konden verantwoorden voor de terugbetaling 
van dat geneesmiddel, terwijl het eventueel discriminerend karakter van de 
bepalingen tot staving van de litigieuze beslissingen van het ziekenfonds slechts 
kon worden beoordeeld in het licht van de toestand ten tijde van de litigieuze 
beslissingen, en meer in het bijzonder van de wetenschappelijke kennis van die 
periode. Het arrest schendt bijgevolg alle in het middel aangevoerde wettelijke 
bepalingen, met uitzondering van de artikelen 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870 en 1138, 2o, van het Gerechtelijk Wetboek, en is minstens niet regel-
matig gemotiveerd aangezien het niet alle feitelijke vaststellingen bevat (met 
betrekking tot de periode van de wetenschappelijke studies die de werkzaamheid 
van Actonel bij mannen aantonen) die het Hof toelaten de wettelijkheid van zijn 
beslissing na te gaan, en schendt artikel 149 van de Grondwet.
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Het arrest stelt overigens vast dat Actonel “volgens de internetsite van de 
vennootschap Procter & Gamble die dat geneesmiddel in frankrijk op de markt 
brengt” zou zijn aanbevolen voor de behandeling van osteoporose bij mannen, 
dat Actonel in frankrijk de vergunning heeft gekregen om op de markt te komen 
voor de behandeling van osteoporose bij mannen en dat dat geneesmiddel door 
de Franse sociale zekerheid zou worden terugbetaald. Die door het arrest voor-
gehouden feiten blijken uit geen enkel stuk van de procedure waarop het Hof 
vermag acht te slaan, noch uit enig ander document waaraan een dergelijk stuk 
refereert, en blijkt zodoende de uiting te zijn van een persoonlijke kennis die het 
arbeidshof heeft verworven buiten het proces om. Het is trouwens geen algemene 
kennis of gemeenschappelijke ervaring dat de internetsite van de vennootschap 
Procter & Gamble vermeldt dat Actonel zou zijn aanbevolen voor de behandeling 
van osteoporose bij mannen, dat Actonel in frankrijk een vergunning zou hebben 
gekregen om op de markt te komen voor de behandeling van osteoporose bij 
mannen, en dat de Franse sociale zekerheid dat geneesmiddel zou terugbetalen. 
Het arrest dat zijn dictum stoelt op een feit dat vreemd is aan de gemeenschappe-
lijke ervaring en het arbeidshof dus kent uit persoonlijke kennis en dat niet aan 
tegenspraak van de partijen werd voorgelegd, is niet naar recht verantwoord. Het 
schendt de artikelen 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 1138, 2o, 
van het Gerechtelijk Wetboek, dat het beschikkingsbeginsel vastlegt en wegens 
dat gebrek aan tegenspraak miskent het het recht van verdediging van de eisers 
en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.

iii. Beslissing van het hof 

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Artikel 34, eerste lid, 5o, b) en c), van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994, sluit bij de geneeskundige verstrekkingen onder 
meer het verstrekken van geneesmiddelen in en in het bijzonder van de 
daarin omschreven farmaceutische specialiteiten. 

Artikel 35bis, § 1, van die wet draagt de Koning op om de op 1 januari 
2002 vergoedbare farmaceutische specialiteiten, bedoeld in artikel 34, 
eerste lid, 5o, b) en c) te bevestigen, en machtigt de minister om met 
ingang van diezelfde datum deze lijst te wijzigen op voorstel van de 
Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen.

Krachtens artikel 35bis, § 2, eerste lid, omvat de beslissing tot wijzi-
ging van de lijst een beslissing over onder meer de vergoedbare indica-
ties en de vergoedingsvoorwaarden en wordt ze genomen na een evalu-
atie van één of meerdere criteria waaronder de therapeutische waarde 
van de specialiteit.

Uit de combinatie van die bepaling met de artikelen 4, 5 en 6 van het 
koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de proce-
dures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
in de kosten van farmaceutische specialiteiten, in de versie die hier 
toepasselijk is, blijkt dat die beslissing wordt genomen na de evaluatie 
van de therapeutische waarde van de specialiteit. 

Overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 december 
2001 komt de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
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uitkeringen enkel tegemoet in de kosten van de specialiteiten die zijn 
opgenomen op de lijst ; de tegemoetkoming kan afhankelijk worden 
gesteld van beperkende en afwijkende maatregelen die zijn bepaald in 
het koninklijk besluit. 

2. Artikel 1, 21o, van het koninklijk besluit van 21 december 2001 
bepaalt de “therapeutische waarde van een specialiteit” als de som van 
de waardering van alle voor de behandeling relevante eigenschappen 
van een specialiteit, onder meer de werkzaamheid, de doeltreffend-
heid en de bijwerkingen ervan. Artikel 1, 16o, bepaalt dat een specia-
liteit “werkzaam” is als de farmacologische werking bij toepassing in 
klinisch onderzoek resulteert in een therapeutisch effect ; artikel 1, 17o, 
dat zij “doeltreffend” is als ze werkzaam is en uit onderzoek blijkt dat de 
toepassing in de dagelijkse praktijk resulteert in het beoogde doel van 
de behandeling ; artikel 1, 18o, bepaalt de “bijwerkingen”. 

Artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit bepaalt de klassen van de 
farmaceutische specialiteiten in functie van hun aangetoonde therapeu-
tische waarde. 

3. Uit voornoemde bepalingen volgt dat de vergoeding van een farma-
ceutische specialiteit voor een indicatie als bepaald overeenkomstig 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, afhankelijk 
is van de therapeutische waarde ervan voor die indicatie, en, in het 
bijzonder, van de werkzaamheid ervan zoals die kan worden geëvalueerd 
op het tijdstip van de inschrijving van vergoedbare specialiteiten en, 
ten laatste, op het tijdstip van de beslissing van het ziekenfonds over de 
door de patiënt gevraagde terugbetaling.

4. Paragraaf 228, 3), van hoofdstuk IV van bijlage I van de lijst van 
vergoedbare farmaceutische specialiteiten gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 21 december 2001 bepaalt in de versie die toepasselijk was op 
het tijdstip van de betwiste beslissingen van de verweerster dat de speci-
aliteit Actonel 35 milligram wekelijks enkel wordt vergoed als aange-
toond wordt dat ze toegediend wordt voor de behandeling van osteopo-
rose bij een vrouw in de menopauze, onder bepaalde voorwaarden.

5. Het arrest stelt vast dat de verweerder, die een man is, osteopo-
rose heeft, dat hij op 1 september 2006 Actonel 35 milligram wekelijks 
kreeg voorgeschreven voor de behandeling van die ziekte en dat zijn 
ziekenfonds, de verweerster, hem, bij beslissing van 22 september 2006, 
en bevestigende beslissing van 23 oktober 2006 de vergoeding van dat 
geneesmiddel heeft geweigerd op grond dat de aanvraag “niet aan de in 
hoofdstuk IV van bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 
2001 bepaalde wettelijke criteria beantwoord(t) (de)”.

Het arrest oordeelt dat voornoemde paragraaf 228, 3), een verschil in 
behandeling instelt tussen mannen en vrouwen. 

6. Om de door voormelde paragraaf 228, 3), ingestelde beperking tot de 
vergoeding van de behandeling tegen osteoporose bij vrouwen in meno-
pauze te rechtvaardigen voerde de eiser aan dat, op het tijdstip van de 
betwiste beslissingen van de verweerster, de werkzaamheid, doeltref-
fendheid en bijwerkingen op grond van wetenschappelijke studies, enkel 
waren aangetoond voor die indicatie en niet voor osteoporose bij mannen. 
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Het arrest oordeelt dat “thans”, dit wil zeggen op het tijdstip van de 
uitspraak, die rechtvaardiging “niet langer opgaat” omdat volgens het 
arrest de bewijselementen aantonen dat de specialiteit dezelfde werk-
zaamheid heeft om osteoporose te behandelen bij mannen als bij vrouwen.

7. Het arrest dat rekening houdt met de bewijzen van de werkzaamheid 
van de farmaceutische specialiteit in zijn beoordeling over de rechtvaar-
diging van het verschil in behandeling die voornoemde paragraaf 228, 3), 
zou instellen tussen mannen en vrouwen, zonder na te gaan of die werk-
zaamheid was aangetoond op het tijdstip van de betwiste beslissingen, 
schendt aldus artikel 2 van het koninklijk besluit van 21 december 2001.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

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

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

rechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Luik.

4 juni 2012— 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 361
2o kamer — 5 juni 2012

(P.11.0902.N)

1o redenen van de vonnissen en de arresten. — geen conclusie. 
— strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inBegrepen). — 
Beslissing over de schuld. — verplichting te motiveren. — 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 over de schuld. — verplichting te motiveren. — 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 met redenen moet zijn omkleed, 
ook als er geen conclusie is, en dat de rechter, op een wijze die beknopt 
mag zijn, de voornaamste redenen moet vermelden die hem van de schuld of 
onschuld van de beklaagde hebben overtuigd, zonder dat die noodzakelijk 
betrekking moeten hebben op alle bestanddelen van het misdrijf ; de reden-
geving kan bestaan in de vaststelling dat de beklaagde de gegrondheid van 
de strafvordering niet betwist  (1).

(v. t. d. e.a.)

  (1) Zie : Cass. 8 juni 2011, AR P.11.0570.F, AC 2011, nr. 391.
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arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 14 maart 2011.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof 

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

Tweede middel

6. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149 
Grondwet en de artikelen 193, 196, 197 en 213 Strafwetboek : het arrest 
is niet regelmatig met redenen omkleed omdat het met betrekking tot 
de telastleggingen A.I.1-4 en A.II niets vaststelt omtrent het mogelijk 
nadeel als bestanddeel : het arrest is bovendien intern tegenstrijdig door 
enerzijds de eiser schuldig te verklaren aan deze telastleggingen en 
anderzijds de burgerlijke rechtsvorderingen gesteund op sommige van 
die telastleggingen af te wijzen wegens de afwezigheid van een oorzake-
lijk verband met de gevorderde schadevergoedingen.

7. Het bij artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijke behan-
deling van de zaak houdt in dat de beslissing met redenen moet zijn 
omkleed, ook als er geen conclusie is. De rechter moet de redenen 
vermelden die hem van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben 
overtuigd. Hij moet daartoe op een wijze die beknopt mag zijn de voor-
naamste redenen opgeven, zonder dat die noodzakelijk betrekking 
moeten hebben op alle bestanddelen van het misdrijf. De redengeving 
kan bestaan in de vaststelling dat de beklaagde de gegrondheid van de 
strafvordering niet betwist.

8. Met een geheel van redenen verklaart het arrest (p. 52-56) de eiser 
schuldig aan de telastleggingen A.I.1-4 en A.II en vermeldt het aldus 
de voornaamste redenen waarom de appelrechters overtuigd zijn van 
eisers schuld. Bij afwezigheid van een conclusie met betrekking tot het 
ontbreken van het bestanddeel mogelijk nadeel, diende het arrest niet 
uitdrukkelijk te vermelden waarop is gesteund om het bestaan van dat 
bestanddeel aan te nemen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
9. Het is niet tegenstrijdig eensdeels de telastleggingen van valsheid 

in geschriften en gebruik bewezen te verklaren en zo het bestaan van 
het misdrijfbestanddeel mogelijk nadeel aan te nemen en anderdeels te 
oordelen dat sommige van de op die telastleggingen gesteunde burger-
lijke rechtsvorderingen moeten worden afgewezen bij gebrek aan een 
oorzakelijk verband met de gevorderde schade.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1543 13/04/13   11:13



1544 ARRESTEN VAN CASSATIE 5.6.12 - N° 362

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

10. 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.

5 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Gheysens (bij 
de balie te Kortrijk).

N° 362

2o kamer — 5 juni 2012
(P.11.1749.N)

1o straf. — geldBoete en opdeciemen. — wanBedrijf. — Bewijs van 
precaire financiële toestand van de overtreder. — opleggen van geld-
Boete Beneden wettelijk minimum. — grens.

2o verjaring. — strafzaken. — strafvordering. — termijnen. — 
wanBedrijf. — geldBoete. — Bewijs van precaire financiële toestand van 
de overtreder. — opleggen van politiestraf. — gevolg.

1o Artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de 
rechter de geldboete kan uitspreken beneden het wettelijk minimum van 
de boete indien de overtreder om het even welk document voorlegt dat zijn 
precaire financiële toestand bewijst, belet de rechter niet om, wanneer hij 
ingeval van een aangetoonde precaire financiële toestand beslist een geld-
boete beneden het wettelijk minimum uit te spreken, voor een wanbedrijf een 
politiestraf op te leggen ; de niet-toepasselijkheid van artikel 85 Strafwet-
boek op het wanbedrijf, bepaald in artikel 33, § 1, 1o, Wegverkeerwet, doet 
hieraan geen afbreuk  (1).

2o Wanneer de rechter voor een bewezen verklaard wanbedrijf overeenkom-
stig artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering een geldboete oplegt 
beneden het wettelijk minimum en bovendien ook een politiestraf uitspreekt, 
wordt het misdrijf waarvoor die straf wordt opgelegd een overtreding 
waarvan, overeenkomstig artikel 21, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering, de termijn voor de verjaring van de strafvordering één 
jaar bedraagt, tenzij de wet een bijzondere regeling bepaalt (2).

(procureur des konings te oudenaarde t. m.)

  (1), (2) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot vernietiging zonder verwij-
zing. Het Hof dat vaststelt dat de strafvordering verjaard is, geeft in het arrest niet aan 
waarom het, na vernietiging van het bestreden vonnis, in casu de zaak toch verwijst.
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arrest.

i. rechtspleging voor het hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Oudenaarde van 7 oktober 2011.

De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier 
middelen aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof 

Beoordeling

Eerste middel in zijn geheel

1. De onderdelen voeren schending aan van de artikelen 85 en 100 Straf-
wetboek, artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering en de arti-
kelen 29, § 4, en 33, § 1, 1o, Wegverkeerswet : het bestreden vonnis veroor-
deelt de verweerder voor de telastlegging A (inbreuk op artikel 33, § 1, 
1o Wegverkeerswet) ten onrechte tot een politiestraf ; artikel 163, vierde 
lid, Wetboek van Strafvordering laat immers niet toe dit wanbedrijf te 
contraventionaliseren (eerste onderdeel) ; het contraventionaliseren van 
een door artikel 33, § 1, 1o, Wegverkeerswet bedoeld wanbedrijf is niet 
mogelijk aangezien artikel 85 Strafwetboek daarop niet van toepassing is 
en zulks geldt ook voor artikel 29, § 4, Wegverkeerswet (tweede onderdeel).

2. Artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt : “De 
rechter kan de geldboete uitspreken beneden het wettelijk minimum 
van de boete indien de overtreder om het even welk document voorlegt 
dat zijn precaire financiële toestand bewijst”.

3. Deze bepaling belet de rechter niet om, wanneer hij ingeval van een 
aangetoonde precaire financiële toestand beslist een geldboete beneden 
het wettelijk minimum uit te spreken, voor een wanbedrijf een poli-
tiestraf op te leggen. De niet-toepasselijkheid van artikel 85 Strafwet-
boek op het in artikel 33, § 1, 1o, Wegverkeerswet bepaalde misdrijf, doet 
hieraan geen afbreuk.

Het middel dat in zijn beide onderdelen uitgaat van een andere rechts-
opvatting, faalt naar recht.

Vierde middel

4. Het middel voert schending aan van artikel 21, vierde lid, Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1, 2, § 1, eerste 
lid, 22 en 24 WAM-1989 : voor de telastlegging B (het in het verkeer 
brengen van een voertuig zonder geldige burgerlijke aansprakelijk-
heidsverzekering) spreekt het bestreden vonnis een politiestraf uit ; dit 
aldus gecontraventionaliseerde wanbedrijf was op het ogenblik van de 
uitspraak van het bestreden vonnis reeds verjaard.

5. De aard van het misdrijf wordt bepaald door de uitgesproken straf. 
Wanneer de rechter overeenkomstig artikel 163, vierde lid, Wetboek 

van Strafvordering beneden het wettelijk minimum een geldboete oplegt 
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en zo bovendien ook een politiestraf uitspreekt, is het misdrijf waarvoor 
die straf wordt opgelegd een overtreding.

6. Overeenkomstig artikel 21, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek 
van Strafvordering, zoals hier toepasselijk, bedraagt de termijn voor 
de verjaring van de strafvordering één jaar wanneer een wanbedrijf 
wordt omgezet in een overtreding, tenzij de wet een bijzondere regeling 
bepaalt.

7. Met de bevestiging van het beroepen vonnis past het bestreden 
vonnis artikel 163, vierde lid, Wetboek van Strafvordering toe en veroor-
deelt het de verweerder voor de telastlegging B (inbreuk op artikel 22 
WAM-1989) onder meer tot een geldboete van 20 euro en drie dagen 
vervangende gevangenisstraf. 

Aldus spreekt het bestreden vonnis voor die telastlegging, waarvoor 
geen van de in artikel 21, vierde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, bepaalde afwijkende verjaringstermijn geldt, een poli-
tiestraf uit.

8. Aangezien het bestreden vonnis uitspraak doet meer dan twee jaar 
na de dag waarop het feit van de telastlegging B zou zijn gepleegd en 
bij ontstentenis van schorsing, was op het ogenblik van de uitspraak 
voor dat feit de strafvordering vervallen door verjaring. Bijgevolg is 
eisers schuldigverklaring en bestraffing voor de telastlegging B niet 
naar recht verantwoord. 

Het middel is gegrond.

Overige middelen

9. De overige middelen die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of 
cassatie zonder verwijzing, behoeven geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige

10. 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 vonnis in zoverre het met betrekking tot de 

telastlegging B uitspraak doet over de tegen de verweerder ingestelde 
strafvordering.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Dendermonde, zitting houdende in hogere beroep.

5 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gedeeltelijk andersluidende. 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal.
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N° 363

2e kamer — 5 juni 2012
(P.11.2100.N)

1o Bewijs. — strafzaken. — Bewijsvoering. — onrechtmatig verkregen 
Bewijs. — toelaatBaarheid. — Beoordeling door de rechter. — uitsluiting. 
— voorwaarden.

2o Bewijs. — strafzaken. — Bewijsvoering. — onrechtmatig verkregen 
Bewijs. — toelaatBaarheid. — Beoordeling door de rechter. — in aanmer-
king te nemen criteria.

3o redenen van de vonnissen en arresten. — geen conclusie. 
— strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inBegrepen). — 
straf. — keuze. — strafmaat. — afzonderlijke redenen.

4o straf. — allerlei. — motivering . — keuze. — strafmaat. — afzon-
derlijke redenen.

5o redenen van de vonnissen en arresten. — geen conclusie. 
— strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inBegrepen). — 
straf. — hoger Beroep. — strafverzwaring op grond van gelijkluidende 
motivering. — regelmatigheid. — voorwaarde.

6o straf. — allerlei. — motivering — hoger Beroep. — strafverzwaring 
op grond van gelijkluidende motivering. — regelmatigheid. — voorwaarde.

7o hoger Beroep. — strafzaken (douane en accijnzen inBe-
grepen). — rechtspleging in hoger Beroep. — straf. — strafverzwaring 
op grond van gelijkluidende motivering. — regelmatigheid. — voorwaarde.

1o Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs 
dat de wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van artikel 6 
EVRM en artikel 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen van 
de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs 
verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd 
begaan ; een dergelijk bewijs, behoudens het geval van miskenning van een 
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm, mag alleen worden 
geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waar-
door de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk 
proces in gevaar wordt gebracht  (1).

2o Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs 
dat de wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van artikel 6 
EVRM en artikel 14 IVBPR, rekening houdende met de elementen van 
de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs 
verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd 
begaan en waarbij de rechter bij zijn oordeel, onder meer, één of het geheel 
van volgende omstandigheden in afweging kan nemen : hetzij dat de over-
heid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is 
belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat 
de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, hetzij 

  (1) Zie : Cass. 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, AC 2004, nr. 165.
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dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het 
bestaan van het misdrijf betreft ; het feit dat de rechter niet alle voormelde 
omstandigheden in afweging neemt, maakt als dusdanig zijn oordeel nog 
niet onregelmatig  (1).

3o en 4o Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering 
vereist is voor de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch 
dat de maat van iedere straf of van iedere maatregel met een telkens verschil-
lende motivering moet worden verantwoord  (2). (Art. 195, tweede lid,  
Wetboek van Strafvordering)

5o 6o en 7o Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de 
motivering van de door hem uitgesproken straf, in het bijzonder motiveert 
waarom de door de eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is ; een 
zwaardere bestraffing op grond van een gelijkluidende motivering als deze 
van het beroepen vonnis is regelmatig mits de motivering voldoet aan de 
voorwaarden van de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering  (3). 
(Artt. 195, tweede lid, en 211 Wetboek van Strafvordering)

(j. t. v. e.a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 22 november 2011.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 6 en 8 EVRM en 
van de Wet Verwerking Persoonsgegevens, evenals miskenning van het 
recht van verdediging en de regels omtrent de bewijslast in strafzaken : 
de appelrechters doen met overname van de redenen van het beroepen 
vonnis de Antigoontoets betreffende de eventuele bewijsuitsluiting van 
onregelmatig verkregen bewijs ; zij onderzoeken evenwel niet of het 
recht op een eerlijk proces niet werd miskend op basis van het feit dat 
de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van 
misdrijven is belast of de aangever al dan niet de onrechtmatigheid 
opzettelijk heeft begaan ; aldus is de toets van de toelaatbaarheid van 
het verzamelde camera-beeldmateriaal niet correct uitgevoerd. 

  (1) Zie : Cass. 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, AC 2004, nr. 165.
  (2) Cass. 14 nov. 2000, AR P.98.1412.N, AC 2000, nr. 618.
  (3) Zie : Cass. 21 okt. 2008, AR P.08.0915.N, AC 2008, nr. 570.
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2. In zoverre het middel de Wet Verwerking Persoonsgegevens als 
geschonden aanwijst, zonder nauwkeurig aan te geven hoe en waar-
door de bestreden beslissing de bepalingen van die wet schendt, is het 
onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.

3. Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen 
bewijs dat de wet niet uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht 
van artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR, rekening houdende met de 
elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze 
waarop het bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de 
onrechtmatigheid werd begaan. 

Een dergelijk bewijs, behoudens het geval van miskenning van een op 
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm, mag alleen worden 
geweerd wanneer de bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek 
waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het recht op 
een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht. 

De rechter kan bij zijn oordeel, onder meer, één of geheel van volgende 
omstandigheden in afweging nemen : hetzij dat de overheid die met de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast, al 
dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan, hetzij dat de 
ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, 
hetzij dat het onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel 
element van het bestaan van het misdrijf betreft. 

Het feit dat de rechter niet alle, in vorige alinea vermelde omstan-
digheden in afweging neemt, maakt als dusdanig zijn oordeel nog niet 
onregelmatig.

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

4. De appelrechters stellen met overname van de redenen van het 
beroepen vonnis onaantastbaar vast en oordelen dat :

— de verborgen private camera door de tweede verweerster en haar 
vriend, die hiervoor niet gemachtigd waren, eind december 2006 geplaatst 
werd op hun balkon na diverse beschadigingen aan hun beider voer-
tuigen ;

— de Wet Verwerking Persoonsgegevens niet voorziet in een autonome 
nietigheidssanctie of uitsluiting van bewijsgegevens, verkregen met 
schending van die wet ;

— gelet op de politionele vaststellingen de betrouwbaarheid van het 
bewijs evenmin op welkdanige wijze werd aangetast ;

— de camera gericht was op de persoonlijke voertuigen van de tweede 
verweerster en haar vriend zodat de inbreuk op de privacy van de voor-
bijgangers op de openbare weg uiterst minimaal was ;

— de objectieve informatie die kon gedetecteerd worden van de persoon 
die de banden van de wagens doorprikte, slechts bijkomende randinfor-
matie was zonder strikt persoonlijk cachet en dit gedurende een korte 
tijdsspanne ;

— de schending van de privacy slechts zeer geringe proporties aannam 
in vergelijking met de substantiële materiële schade die door de vastge-
stelde misdrijven werd toegebracht.
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Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
naar recht dat de onrechtmatig verkregen camerabeelden weliswaar 
verkregen werden in strijd met eisers recht op privacy, maar niet als 
bewijs uit het debat dienen geweerd te worden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de 
artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering, evenals miskenning 
van het recht van verdediging : de appelrechters geven geen enkele 
bijkomende motivering waarom de door de eerste rechter uitgesproken 
straf onvoldoende was ; er wordt niet louter verwezen naar de moti-
vering van de eerste rechter maar zij wordt ook inhoudelijk overge-
nomen.

6. De rechter moet krachtens artikel 195 Wetboek van Strafvorde-
ring nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen 
vermelden waarom hij dergelijke straf of dergelijke maatregel oplegt en 
moet de strafmaat rechtvaardigen voor elke uitgesproken straf.

Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering 
vereist is voor de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat. De 
maat van iedere straf of van iedere maatregel moet niet met een telkens 
verschillende motivering worden verantwoord.

Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de moti-
vering van de door hem uitgesproken straf, in het bijzonder motiveert 
waarom de door de eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is.

Een zwaardere bestraffing op grond van een gelijkluidende motive-
ring als deze van het beroepen vonnis is regelmatig mits de motivering 
voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 195 en 211 Wetboek van 
Strafvordering. 

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

Voor het overige voldoen de appelrechters met de in het arrest 
vermelde redenen aan de bijzondere motiveringsverplichting, bepaald 
bij artikel 195 Wetboek van Strafvordering.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 tot de kosten.

5 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
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conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Ferlin (bij de balie te Brugge).

N° 364

2o kamer — 5 juni 2012
(P.12.0018.N)

1o rechten van de mens. — verdrag rechten van de mens. 
— artikel 6. — artikel 6.1. — redelijke termijn. — overschrijding. — 
herstel. — Beoordeling door het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de 
regeling van de rechtspleging.

2o rechten van de mens. — verdrag rechten van de mens. 
— artikel 13. — overschrijding van de redelijke termijn. — herstel. — 
Beoordeling door het onderzoeksgerecht dat oordeelt over de regeling 
van de rechtspleging.

3o onderzoeksgerechten. — regeling van de rechtspleging. — rede-
lijke termijn. — overschrijding. — herstel. — Beoordeling.

4o rechten van de mens. — verdrag rechten van de mens. — 
artikel 6. — artikel 6.1. — redelijke termijn. — onderzoeksgerecht. — 
regeling van de rechtspleging. — vaststelling van overschrijding van de 
redelijke termijn. — aantasting Bewijsvoering en recht van verdediging. 
— toetsing. — ontslag van rechtsvervolging. — voorwaarde.

5o onderzoeksgerechten. — regeling van de rechtspleging. — artikel 
6.1 evrm. — redelijke termijn. — vaststelling van overschrijding van de 
redelijke termijn. — aantasting Bewijsvoering en recht van verdediging. 
— toetsing. — ontslag van rechtsvervolging. — voorwaarde.

6o onderzoek in strafzaken. — onderzoeksgerechten. — regeling van 
de rechtspleging. — artikel 6.1 evrm. — redelijke termijn. — vaststel-
ling van overschrijding van de redelijke termijn. — aantasting Bewijsvoe-
ring en recht van verdediging. — toetsing. — ontslag van rechtsvervol-
ging. — voorwaarde.

7o rechten van de mens. — verdrag rechten van de mens. — 
artikel 6. — artikel 6.1. — redelijke termijn. — onderzoeksgerecht. — 
regeling van de rechtspleging. — vaststelling van overschrijding van de 
redelijke termijn. — Bewijsvoering en recht van verdediging niet aange-
tast. — gevolg. — toepassing.

8o onderzoeksgerechten. — regeling van de rechtspleging. — artikel 
6.1 evrm. — redelijke termijn. — vaststelling van overschrijding van de 
redelijke termijn. — Bewijsvoering en recht van verdediging niet aange-
tast. — gevolg. — toepassing.

9o onderzoek in strafzaken. — onderzoeksgerechten. — regeling 
van de rechtspleging. — artikel 6.1 evrm. — redelijke termijn. — vast-
stelling van overschrijding van de redelijke termijn. — Bewijsvoering en 
recht van verdediging niet aangetast. — gevolg. — toepassing.
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1o, 2o en 3o Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechts-
pleging kan als nationale instantie bedoeld in artikel 13 EVRM over de over-
schrijding van de redelijke termijn en het daardoor vereiste rechtsherstel 
oordelen.

4o, 5o en 6o Wanneer het onderzoeksgerecht, dat beslist over de regeling van de 
rechtspleging, de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, dient het 
na te gaan of die overschrijding de bewijsvoering en het recht van verdediging 
van de inverdenkinggestelde ernstig en onherstelbaar heeft aangetast, zodat 
geen eerlijk proces meer mogelijk is ; het is slechts in dat geval dat het onder-
zoeksgerecht de inverdenkinggestelde van strafvervolging kan ontslaan  (1).

7o, 8o en 9o Wanneer het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van 
de rechtspleging, de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt, maar 
oordeelt dat die overschrijding de bewijsvoering en het recht van verdediging 
van de inverdenkinggestelde niet in het gedrang brengt, oordeelt het onaan-
tastbaar welke het passende rechtsherstel is ; het kan daartoe oordelen dat 
dit rechtsherstel in dat stadium van de rechtspleging is bereikt door de 
enkele vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn en dat de 
verwijzingsrechter dit gegeven in aanmerking zal nemen bij de beoordeling 
van de grond van de zaak  (2).

(B.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 november 2010 
(lees 2011).

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

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM, 
artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en 
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering : het arrest dat vaststelt dat de 
redelijke termijn overschreden is en oordeelt dat die overschrijding een 
daadwerkelijk rechtsherstel nodig maakt, schuift het mogelijk rechts-
herstel door naar de feitenrechter ; het oordeelt tevens dat die overschrij-
ding slechts ontslag van rechtsvervolging voor gevolg heeft indien daar-

  (1) Zie : Cass. 24 nov. 2009, AR P.09.1080.N, AC 2009, nr. 694 met concl. O.M.
  (2) Zie : Cass. 27 okt. 2009, AR P.09.0901.N, AC 2009, nr. 621.
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door de bewijsvoering en het recht van verdediging onherstelbaar zijn 
aangetast ; de onherstelbare aantasting van de bewijsvoering en van het 
recht van verdediging moet als dusdanig gesanctioneerd worden, onge-
acht de overschrijding van de redelijke termijn ; door de loutere vaststel-
ling van de overschrijding van de redelijke termijn is er geen daadwerke-
lijke sanctie van de schending van artikel 6 EVRM en voldoet het arrest 
niet aan de vereisten van een daadwerkelijk rechtsherstel.

2. Het onderzoeksgerecht dat beslist over de regeling van de rechts-
pleging kan als nationale instantie bedoeld in artikel 13 EVRM over de 
overschrijding van de redelijke termijn en het daardoor vereiste rechts-
herstel oordelen.

3. Wanneer dat onderzoeksgerecht de overschrijding van de rede-
lijke termijn vaststelt, dient het na te gaan of die overschrijding de 
bewijsvoering en het recht van verdediging van de inverdenkinggestelde 
ernstig en onherstelbaar heeft aangetast, zodat geen eerlijk proces meer 
mogelijk is. Het is slechts in dat geval dat het onderzoeksgerecht de 
inverdenkinggestelde van strafvervolging kan ontslaan. 

Daarentegen, wanneer het onderzoeksgerecht op grond van de gege-
vens die het vaststelt, oordeelt dat de overschrijding van de redelijke 
termijn de bewijsvoering en het recht van verdediging van de inverden-
kinggestelde niet in het gedrang brengt, oordeelt het onaantastbaar 
welke het passende rechtsherstel is. Het kan daartoe oordelen dat dit 
rechtsherstel in dat stadium van de rechtspleging is bereikt door die 
enkele vaststelling en dat de verwijzingsrechter dit gegeven in aanmer-
king zal nemen bij de beoordeling van de grond van de zaak.

4. De omstandigheid dat het de feitenrechter is die met toepassing 
van artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering de 
concrete gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn zal 
dienen te bepalen, houdt niet in dat daardoor het rechtsherstel wordt 
uitgesteld en niet daadwerkelijk is. Immers, de beslissing van het 
onderzoeksgerecht heeft, wat betreft de overschrijding van de redelijke 
termijn, gezag van gewijsde waardoor de feitenrechter gebonden is.

Het onderdeel faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambtshalve onderzoek 

14. 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.

5 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, waar-
nemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Decaigny (bij de balie te Antwerpen).
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N° 365

2o kamer — 5 juni 2012

(P.12.0107.N)

misdrijf. — allerlei. — mensenhandel. — constitutieve Bestanddelen. 
— tewerkstelling in strijd met de menselijke waardigheid. — Begrip.

Het tewerkstellen van werknemers op een wijze dat ze economisch worden 
uitgebuit is een tewerkstelling die in strijd is met de menselijke waardigheid 
als bedoeld in artikel 433quinquies, § 1, 3o, Strafwetboek.

(o. e.a. t. 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 13 december 2011.

De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

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

Derde middel van de eiser II

16. Het middel voert schending aan van artikel 433quinquies, § 1, 
3o, Strafwetboek : het arrest verklaart de eiser schuldig wegens het 
misdrijf mensenhandel en oordeelt daartoe dat de verweerder II niet 
over de mogelijkheid of vrijheid beschikte om over het loon waarvoor 
hij voltijds had gewerkt, te beschikken maar dat de eiser hem integen-
deel als een lijfeigene heeft behandeld ; de vermelde wetsbepaling vereist 
als constitutief bestanddeel dat het aan het werk zetten van de persoon 
gebeurt in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardig-
heid, waaronder verstaan wordt dat de arbeidsomstandigheden van de 
tewerkgestelde persoon mensonwaardig moeten zijn.

17. Het tewerkstellen van werknemers op een wijze dat ze economisch 
worden uitgebuit is een tewerkstelling die in strijd is met de menselijke 
waardigheid als bedoeld in artikel 433quinquies, § 1, 3o, Strafwetboek.

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

18. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis, oordeelt 
het arrest dat :
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— de eiser II de verweerder II onmiddellijk na zijn aankomst in België, 
in de periode van 1 mei 2007 tot 31 januari 2008, tewerk heeft gesteld 
onder de naam van de eiser II ;

— het loon ingevolge de tewerkstelling van de verweerder II op de 
rekening van de eiser II werd gestort ;

— het slachtoffer geen mogelijkheid had om zijn arbeidsloon van de 
rekening te halen want het was een medebeklaagde die beschikte over 
de bankkaart en de pincode verbonden aan de rekening ;

— ook de stortingen gedaan door de ouders van de verweerder II aan 
het adres van de eiser II werden gedaan ;

het begrip “menselijke waardigheid” duidt op een kwalitatief niveau 
van leven dat door het respect van anderen wordt beschermd en een 
menselijk bestaan waarin basisvoorzieningen zijn verzekerd ;

— dit begrip meer inhoudt dan de concrete arbeidsomstandigheden 
onder dewelke het slachtoffer dient te werken.

19. Met die redenen is de beslissing van het arrest dat de verweerder II 
werd tewerkgesteld in omstandigheden strijdig met de menselijke waar-
digheid, naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.
20. Voor het overige komt het middel volledig op tegen het onaantast-

bare oordeel van de feiten door het arrest of verplicht het tot een onder-
zoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Van den Bossche 
(bij de balie te Gent) en de heer De Keukelaere (bij de balie te Gent).

N° 366

2° kamer — 5 juni 2012
(P.12.0555.N)

1o misdrijf. — algemeen. Begrip. materieel en moreel 
Bestanddeel. eenheid van opzet. — eenheid van opzet. — defini-
tieve strafrechtelijke veroordeling. — andere feiten die een voortdurend 
misdrijf vormen. — andere feiten deels voor die veroordeling gepleegd. — 
opeenvolgende en voortgezette uitvoering van hetzelfde misdadig opzet. 
— andere feiten deels na die veroordeling gepleegd. — strafBaarheid. 
— gevolg.

2o straf. — samenloop. — gescheiden Berechting. — definitieve straf-
rechtelijke veroordeling. — andere feiten die een voortdurend misdrijf 
vormen. — andere feiten deels voor die veroordeling gepleegd. — opeen-
volgende en voortgezette uitvoering van hetzelfde misdadig opzet. — 
andere feiten deels na die veroordeling gepleegd. — strafBaarheid. — 
gevolg.
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1o en 2o Geen enkele wetsbepaling belet de rechter om met betrekking tot 
feiten die een voortdurend misdrijf vormen eensdeels te oordelen dat die 
feiten deels de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde 
misdadig opzet als feiten waarvoor de beklaagde reeds bij een in kracht van 
gewijsde getreden beslissing werd veroordeeld, en voor al deze feiten samen 
bij toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek en rekening houdende 
met de reeds opgelegde straf een bijkomende straf op te leggen en ander-
deels om voor de feiten, daterend van na de in kracht van gewijsde getreden 
rechterlijke beslissing, een afzonderlijke straf op te leggen ; aldus legt de 
rechter niet voor eenzelfde feit of dezelfde feiten twee afzonderlijke straffen 
op, maar bestraft hij twee afzonderlijke feiten. (Art. 65 Strafwetboek)

(a. t. m. e.a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 2 maart 2012.

In een memorie en een aanvullende memorie die aan dit arrest zijn 
gehecht, voert de eiser respectievelijk vier middelen en een middel aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof 

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

Middel van de aanvullende memorie

5. Het middel voert schending aan van artikel 14.7 IVBPR en artikel 65 
Strafwetboek, evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
non bis in idem : de appelrechters hebben voor de telastlegging C1, C2 en 
C3, feiten van gebruik van valse stukken, twee afzonderlijke straffen 
opgelegd, eensdeels voor de periode voorafgaand aan 26 juni 2006, ander-
deels voor de periode tussen 27 juni 2006 en 9 maart 2007, terwijl derge-
lijk voortdurend misdrijf een strafbaar feit uitmaakt zolang er aan het 
gebruik geen einde is gesteld door een in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke uitspraak, door de wil van de dader of ten gevolge van 
uitwendige omstandigheden.

6. Geen enkele wetsbepaling belet de rechter om met betrekking tot 
feiten die een voortdurend misdrijf vormen :

— eensdeels te oordelen dat die feiten deels de opeenvolgende en voort-
gezette uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet als feiten waar-
voor de beklaagde reeds bij een in kracht van gewijsde getreden beslis-
sing werd veroordeeld, en voor al deze feiten samen bij toepassing van 
artikel 65, tweede lid, Strafwetboek en rekening houdende met de reeds 
opgelegde straf een bijkomende straf op te leggen ;

— anderdeels om voor de feiten, daterend van na de in kracht van gewijsde 
getreden rechterlijke beslissing, een afzonderlijke straf op te leggen.
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Aldus legt de rechter niet voor eenzelfde feit of dezelfde feiten twee 
afzonderlijke straffen op, maar bestraft hij twee afzonderlijke feiten.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

7. 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.

5 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Pauwels (bij 
de balie te Dendermonde) en de heer Van Bavel (bij de balie te Brussel).

N° 367

2o kamer — 6 juni 2012
(P.12.0671.F)

1o hoger Beroep. — strafzaken (douane en accijnzen 
inBegrepen). — principaal Beroep. vorm. termijn. — aanvang. 
— Betekening. — Begrip.

2o Betekeningen en kennisgevingen. — exploot. — strafzaken. — 
verstekvonnis. — Betekening. — Begrip.

1o en 2o Onder betekening van een verstekvonnis wordt verstaan : de afgifte, 
bij deurwaardersexploot of door één van de in artikel 645 van het Wetboek 
van Strafvordering bedoelde personen, van een eensluidend en, bijgevolg, 
integraal afschrift van de betekende beslissing ; de termijn om hoger beroep 
in te stellen gaat niet in met een betekening van alleen maar een uittreksel 
en niet van de volledige titel. (Artt. 203, § 1 en 645, Wetboek van Strafvor-
dering ; art. 32, 1o, Gerechtelijk Wetboek)

(s.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 20 maart 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.
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Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Tweede middel

Uit de stukken van de rechtspleging, te dezen het proces-verbaal dat 
het openbaar ministerie op de rechtszitting van het hof van beroep van 
22 februari 2012 heeft neergelegd, blijkt dat de directeur van de gevan-
genis waar de eiser gevangen gehouden wordt hem op 27 oktober 2011 
“het uittreksel heeft betekend uit het tegen hem gewezen vonnis van de 
correctionele rechtbank te Luik van 4 oktober 2011 waarbij zijn onmid-
dellijke aanhouding bevolen is”.

Het arrest leidt daaruit af dat het hoger beroep van de eiser van 
17 november 2011, niet ontvankelijk is omdat het was ingesteld buiten de 
termijn van vijftien dagen na de bij artikel 203, § 1, Wetboek van Straf-
vordering voorgeschreven betekening.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen een verstekvonnis, 
gaat evenwel niet in zonder regelmatige betekening van de beslissing.

Onder betekening wordt verstaan : de afgifte, bij deurwaardersexploot 
of door één van de in artikel 645 Wetboek van Strafvordering bedoelde 
personen, van een eensluidend en, bijgevolg, integraal afschrift van de 
betekende beslissing.

Het arrest dat beslist dat de termijn om hoger beroep in te stellen 
ingaat vanaf de betekening van alleen maar een uittreksel en niet van de 
volledige titel, schendt naast de voormelde wetsbepaling de artikelen 32, 
1o, Gerechtelijk Wetboek en 203, § 1, Wetboek van Strafvordering.

Het middel is gegrond.
Het eerste en derde middel die niet tot cassatie zonder verwijzing 

kunnen leiden, behoeven geen antwoord.

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 Bergen.

6 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer 
Franklin (bij de balie te Luik).
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N° 368

1o kamer — 7 juni 2012
(C.10.0722.N)

1o faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk 
akkoord. — rechtspleging. — Beheer van het faillissement. — 
kosten en erelonen van de curator. — Begrip. — gevolg.

2o gerechtskosten. — Burgerlijke zaken. — procedure voor de 
feitenrechter. — faillissement. — Beheer van het faillissement. — kosten 
en erelonen van de curator. — Begrip. — gevolg. 

3o faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk 
akkoord. — rechtspleging. — faillissementsvonnis. — uitvoering. 
— lastgever. — intrekking faillissementsvonnis. — kosten en erelonen 
curator. — gevolg. 

4o gerechtskosten. — Burgerlijke zaken. — procedure voor de 
feitenrechter. — faillissementsvonnis. — uitvoering. — lastgever. — 
intrekking faillissementsvonnis. — kosten en erelonen curator. — gevolg. 

1o en 2o De kosten en erelonen van de curator voor het beheer van het faillis-
sement zijn geen kosten die verband houden met de rechtspleging die aanlei-
ding heeft gegeven tot het faillissement of met de rechtspleging die leidt 
tot de latere intrekking ervan ; die kosten en erelonen van de curator zijn 
derhalve geen gedingkosten in de zin van de artikelen 1017 en 1018 Gerechte-
lijk Wetboek  (1). (Artt. 1017 en 1018 Gerechtelijk Wetboek) 

3o en 4o De uitvoering van een op vordering van een schuldeiser uitgesproken 
faillissement gebeurt niet in opdracht van die schuldeiser , maar van de 
curator die voor alle schuldeisers in de boedel optreedt ; de kosten en het 
ereloon van de curator die verband houden met de uitvoering van een later 
ingetrokken faillissementsvonnis kunnen enkel door de ex-gefailleerde 
worden verhaald op de schuldeiser indien de handelwijze van de laatstge-
noemde lichtvaardig was (2). (Artt. 1021,1024 en 1398, tweede lid, Gerech-
telijk Wetboek ; Artt. 16, 33, 40 en 52 Faillissementswet 1997)

(rsz t. cleyman, curator faillissement thames estate n.v. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Van Ingelgem :

i. situering

1. Eiser werd, na intrekking van het faillissement van een vennoot-
schap, veroordeeld tot betaling van de kosten en erelonen van de voor-
malige curator (eerste verweerder).

2. Tegen de twee tussenarresten (d.d. 3 okt. 2005 en 15 feb. 2010) en 
het eindarrest (d.d. 8 nov. 2010) die aanleiding hebben gegeven tot deze 
beslissing, voert eiser een enig middel tot cassatie aan (dat op zeven 
onderdelen berust).

  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
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ii. Bespreking van het middel

1. Wanneer het vonnis van faillietverklaring wordt ingetrokken, rijst 
de vraag wie de uiteindelijke last van de uitgaven en de kosten zal 
dragen.

2. Wat de eigenlijke gerechtskosten betreft die aan de rechtspleging 
van de faillietverklaring verbonden zijn, en die zich onderscheiden van 
de kosten van tenuitvoerlegging van dit vonnis, kan dit gegeven m.i. 
worden opgelost met toepassing van artikel 1017 Ger.W.

In beginsel wordt conform het eerste lid van deze wetsbepaling de in 
het ongelijk gestelde partij, op verzoek van de eisende partij of ambts-
halve, door de rechter in zijn eindvonnis in de kosten verwezen.

Een enumeratieve (zij het niet limitatieve) opsomming van deze 
kosten en uitgaven vinden we terug in artikel 1018 Ger.W. 

De kosten bedoeld in art. 1017 Ger.W. zijn weliswaar de uitgaven die 
nodig zijn voor het voeren van een procedure.

3. Wat het tenlasteleggen van de kosten van tenuitvoerlegging van het 
ingetrokken faillissementvonnis betreft, lijkt dat evenwel anders. Er 
bestaat inderdaad betwisting nopens de vraag naar de toepasselijkheid 
op het vonnis van faillietverklaring van de in artikel 1398, tweede lid, 
Ger.W. bepaalde regel volgens dewelke de voorlopige tenuitvoerlegging 
van een vonnis geschiedt op risico van de partij die daartoe last geeft.

4. Volgens het arrest dat uw Hof op 2 oktober 1997 heeft gewezen  (1), 
geschiedt de tenuitvoerlegging van het faillissementsvonnis dat op vorde-
ring van een van de schuldeisers wordt uitgesproken, niet in opdracht 
van die schuldeiser maar van de curator die voor alle schuldeisers in de 
boedel optreedt. Waar het duidelijk is dat de curator niet ‘de partij’ is 
waarover in het tweede lid van art. 1398 Ger.W. wordt gesproken, geeft 
het arrest aldus reeds aan dat de bedoelde wetsbepaling niet geldt t.a.v. 
een faillissementsvonnis. In de regel moeten de kosten gemaakt door 
de tenuitvoerlegging van een naderhand ingetrokken faillissement ten 
laste van de boedel komen. Schulden met betrekking tot een doelver-
mogen vallen ten laste van dit vermogen en worden dus uiteindelijk 
gedragen door de gerechtigde op dat vermogen  (2).

5. Een uitzondering geldt wanneer het faillissement ambtshalve is 
uitgesproken. Overeenkomstig het arrest van uw Hof van 24 mei 1996  (3) 
komen de kosten in dat geval bij een nadien ingetrokken faillissement 
ten laste van de Staat, behoudens wanneer de faillietverklaring aan 
een fout van de faillietverklaarde te wijten is. Dit arrest maakt een 
duidelijk onderscheid tussen de kosten van tenuitvoerlegging — met 
inbegrip van de kosten en het ereloon van de curator — en de gerechts-
kosten in de enge zin  (4). 

  (1)  Cass. 2 okt. 1997, AR C.95.0223.N, C.95.0331.N en C.95.0332.N, AC 1997, nr. 382.
  (2)  I. verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Brussel, Kluwer, 1998, 

nr. 454 en 456, telkens in fine. 
  (3)  Cass. 24 mei 1996, AR C.95.0081.F, AC 1996, nr. 190.
  (4) Zie H. geinger, C. van Buggenhout en C. van heuverswijn, ‘Overzicht van 

rechtspraak, Het faillissement en het gerechtelijk akkoord (1990-1995)’, TPR, 1996, (909), 
970, nr. 84.
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6. Met zijn arrest van 14 juni 2001  (1) oordeelde uw Hof dat de kosten 
en de vergoeding van de curator na intrekking van het faillissement 
ten laste van de gefailleerde komen (en bevestigde het zijn voormeld 
precedent van 1996 m.b.t. de kosten bij een ambtshalve faillissement). In 
zijn handboek  (2) beklemtoont I. Verougstraete dat het Hof hiermee een 
logische gevolgtrekking heeft gemaakt uit de niet-toepasselijkheid van 
artikel 1398 Ger.W.

7. In de regel vallen de kosten en erelonen van de curator aldus ten 
laste van de ex-gefailleerde. Na de intrekking van het faillissement 
wordt deze immers terug aan het hoofd van zijn vermogen geplaatst 
en zal hij derhalve moeten instaan voor de betaling van de kosten en 
erelonen van de curator. Indien hij evenwel kan bewijzen dat de fail-
lietverklaring ten onrechte plaatsvond na dagvaarding door een schuld-
eiser, en deze handelwijze door de schuldeiser als tergend en roekeloos 
kan worden beschouwd, kan de ex-gefailleerde van deze schuldeiser 
weliswaar de terugbetaling eisen van de kosten en het ereloon verschul-
digd aan de curator. Indien het faillissement te wijten is aan de fout van 
een gefailleerde, dient de gefailleerde zelf in te staan voor de betaling 
van de kosten  (3). De eventuele fout van de ex-gefailleerde blijkt aldus 
belangrijk, maar zelfs indien deze geen fout heeft begaan, lijkt het niet 
ondenkbaar dat hij moet instaan voor de nuttige kosten van het beheer 
en dat deze dus niet door de schuldeiser of de Staat moeten gedragen 
worden  (4).

8. Aangezien enkel de kosten die noodzakelijk werden gemaakt door het 
geding of die noodzakelijk waren voor zijn beslechting als verhaalbare 
kosten op grond van artikel 1017 Ger.W. kunnen worden beschouwd  (5), 
vallen de kosten en erelonen van de curator ingeval van intrekking 
van het faillissement m.i. niet onder de toepassing van deze wetsbe-
paling. De schuldeiser die bij dagvaarding het faillissement vorderde, 
wordt ingevolge de intrekking van het faillissement weliswaar in het 
ongelijk gesteld, maar de vraag naar diens aansprakelijkheid voor de 
beheers- en administratiekosten van de curator kan ingevolge de hier-
boven verstrekte gegevens evenwel niet worden opgelost aan de hand van 
artikel 1017 Ger.W. Immers, zoals gezegd, is de regel dat de ten onrechte 
gefailleerde deze kosten moet dragen, maar hij kan deze terugvorderen 
van de schuldeiser die ten onrechte zijn faillissement heeft uitgelokt en 
aan wie een fout kan verweten worden. Wanneer de faillietverklaring 
echter niet te wijten is aan een fout van de schuldeiser, maar aan een 
fout van de schuldenaar zelf, dan vallen de kosten ten laste van deze 
laatste  (6). 

  (1)  Cass. 14 juni 2001, RW 2001-2002, 843, met concl. van advocaat-generaal Bresseleers.
  (2)  Manuel de la continuité, des entreprises et de la faillite, Kluwer, 2010-2011, (401), 402, 

nr. 3.2.4.26.
  (3)  A. de wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Intersentia, 2005, 153, nr. 156.
  (4)  I. verougstraete, o.c. (supra voetnoot 6), 402, nr. 3.2.4.26, in fine. 
  (5)  D. maes, Burgerl. Rechtspleging/Geding, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze commen-

taar, Mechelen, Kluwer, Ger.W. Art. 1018-7, nr. 13.
  (6)  J. guillemyn, “De gevolgen van de nietigverklaring van een vonnis waarin het 

faillissement werd uitgesproken”, Jura Falcois, 1990-91, (67) 81.
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9. In deze werd het faillissement van de vennootschap ingetrokken bij 
tussenarrest van 3 oktober 2005 (laatste blad) dat tevens de gedingkosten 
lastens eiser legt, en waaromtrent het tussenarrest van 15 februari 2010 
(p. 4/7, nr. 4) oordeelt dat deze ook de kosten en erelonen van de curator 
q.q. omvatten.

Op basis van de hierboven toegelichte rechtspraak en rechtsleer zijn 
de kosten en erelonen van de curator die gepaard gaan met de tenuit-
voerlegging van het faillissementsvonnis m.i. evenwel geen kosten 
die verband houden met de rechtspleging die aanleiding heeft gegeven 
tot het faillissement of met de rechtspleging die leidt tot de latere 
intrekking ervan, en zijn het derhalve geen gedingkosten in de zin van 
artikel 1017 en 1018 Ger.W. Dergelijke kosten die tot de boedel behoren 
en verband houden met de uitvoering van een later ingetrokken faillis-
sementsvonnis kunnen weliswaar door de onterecht gefailleerde op de 
schuldeiser worden verhaald, maar enkel indien daartoe vanwege diens 
(foute) handelwijze aanleiding bestaat.

10. Het komt mij dan ook voor dat het tussenarrest van 15 februari 
2010, door te oordelen dat het tussenarrest van 3 oktober 2005 ook de 
kosten en erelonen van de curator i.v.m. de tenuitvoerlegging van het 
faillissementsvonnis als gedingkosten heeft opgevat en deze ten laste 
van eiser heeft gelegd, de bewijskracht van die akte heeft miskend 
door er een uitlegging van te geven die met de bewoordingen ervan niet 
verenigbaar is  (1), en dat, in zoverre het tussenarrest van 3 oktober 2005 
zou hebben beslist dat eiser moet instaan voor de beheerskosten van het 
faillissement, dit niet wettig geschiedde en het derhalve niet naar recht 
verantwoord is.

Het eerste dan wel het zesde onderdeel van het enig middel tot cassatie 
lijken mij dan ook in zoverre gegrond. 

III. conclusie : vernietiging.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de tussenarresten van het hof van 
beroep te Gent van 3 oktober 2005 en 15 februari 2010 en het eindarrest 
van 8 november 2010.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft op 17 april 
2012 een schriftelijke conclusie neergelegd.

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.

  (1) Cass. 19 nov. 2007, AR C.06.0150.F, AC 2007, nr. 562 ; Cass. 15 april 2004, AR C.01.0547.N, 
AC 2004, nr. 198.
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iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zesde onderdeel

3. Krachtens artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek verwijst 
ieder eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, zelfs ambts-
halve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de 
overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.

Artikel 1018 Gerechtelijk Wetboek geeft een niet-limitatieve opsomming 
van de gedingkosten. Als gedingkosten kunnen slechts worden aangemerkt 
de kosten die verband houden met het voeren van een procedure.

4. De kosten en erelonen van de curator voor het beheer van het fail-
lissement zijn geen kosten die verband houden met de rechtspleging die 
aanleiding heeft gegeven tot het faillissement of met de rechtspleging 
die leidt tot de latere intrekking ervan.

Die kosten en erelonen van de curator zijn derhalve geen gedingkosten 
in de zin van de artikelen 1017 en 1018 Gerechtelijk Wetboek.

5. De uitvoering van een op vordering van een schuldeiser uitgesproken 
faillissementsvonnis gebeurt niet in opdracht van die schuldeiser, maar 
van de curator die voor alle schuldeisers in de boedel optreedt.

De kosten en het ereloon van de curator die verband houden met 
de uitvoering van een later ingetrokken faillissementsvonnis kunnen 
enkel door de ex-gefailleerde worden verhaald op de schuldeiser indien 
de handelwijze van de laatstgenoemde lichtvaardig was.

6. De appelrechters die in het tussenarrest van 15 februari 2010 oordelen 
dat de kosten en erelonen van de curator die verband houden met de 
uitvoering van het faillissementsvonnis gedingkosten zijn en deze kosten 
ten laste leggen van de eiser zonder te onderzoeken of zijn handelswijze 
lichtvaardig was, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Derde, vierde, vijfde en zevende onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof, 
Vernietigt de bestreden arresten van 15 februari 2010 en 8 november 2010.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

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

7 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, afde-
lingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, advo-
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caat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer De Bruyn en de heer 
Verbist.

N° 369

1o kamer — 7 juni 2012
(C.11.0034.N) 

1o verzekering. — landverzekering. — verzekeringsovereenkomst. 
— aansprakelijkheidsverzekeraar. — recht van verhaal. — draagwijdte. 

2o verzekering. — w.a.m.-verzekering. — persoon die zich de macht 
over een motorrijtuig heeft verschaft door diefstal, geweldpleging of 
heling. — aansprakelijkheid. — recht van verhaal. — gevolg. 

3o verzekering. — w.a.m.-verzekering. — minderjarige. — diefstal 
voertuig ouders. — ongeval. — aansprakelijkheid ouders. — recht van 
verhaal. — grenzen. 

1o De aansprakelijkheidsverzekeraar kan zich in de verzekeringsovereenkomst 
een recht van verhaal tegen de verzekeringnemer en de verzekerde voorbe-
houden voor de gevallen waarin hij zijn verweer niet kan tegenwerpen aan 
de benadeelde. (Artt. 87, § 1, eerste lid, en 88, eerste lid, Wet Landverze-
keringsovereenkomst) 

2o Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de persoon die zich de macht 
over het motorrijtuig heeft verschaft door diefstal, geweldpleging of heling, 
bestaat geen WAM-verzekering en de WAM-verzekeraar kan dit verweer 
aan de benadeelde tegenwerpen ; dit heeft tevens tot gevolg dat de WAM-
verzekeraar tegen de dief die geen verzekerde is in het raam van de WAM-
verzekering, geen contractueel recht van verhaal kan uitoefenen. (Art. 3, 
§ 1, eerste lid, WAM 1989 ; Art. 3, 1o, tweede lid, Modelovereenkomst) 

3o Wanneer het ongeval veroorzaakt is door een minderjarige die het voertuig 
gestolen heeft van zijn ouders, eigenaars van het voertuig, en de WAM-
verzekeraar op grond van de aansprakelijkheid van de ouders de benadeelde 
heeft vergoed, kan deze verzekeraar tegen de ouders die de verzekeringne-
mers zijn, een verhaal op grond van artikel 25, 3o, b), Modelovereenkomst 
uitoefenen ; de ouders kunnen evenwel aan dit verhaal ontkomen door aan 
te tonen dat de in deze bepaling bedoelde tekortkoming zich heeft voorge-
daan in strijd met hun onderrichtingen of buiten hun medeweten. (Art. 25, 
3o, b), Modelovereenkomst) 

(allianz Belgium nv 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 Dendermonde van 2 april 2009.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1564 13/04/13   11:13



N° 369 - 7.6.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1565

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

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zesde onderdeel

7. Krachtens artikel 87, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst kan de verzekeraar in de verplichte verzekeringsovereenkomsten 
de excepties, vrijstellingen, nietigheid en verval van recht voortvloeiend 
uit de wet of de overeenkomst en die hun oorzaak vinden in een feit dat 
zich voor of na het schadegeval heeft voorgedaan, niet tegenwerpen aan 
de benadeelde. Deze verweermiddelen die de verzekeraar aan de bena-
deelde niet kan tegenwerpen, zijn die welke de verzekeraar op grond van 
een bestaande verzekeringsovereenkomst kan inroepen om zich van zijn 
verplichtingen tegenover de verzekerde te bevrijden.

Hieruit volgt dat de verzekeraar de verweermiddelen die betrekking 
hebben op het bestaan en de draagwijdte van de verzekeringsovereen-
komst, aan de benadeelde wel kan tegenwerpen.

8. Krachtens artikel 88, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
kan de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet of de verzeke-
ringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, 
een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer, en 
indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzeke-
ringnemer is.

9. Uit deze wetsbepalingen volgt dat de aansprakelijkheidsverzekeraar 
zich in de verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal tegen de 
verzekeringnemer en de verzekerde kan voorbehouden voor de gevallen 
waarin hij zijn verweer niet kan tegenwerpen aan de benadeelde.

10. Krachtens artikel 3, § 1, eerste lid, WAM 1989 moet de verzekering 
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekken van de in deze bepaling 
opgesomde personen, waaronder de eigenaar en de bestuurder van het 
motorrijtuig, zulks met uitzondering van de burgerrechtelijke aanspra-
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kelijkheid van hen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de 
macht over het motorrijtuig hebben verschaft.

Krachtens artikel 3, 1o, tweede lid, Modelovereenkomst dekt de WAM-
verzekering niet de aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, 
geweldpleging of heling de macht over het omschreven rijtuig hebben 
verschaft.

Hieruit volgt dat er met betrekking tot de aansprakelijkheid van de 
persoon die zich de macht over het motorrijtuig heeft verschaft door 
diefstal, geweldpleging of heling, geen WAM-verzekering bestaat en de 
WAM-verzekeraar dit verweer aan de benadeelde kan tegenwerpen. Dit 
heeft tevens tot gevolg dat de WAM-verzekeraar tegen de dief die geen 
verzekerde is in het raam van de WAM-verzekering, geen contractueel 
recht van verhaal kan uitoefenen.

11. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de WAM-verzekeraar over een 
contractueel recht van verhaal beschikt tegen de dief van het voertuig, 
faalt in zoverre naar recht.

12. Krachtens artikel 25, 3o, b), Modelovereenkomst heeft de verzeke-
raar een recht van verhaal op de verzekeringnemer, en, indien daartoe 
grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer 
op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een 
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en 
reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door 
een persoon die de vereiste minimumleeftijd niet bereikt heeft.

Het laatste lid van artikel 25, 3o, Modelovereenkomst bepaalt dat 
de verzekeraar niettemin geen verhaal kan nemen op een verzekerde, 
indien deze aantoont dat de tekortkomingen of de feiten waarop het 
verhaal gesteund is, te wijten zijn aan een andere verzekerde en dat ze 
zich hebben voorgedaan in strijd met zijn onderrichtingen of buiten zijn 
medeweten. Uit de doelstelling van deze bepaling volgt dat dit recht van 
tegenbewijs ook aan de verzekeringnemer toekomt wanneer de tekort-
koming bij een derde ligt.

13. Wanneer het ongeval veroorzaakt is door een minderjarige die het 
voertuig gestolen heeft van zijn ouders, eigenaars van het voertuig, en 
de WAM-verzekeraar op grond van de aansprakelijkheid van de ouders 
de benadeelde heeft vergoed, kan deze verzekeraar tegen de ouders die 
de verzekeringnemers zijn, een verhaal op grond van artikel 25, 3o, b), 
Modelovereenkomst uitoefenen. De ouders kunnen evenwel aan dit 
verhaal ontkomen door aan te tonen dat de in deze bepaling bedoelde 
tekortkoming zich heeft voorgedaan in strijd met hun onderrichtingen 
of buiten hun medeweten.

14. De appelrechters oordelen dat :
— de eerste verweerder op het ogenblik van het ongeval het voertuig 

van zijn moeder, tweede verweerster, bestuurde ;
— de eerste verweerder niet over een geldig rijbewijs beschikte, noch 

de wettelijk vereiste leeftijd had om het voertuig te besturen ;
— de derde verweerster als WAM-verzekeraar gehouden was de bena-

deelden te vergoeden op grond van de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid van de ouders aangezien deze gehoudenheid eveneens geldt wanneer 
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de minderjarige zich door diefstal de macht over het motorrijtuig heeft 
verschaft ;

— uit niets blijkt dat tweede verweerster op de hoogte was dat de eerste 
verweerder het voertuig zou besturen, noch zij hem hiertoe toestem-
ming zou gegeven hebben.

15. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de derde verweerster in de 
gegeven omstandigheden over een contractueel recht van verhaal 
beschikt tegen de tweede verweerster, kan in zoverre niet worden aange-
nomen.

Zevende onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Achtste onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

7 juni 2012— 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van 
Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer De 
Bruyn, de heer Mahieu en mevr. Geinger.

N° 370

1o kamer — 7 juni 2012 
(C.11.0449.N)

overeenkomst. — einde. — overeenkomst van onBepaalde duur. — 
overeenkomst van Bepaalde duur. — opzegging. — voorwaarden en gevolg. 

Een overeenkomst van onbepaalde duur kan steeds eenzijdig worden opge-
zegd mits inachtneming van een redelijke termijn en dergelijke opzegging is 
onherroepelijk ; een overeenkomst van bepaalde duur kan daarentegen in de 
regel niet eenzijdig worden opgezegd, en is, behoudens aanvaarding ervan 
door de andere contractspartij, slechts definitief en onherroepelijk indien 
die opzegging regelmatig is gebeurd ; de opzeggende partij kan derhalve een 
onregelmatige en door de andere contractspartij niet aanvaarde opzegging 
ongedaan maken, mits hij dit recht niet op abusieve wijze uitoefent  (1). 
(Art. 1134 BW) 

(scapa Belgium n.v. t. optigance B.v.B.a.)

  (1) Zie Cass. 3 dec. 2007, AR C.06.0208.F, AC 2007, nr. 601 ; zie ook Cass. 23 nov. 2009, AR 
C.08.0263.F, AC 2009, nr. 683.
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arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 20 december 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

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

Gegrondheid

3. Een overeenkomst van onbepaalde duur kan steeds eenzijdig worden 
opgezegd mits inachtneming van een redelijke termijn en dergelijke 
opzegging is onherroepelijk.

Een overeenkomst van bepaalde duur kan daarentegen in de regel 
niet eenzijdig worden opgezegd. De opzegging van een overeenkomst 
van bepaalde duur is, behoudens aanvaarding ervan door de andere 
contractspartij, slechts definitief en onherroepelijk indien die opzeg-
ging regelmatig is gebeurd. 

De opzeggende partij kan derhalve een onregelmatige en door de 
andere contractspartij niet aanvaarde opzegging ongedaan maken, mits 
hij dit recht niet op abusieve wijze uitoefent.

4. De appelrechters oordelen dat :
— gelet op de contractuele afspraken vervat in artikel 3 van de 

licentieovereenkomst, de opzegging bij brief van 31 oktober 2006 tegen 
31 oktober 2007 geen rechtsgeldige opzegging was ;

— de overeenkomst immers slechts kon worden opgezegd per 31 oktober 
2010 met een opzeggingstermijn van 12 maanden ;

— de opzegging in strijd met de contractuele afspraken een contrac-
tuele wanprestatie uitmaakt ;

— deze opzegging evenwel onherroepelijk is, ongeacht of de opzegging 
onjuist of foutief werd gegeven en ongeacht of de opgezegde overeen-
komst van bepaalde dan wel van onbepaalde duur is.

5. De appelrechters die aldus oordelen dat de onregelmatige opzegging 
van een overeenkomst van bepaalde duur onherroepelijk is en derhalve 
definitief een einde stelt aan deze overeenkomst, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.
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Het middel is gegrond. 

Overige grieven

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

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.

7 juni 2012— 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de heer 
Wouters en de heer Van Eeckhoutte.

N° 371

1o kamer — 7 juni 2012
(C.11.0488.N)

1o wetten, decreten, ordonnantie, Besluiten. — werking in 
de tijd en in de ruimte. — artikel 5 kansspelwet. — overeenkomst 
exploitatie kansspelen en kansspelinrichtingen. — nietigheid. — draag-
wijdte. 

2o overeenkomst. — rechten en verplichtingen van partijen. 
— allerlei. — artikel 5 kansspelwet. — overeenkomst exploitatie kans-
spelen en kansspelinrichtingen. — nietigheid. — draagwijdte. 

3o spelen en weddenschappen. — artikel 5 kansspelwet. — over-
eenkomst exploitatie kansspelen en kansspelinrichtingen. — nietigheid. — 
draagwijdte. 

1o, 2o en 3o Artikel 5 Kansspelwet zoals van kracht vóór de opheffing bij wet 
van 10 januari 2010 betreft niet de rechtsgeldigheid van de overeenkomsten 
met het oog op de exploitatie van de door de wet en haar uitvoeringsbesluiten 
toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen, maar wel de rechtsgevolgen 
ervan en meer bepaald de mogelijkheid voor de contractspartijen om de 
nietigheid van deze overeenkomst op te werpen ; de wetgever maakt hierbij 
geen onderscheid naargelang de overeenkomsten zijn tot stand gekomen 
vóór of na de inwerkingtreding van artikel 5 Kansspelwet  (1). (Art. 5 Kans-
spelwet) 

(s. e.a. t. gema Bingo B.v.B.a.) 

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

i. situering

1. Tussen partijen waren (op 1 april 1998 en 1 januari 2000) samenwer-
kingsovereenkomsten met tussenpersoonstelling afgesloten om uitslui-
tend automatische ontspanningstoestellen van verweerster in het café 
van eisers toe te laten en deze effectief uit te baten. 

Wegens niet-uitvoering hiervan vorderde verweerster de ontbinding 
van de samenwerkingsovereenkomsten in het nadeel van eisers, die bij 
tegenvordering de nietigverklaring van deze overeenkomsten vroegen. 

2. Het bestreden arrest bevestigde het vonnis a quo dat de hoofdvor-
dering deels gegrond verklaarde en de tegenvordering als ongegrond 
afwees. 

Tegen deze beslissing wordt een enig middel tot cassatie aangevoerd 
dat de appelrechter verwijt ten onrechte te hebben geoordeeld dat de 
bewuste overeenkomsten niet nietig zijn, nu volgens eisers de geldig-
heid ervan dient beoordeeld te worden op grond van de op het ogenblik 
van het totstandkomen ervan toepasselijke wet. Waar artikel 5 van de 
Kansspelwet (in werking getreden op 30 december 2000) de rechtsgeldig-
heid van de spelovereenkomsten betreft, is deze bepaling volgens eisers 
niet van toepassing op overeenkomsten die, zoals in huidige betwisting, 
van daarvoor dateren. 

ii. Bespreking van het middel

1. Het voorliggende dossier betreft de werking in de tijd van artikel 5 
van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en 
de bescherming van de spelers (Kansspelwet)  (1), zoals van kracht vóór 
de opheffing ervan bij artikel 7 van de wet van 10 januari 2010 tot wijzi-
ging van de wetgeving inzake kansspelen  (2), en in het bijzonder de vraag 
of deze bepaling ook geldt voor lopende contracten. 

2. Deze wetsbepaling is in werking getreden op 30 december 2000  (3), en 
werd met ingang van 1 januari 2011 opgeheven  (4). 

3. Dit artikel bepaalt dat de nietigheid van de overeenkomsten met 
het oog op de exploitatie van de door de wet en haar uitvoeringsbe-
sluiten toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen niet kan worden 
opgeworpen alleen op grond van het feit dat deze kansspelen of kansspe-
linrichtingen ongeoorloofd zouden zijn.

4. Voormeld artikel beoogt de nietigheid van de overeenkomsten die 
werden gesloten met het oog op de exploitatie van door het Strafwet-
boek toegestane kansspelen uitdrukkelijk uit te sluiten. Uit de parle-
mentaire voorbereiding van die wet blijkt dat men de spelexploitanten 
contractueel de mogelijkheid wilde geven om hun spelen te exploiteren 

  (1)  BS 30 dec. 1999.
  (2)  BS 1 feb. 2010.
  (3)  Art. 78 van de wet van 7 mei 1999 en art. 9 van het KB van 22 dec. 2000 betreffende 

de werking en het beheer van de kansspelinrichtingen klasse III, de wijze van aanvraag 
en de vorm van de vergunning klasse C, BS 30 dec. 2000, ed. 1.

  (4)  Art. 61 van de wet van 10 jan. 2010, BS 1 feb. 2010.
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door voor die overeenkomsten een wettelijke grondslag te voorzien. 
Daarom is bij artikel 5 bepaald dat het loutere feit dat die kansspelen 
of die kansspelinrichtingen ongeoorloofd zouden zijn, niet mag leiden 
tot de nietigheid t.a.v. het burgerlijk recht. Door de exceptie van spel, 
zoals bedoeld in artikel 1965 BW, te beperken, lag het in de bedoeling 
een einde te maken aan de discussie over de geldigheid van de onderge-
schikte overeenkomsten t.a.v. de kansspelen  (1). 

5. Deze bepaling lijkt geen afbreuk te doen aan de regel in artikel 1965 
BW dat bepaalt dat de wet geen rechtsvordering toestaat voor een speel-
schuld of voor de betaling van een weddenschap  (2).

De bepaling van artikel 5 van de Kansspelwet dient dan ook te worden 
begrepen in die zin dat zij erkent dat een spelovereenkomst en een met 
het spel verwante overeenkomst — inclusief een overeenkomst met 
het oog op de exploitatie van de door deze wet en haar uitvoeringsbe-
sluiten toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen — volgens het 
burgerlijk recht een ongeoorloofde oorzaak heeft, maar dat zij de moge-
lijkheid uitsluit om de overeenkomsten tot exploitatie van de door de 
Kansspelwet en haar uitvoeringsbesluiten toegestane spelen nietig te 
verklaren op grond van de ongeoorloofdheid van hun oorzaak  (3). 

Dit artikel verhindert aldus enkel een nietigverklaring op grond van 
het feit dat het kansspel waarop de overeenkomst betrekking heeft, 
ongeoorloofd is. Waar dit artikel geen enkele verwijzing inhoudt naar de 
spelexceptie op zich, bepaalt het daarnaast evenmin iets over de geoor-
loofdheid van de spelovereenkomst zelf en betreft het enkel de geoor-
loofdheid van bepaalde nevencontracten. Als deze samenhangen met 
legale kansspelen kan de nietigheid ervan niet worden ingeroepen op 
basis van de ongeoorloofdheid die uit artikel 1965 BW wordt afgeleid  (4). 

De wet van 7 mei 1999 handhaaft aldus weliswaar het verbod tot uitba-
ting van kansspelen, maar voorziet in een uitzondering bij wijze van het 
uitbaten met vergunning. Op die manier wilde de wetgever met de invoe-
ring van artikel 5 een einde stellen aan de rechtsonzekerheid omtrent de 
rechtsgeldigheid van bepaalde contracten en deze met de invoering van 
dit artikel een wettelijke basis verlenen  (5). 

  (1)  Parl. Doc. Kamer 2007-08, nr. 52. 430/001, p. 3, Wetsvoorstel van 23 nov. 2007 tot 
aanvulling van art. 5 van de wet van 7 mei 1999, dat beoogt dit artikel van toepassing 
te verklaren op de overeenkomsten bedoeld bij deze wet, ook al werden ze gesloten 
vooraleer deze in werking trad.

  (2)  Zie evenwel de wijziging ingevolge art. 46 van de wet van 10 jan. 2010 (BS 1 feb. 
2010) aan art. 1966 BW dat bepaalt dat, benevens de spelen waarmee behendigheid en 
geoefendheid van het lichaam zijn gemoeid, ook de kansspelen die zijn toegestaan inge-
volge de wet van 7 mei 1999 van de vorige bepaling (art. 1965 BW) zijn uitgezonderd.

  (3)  C. cauffman, De (on)geoorloofdheid van overeenkomsten m.b.t. de plaatsing van 
zgn. caféspelen, RW 2007-08, (1242) 1244-1245, noot onder Cass. 30 jan. 2006, 1241.

  (4)  N. hoeckx, “Kansspelwet en spelexceptie, Cheques in een casino”, NjW 2008, (330), 
334-335.

  (5)  R. verstringhe, “De wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen 
en de bescherming van de spelers”, T. Strafrecht, 2000, 137 en 140 ; “Verslag namens de 
Commissie voor de financiën en de economische aangelegenheden”, Gedr. St. 14 okt. 
1998, 1-419/17, p. 70-71 ; “Verslag namens de Commissie voor de financiën en de begroting”, 
Gedr. St. 1795/8 - 98/99, p. 15-16.
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6. Met zijn arrest van 30 januari 2006 oordeelde uw Hof  (1) in dat verband 
dat — los van haar strafbaarstelling — de spelovereenkomst volstrekt 
ongeoorloofd is en dat alle overeenkomsten tot organisatie van de 
exploitatie ervan dat dus ook zijn ; alleen de spelen die geschikt zijn 
voor behendigheid en geoefendheid van het lichaam genieten gerechte-
lijke bescherming  (2). In dit arrest heeft uw Hof zich evenwel niet uitge-
sproken over de thans voorliggende vraag. Het Hof stelde louter vast dat 
artikel 5 van de Kansspelwet te dezen niet van toepassing was.

7. Ook in een arrest van 7 maart 2008 was er sprake van een overeen-
komst die werd gesloten en beëindigd voordat artikel 5 in werking trad, 
zodat uw Hof dan ook de mening was toegedaan dat het bestreden arrest 
zich derhalve niet op deze bepaling kon beroepen om de door eiser opge-
worpen spelexceptie te verwerpen  (3). Het oordeelde verder wel dat de 
wet van 7 mei 1999 de rechtsgevolgen regelt van een overeenkomst die 
nog loopt bij de inwerkingtreding van die wet (en dus impliciet maar 
zeker dat art. 5 derhalve wel degelijk van toepassing is op overeenkom-
sten die nog liepen na de inwerkingtreding op 30 december 2000 ?). 

8. Krachtens artikel 2 BW beschikt de wet alleen voor het toekomende 
en heeft ze geen terugwerkende kracht.

In de regel is een nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden 
die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige 
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, voor 
zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan onherroepelijk vastge-
stelde rechten. Met betrekking tot overeenkomsten blijft de oude wet 
van toepassing, behoudens indien de nieuwe wet van openbare orde is 
of uitdrukkelijk toepasselijk wordt gemaakt op lopende overeenkom-
sten  (4).

Uw Hof heeft echter ook beklemtoond dat ook indien de nieuwe wet 
van openbare orde is  (5) of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft op 
de lopende overeenkomsten, de geldigheid van de overeenkomst  (6) dient 
beoordeeld te worden op grond van de op het ogenblik van het totstand-
komen ervan toepasselijke wet  (7).

Bovendien betreft de uitzonderingsregel dat in zake overeenkomsten 
de oude wet van toepassing blijft volgens uw Hof enkel de rechtsgevolgen 
van de lopende overeenkomsten  (8). 

  (1) Cass. 30 jan. 2006, AR C.04.0212.F, AC 2006, nr. 60.
  (2) Zie in dat verband eveneens supra voetnoot (6) en de inmiddels gewijzigde versie 

van art. 1966, eerste lid, BW ingevolge de wet van 10 jan. 2010 tot wijziging van de wetge-
ving inzake kansspelen (BS 1 feb. 2010). 

  (3) Cass. 7 maart 2008, AR C.06.0299.F, AC 2008, nr. 159.
  (4) Cass. 12 jan. 1998, AR S.97.0052.F, AC 1998, nr. 20 ; Cass. 26 mei 2005, AR C.04.0215.F, 

AC 2005, nr. 298 ; Cass. 24 apr. 2008, AR C.06.0353.N, AC 2008, nr. 248.
  (5) Voor het begrip openbare orde : zie Cass. 29 nov. 2007 en 19 maart 2007, AR C.07.0173.N 

en C.03.0582.N, AC 2007, nr. 596 en nr. 145. 
  (6) Krachtens art. 1108 BW zijn tot de geldigheid van een overeenkomst vereist : de 

toestemming, de bekwaamheid, een bepaald voorwerp en een geoorloofde oorzaak. 
  (7) Cass. 17 sept. 2004, AR C.02.0282.N, AC 2004, nr. 418 ; Cass. 15 sept. 2005, AR C.04.0345.N, 

AC 2005, nr. 437.
  (8) Cass. 15 sept. 2005, AR C.04.0345.N, AC 2005, nr. 437.
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Wanneer nu een nieuwe bepaling aldus betrekking heeft op de rechts-
geldigheid van deze overeenkomsten, luidt de algemene regel dan ook 
dat deze nieuwe bepaling enkel geldt voor de overeenkomsten die na 
haar inwerkingtreding worden gesloten. Indien in die omstandigheden 
de (nieuwe) bepaling ook zou gelden voor de lopende contracten, zou er 
derhalve sprake zijn van terugwerkende kracht.

Het beginsel dat als algemene regel in artikel 2 BW vervat is, volgens 
hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft, heeft evenwel geen 
absoluut karakter. Immers, indien zulks de uitdrukkelijke of stilzwij-
gende maar zekere bedoeling van de wetgever is geweest, moet de rechter 
de nieuwe wet op het verleden toepassen  (1). 

De terugwerkende kracht van wetsbepalingen, die van die aard is dat 
zij rechtsonzekerheid in het leven kan roepen, kan echter enkel worden 
verantwoord op grond van bijzondere omstandigheden, inzonderheid 
wanneer zij onontbeerlijk is voor de goede werking of de continuïteit 
van een openbare dienst. Bovendien vergt de aard van het in het geding 
zijnde beginsel dat uitzonderlijke omstandigheden een verantwoording 
bieden voor dat optreden van de wetgever  (2). Een dergelijke bedoeling 
van de wetgever moet derhalve ondubbelzinnig vaststaan, maar lijkt mij 
bij gebrek aan verdere verduidelijking als dusdanig in deze noch uit de 
wet noch uit de parlementaire stukken te kunnen worden achterhaald.

9. In navolging van het hoger reeds toegelichte strekt de nieuw inge-
voerde regel van artikel 5 van de Kansspelwet er derhalve toe dat 
contracten met het oog op de exploitatie van de door deze wet en haar 
uitvoeringsbesluiten toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen 
rechtsgevolgen kunnen teweegbrengen, zelfs als de kansspelen of de 
kansspelinrichtingen zelf ongeoorloofd zouden zijn.

Partijen die overeenkomsten sluiten m.b.t. de exploitatie van spelen 
en weddenschappen kunnen zich volgens de ratio van de nieuwe regeling 
(die geldt ongeacht het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst) 
aldus achteraf niet op de ongeoorloofdheid van de spelen beroepen om 
aan de uitvoering van hun verbintenissen te ontsnappen.

Hoewel hieruit mogelijkerwijze zou kunnen afgeleid worden dat deze 
bepaling dan ook geen betrekking heeft op de geldigheid van de over-
eenkomst zelf, maar louter de rechtsgevolgen ervan betreft, staat het 
mij evenwel voor dat een eventuele loskoppeling van de nietigheid en de 
gevolgen ervan (op basis van de mogelijkheid om de nietigheid van de nog 
lopende overeenkomsten weliswaar te kunnen opwerpen op grond van de 
oude wet, maar er zich niet op te kunnen beroepen alleen op grond van 
het feit dat de kansspelen ongeoorloofd zijn) niet opportuun overkomt, 
nu dergelijke loskoppeling m.i. de facto een tussencategorie dreigt te 
creëren, waardoor (nog) meer rechtsonzekerheid dreigt te ontstaan.

Weliswaar maakt de wetgever, door in artikel 5 te bepalen dat de 
nietigheid niet kan worden opgeworpen alleen op grond van het feit 
dat deze kansspelen ongeoorloofd zijn, geen onderscheid tussen de 
lopende en de nieuwe overeenkomsten naargelang deze voor dan wel 

  (1) Cass. 18 maart 1960, AC 1960, 678. 
  (2) Arbitragehof nr. 3/98, 14 jan. 1998, AA 1998, 19, en nr. 49/98, 20 mei 1998, AA 1998, 601.
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na de  inwerkingtreding van artikel 5 van de Kansspelwet zijn tot stand 
gekomen, maar overeenkomstig de rechtspraak van uw Hof  (1) is het 
hem evenwel niet toegestaan om terugwerkende kracht toe te kennen 
aan wetgeving die de geldigheid van de overeenkomst regelt, en blijkt 
bovendien niet of in het onderhavige de omstandigheden vervuld zijn 
die de terugwerking van een wetgevende maatregel rechtvaardigen zoals 
die door het Grondwettelijk Hof zijn verduidelijkt, te meer daar het de 
bedoeling is rechtsgevolgen te verbinden aan overeenkomsten die als 
nietig werden beschouwd toen ze zijn gesloten  (2).

10. Vanuit voormelde benadering ben ik dan ook de mening toegedaan 
dat de appelrechter zijn beslissing niet naar recht verantwoordt, en dat 
het middel derhalve gegrond lijkt.

III. conclusie : vernietiging.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 9 september 2010.

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

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

deerd.

ii. cassatiemiddel

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling 

Enig middel 

1. Artikel 5 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspel-
inrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna : Kansspelenwet), 
zoals van kracht vóór de opheffing bij wet van 10 januari 2010, is in 
werking getreden op 30 december 2000 en bepaalt dat de nietigheid van 
de overeenkomsten met het oog op de exploitatie van de door de wet 
en haar uitvoeringsbesluiten toegestane kansspelen en kansspelinrich-
tingen niet kan worden opgeworpen alleen op grond van het feit dat deze 
kansspelen ongeoorloofd zijn.

Deze bepaling betreft niet de rechtsgeldigheid van de overeenkom-
sten met het oog op de exploitatie van de door de wet en haar uitvoe-
ringsbesluiten toegestane kansspelen en kansspelinrichtingen, maar 

  (1)  Cass. 17 sept. 2004, AR C.02.0282.N, AC 2004, nr. 418.
  (2)  Advies Raad van State, nr. 44.207/02, Gedr. St. 4 april 2008, 430/005, p. 6 ; Advies 

Kansspelcommissie, Gedr. St. 7 maart 2008, 430/004, p. 6.
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wel de rechtsgevolgen ervan en meer bepaald de mogelijkheid voor de 
contractspartijen om de nietigheid van deze overeenkomst op te werpen.

De wetgever maakt hierbij geen onderscheid naargelang de overeen-
komsten zijn tot stand gekomen vóór of na de inwerkingtreding van 
artikel 5 Kansspelenwet.

2. De appelrechter oordeelt derhalve zonder schending van de aange-
voerde wetsbepalingen dat de eisers niet de nietigheid kunnen inroepen 
van de vóór de inwerkingtreding van artikel 5 Kansspelenwet gesloten 
overeenkomsten tot de exploitatie van kansspelautomaten in een drank-
gelegenheid.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

7 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Van Ingelgem. 
— Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 372

1o kamer — 7 juni 2012
(C.11.0498.N)

1o verjaring. — Burgerlijke zaken. — stuiting. — dagvaarding. — 
omvang van de stuiting. — grenzen. 

2o verjaring. — Burgerlijke zaken. — stuiting. — dagvaarding. — 
duur van de stuiting. — grenzen. 

1o Een dagvaarding stuit de verjaring van de vordering die ze inleidt en van 
de vordering die virtueel daarin begrepen is ; de eis tot betaling van een 
hoofdsom stuit hierdoor de verjaring van de eis tot betaling van de interest 
op die som  (1). (Art. 2244 BW) 

2o De stuiting van de verjaring door een dagvaarding duurt, behoudens 
andersluidende wetsbepaling, voort tijdens het gehele geding, dit is tot op de 
dag van de uitspraak van het vonnis of arrest dat een einde maakt aan het 
geding ; het vonnis of arrest dat een provisie toekent aan de eiser, een onder-
zoeksmaatregel beveelt en de zaak naar de bijzondere rol verzendt, maakt 
geen einde aan het geding  (2). (Art. 2244 BW) 

(v. t. d.) 

  (1)  Zie Cass. 12 jan. 2010, AR P.09.1266.N, AC 2010, nr. 20 ; zie ook Cass. 8 mei 2006, AR 
S.05.0005.F, AC 2006, nr. 259. 

  (2)  Cass. 30 juni 1997, AR S. 96.0159.N, AC 1997, nr. 309.
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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 2 maart 2011.

Raadsheer Geert Jocqué 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 

Eerste onderdeel

1. Artikel 2277, vierde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat interesten 
van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij 
het jaar of bij kortere termijnen, verjaren door verloop van vijf jaren.

Krachtens artikel 2244 Burgerlijk Wetboek stuit een dagvaarding de 
verjaring van de vordering die ze inleidt en van de vordering die virtueel 
daarin begrepen is. De eis tot betaling van een hoofdsom stuit hierdoor 
de verjaring van de eis tot betaling van de interest op die som.

De stuiting van de verjaring door een dagvaarding duurt, behoudens 
andersluidende wetsbepaling, voort tijdens het gehele geding, dit is tot 
op de dag van de uitspraak van het vonnis of arrest dat een einde maakt 
aan het geding.

Het vonnis of arrest dat een provisie toekent aan de eiser, een onder-
zoeksmaatregel beveelt en de zaak naar de bijzondere rol verzendt, 
maakt geen einde aan het geding.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— de verweerder in zijn dagvaarding van 14 maart 1995 terugbetaling 

van de helft van de aankoopprijs van de voertuigen vorderde zonder inte-
rest op dat bedrag ;

— de rechtbank van koophandel te Gent bij zijn vonnis van 10 november 
1995 de eiser veroordeelde tot een provisie, de overlegging van stukken 
beval en de zaak naar de bijzondere rol verzond ;

— het hof van beroep te Gent in zijn arrest van 24 april 1998 het vonnis 
van 10 november 1995 bevestigde.

3. Door te oordelen dat de rechtsmacht van de rechter niet uitgeput 
was wat betreft de interest, verantwoordt de appelrechter zijn beslis-
sing dat de stuiting van de verjaring van de interest is blijven lopen na 
24 april 1998, naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
4. De appelrechter wijst de vordering van de verweerder af voor zover 

deze betrekking heeft op het saldo van 4.957,87 euro, te vermeerderen 
met de interest.
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5. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 2247 Burger-
lijk Wetboek omdat het vonnis van 10 november 1995 bevestigd door het 
arrest van 24 april 1998, het bedrag van 4.957,87 euro heeft afgewezen, 
heeft het geen belang en is het mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

N° 373

1o kamer — 8 juni 2012
(C.11.0080.F)

1o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD. — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS. — 
faillissement. — verschoonBaar verklaarde gefailleerde. — echtgenoot 
van de gefailleerde die persoonlijk gehouden is tot de schuld van de andere 
echtgenoot. — echtgenoot van de gefailleerde medeschuldenaar met hem 
van een schuld die vóór het faillissement door de twee echtgenoten is 
aangegaan. — schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen van 
de echtgenoot. — uitwerking.

2o PREJUDICIEEL GESCHIL. — grondwettelijk hof. — faillissement. — 
verschoonBaar verklaarde gefailleerde. — echtgenoot van de gefail-
leerde die persoonlijk gehouden is tot de schuld van de andere echtge-
noot. — echtgenoot van de gefailleerde medeschuldenaar met hem van een 
schuld die vóór het faillissement door de twee echtgenoten is aangegaan. 
— schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen van de echtge-
noot. — Bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde. — BestaanBaar-
heid met de artikelen 10 en 11 van de grondwet. — verplichting van het 
hof.

3o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD. — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS. — 
faillissement. — verschoonBaar verklaarde gefailleerde. — echtgenoot 
van de gefailleerde die persoonlijk gehouden is tot de schuld van de andere 
echtgenoot. — echtgenoot van de gefailleerde medeschuldenaar met hem 
van een schuld die vóór het faillissement door de twee echtgenoten is 
aangegaan. — schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen van 
de echtgenoot. — Bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde. — 
BestaanBaarheid met de artikelen 10 en 11 van de grondwet. — verplich-
ting van het hof.
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1o De echtgenoot van de gefailleerde die samen met hem de medeschuldenaar is 
van een schuld die vóór het faillissement door de twee echtgenoten is aangegaan 
en waartoe de echtgenoot van de gefailleerde bijgevolg persoonlijk gehouden 
is, ook al werd die schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen 
van de echtgenoot, wordt als gevolg van de verschoonbaarheid bevrijd van die 
verplichting  (1). (Art. 82, tweede lid, Faillissementswet 1997)

2o en 3o Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 82, tweede lid, van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, in die zin uitgelegd dat de echtge-
noot van de gefailleerde bevrijd wordt van een schuld die gezamenlijk of 
hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, ook al is die schuld aangegaan 
ten voordele van het eigen vermogen van de echtgenoot, artikelen 10 en 
11 van de Grondwet schendt, in zoverre het aldus een gelijke behandeling 
maakt van de schuldeiser van de echtgenoot die zich louter voor de persoon-
lijke verbintenissen van de gefailleerde garant heeft gesteld, zonder daaruit 
een voordeel voor zijn eigen vermogen te halen, en de schuldeiser van de 
echtgenoot die deze schuld gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is 
aangegaan ten voordele van zijn eigen vermogen, waarbij de schuldeiser in 
de beide onderstellingen zijn recht verliest op het verhalen van die schuld op 
de echtgenoot, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk 
Hof. (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof ; art. 82, tweede 
lid, Faillissementswet 1997)

(centea n.v. t. p. e.a.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 10 september 2009.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiseres voert een middel aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet ;
— artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grond-

wettelijk Hof ;
— de artikelen 16, 80, derde lid, 82, gewijzigd bij de wetten van 2 februari 

2005 en 20 juli 2005, 96 en 98 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 ;
— de artikelen 1200, 1201, 1210, 1213, 1216, 1234, 1399, 1400, 1408, 1413, 1414, 

1432 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 7, 8, 41, 80, 87 en 108, 1o, van de Hypotheekwet van 

16 december 1851, dat is titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek.

  (1) Zie Cass. 24 feb. 2011, AR C.10.0322.F, AC 2011, nr. 168, met concl. O.M. in Pas. 2011.
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Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk, wijzigt het 
beroepen vonnis, behalve in zoverre het de zaken heeft gevoegd en 
de hoofdvorderingen en de nieuwe vorderingen ontvankelijk heeft 
verklaard, zegt dat het verzet tegen de aanmaning die op 9 november 
2000 werd verstuurd in het raam van het uitvoerend beslag op onroerende 
goederen van 26 november 1998 geen voorwerp heeft, verklaart het verzet 
tegen het bevel van 2 oktober 2008 gegrond, zegt dat de verweerster in 
haar hoedanigheid van echtgenote van M.P., verschoonbaar verklaarde 
gefailleerde, bevrijd is van haar verplichtingen uit de authentieke akte 
van 24 juni 1996 ten aanzien van de eiseres, en zegt bijgevolg dat de 
eiseres de voornoemde schuldvordering niet mag terugvorderen van de 
verweerster en veroordeelt haar in de kosten van eerste aanleg en van 
hoger beroep. Het baseert die beslissingen op de onderstaande redenen :

 “Voor het overige maakt [de verweerster] aanspraak op het voordeel 
van de bevrijding van elke schuld ten aanzien van [de eiseres], in haar 
hoedanigheid van echtgenote van een verschoonbaar verklaarde gefail-
leerde. 

Artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet bepaalt : ‘de echtge-
noot van de gefailleerde die zich persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld 
voor de schuld van deze laatste, wordt ingevolge de verschoonbaarheid 
bevrijd van die verplichting’.

[De eiseres] beklemtoont dat het krediet dat de echtgenoten P.-B. in 
1996 hoofdelijk hadden geopend, bestemd was voor de aankoop door [de 
verweerster] van het onverdeelde aandeel van haar zus C. in het geza-
menlijk pand uit de nalatenschap van hun ouders, namelijk een aan [die 
verweerster] eigen onroerend goed, zodat het dus helemaal niet gaat om 
een schuld van de heer P. waarvoor [de verweerster] zich persoonlijk zou 
hebben verbonden’.

De redenering van [de eiseres] betreffende de bestemming van het 
krediet kan niet worden gevolgd : volgens de bewoordingen van de wet 
zelf komt het uitsluitend erop aan te weten of de schuld al dan niet 
een schuld van de gefailleerde is. Welnu, ‘la solidarité, nonobstant la 
pluralité de débiteurs tenus chacun pour le tout, laisse subsister le prin-
cipe de l’unité d’obligation. Il n’y a qu’une seule dette, dont plusieurs 
sont tenus au même titre, en chacun de la totalité’ (H. de page, Traité 
élémentaire de droit civil belge, dl. III, nrs. 341 en 318). Daaruit volgt trou-
wens dat, ‘de ce que la dette pèse, pour le tout, sur chaque débiteur, (...) 
le créancier peut poursuivre celui des débiteurs qu’il lui plaît de choisir’ 
(H. de page, op. cit., nr. 342). In het geval van hoofdelijke verbintenissen 
lijdt het geen twijfel dat er een enkele schuld bestaat waartoe de mede-
schuldenaars beiden verbonden zijn.

[De eiseres] heeft trouwens een verklaring van schuldvordering in het 
faillissement van M.P. voor een bedrag van 57.955,47 euro overgelegd.

[De verweerster] is dus persoonlijk verbonden tot de schuld van M.P., 
net zoals hij dat is tot de schuld van zijn echtgenote.

Ook al was er niet hoofdelijk op het krediet ingetekend, dan nog had [de 
eiseres] trouwens het recht gehad om de invordering ervan te verhalen 
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ten laste van de onder het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten P.-B., 
zowel op het eigen vermogen van elk van de echtgenoten, als op het 
gemeenschappelijk vermogen, dit met toepassing van artikel 1413 van 
het Burgerlijk Wetboek, aangezien het ging om ‘een schuld aangegaan 
door de twee echtgenoten’.

De door [de eiseres] aangevoerde rechtsleer volgens welke de echt-
genoot die is ‘concerné par la dette en ce sens qu’il est appelé à en 
supporter tout ou partie du poids au stade du recours contributoire’ 
geen aanspraak ‘par ricochet’ zou kunnen maken op de bevrijding (Ch. 
BiQuet-mathieu en S. notarnicola, ‘La protection des sûretés person-
nelles dites faibles - Le point après la loi du 3 juin 2007 sur le caution-
nement à titre gratuit’, C.U.P., vol. 100, p. 85, nr. 73), kan niet worden 
gevolgd : zij voert een vereiste in die niet in de wet voorkomt en houdt 
bovendien geen rekening met het feit dat er tussen echtgenoten geen 
enkel eigen verhaalsrecht bestaat, noch, bij ontbinding van het huwe-
lijk, de specifieke regels betreffende de vergoedingsrekeningen in het 
kader van het hier toepasselijke wettelijk stelsel.

De door [de eiseres] geuite vrees over de misbruiken die de gefail-
leerde de kans zouden bieden om zijn vermogen op onnatuurlijke wijze 
te beschermen door het aanschaffen ervan op naam van zijn echtgenoot 
is op niets gegrond ; dergelijke constructies kunnen immers doeltref-
fend worden bestraft, zowel in het kader van de toekenning zelf van 
de verschoonbaarheid als door het aanwenden van gemeenrechtelijke 
rechtsmiddelen zoals de vordering tot geveinsdverklaring, de pauliaanse 
vordering of nog het aanvoeren van een bedrieglijke bewerkstelliging 
van onvermogen.

Ook het verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grond-
wettelijk Hof kan niet worden ingewilligd, aangezien de formulering 
zelf van de vraag niet wijst op een mogelijke discriminatie tussen de 
echtgenoot van de gefailleerde en een andere, trouwens niet duidelijk 
omschreven, categorie personen.

[De verweerster] is in haar hoedanigheid van echtgenoot van de 
verschoonbaar verklaarde gefailleerde, bevrijd van haar verplichtingen 
uit de lening en [de eiseres] kan haar niet langer vervolgen, wat verhin-
dert dat de door haar gegeven hypothecaire waarborg wordt aange-
sproken.

In dat opzicht kan de toestand van [de verweerster], de echtgenote die 
een hypotheek op een eigen goed heeft toegestaan, niet worden gelijkge-
steld met die van derde hypotheekgever.

‘Certes, il est acquis qu’un tiers affectant hypothécaire ne peut 
prétendre au bénéfice de la décharge prévue par l’article 80, alinéa 3, 
de la loi sur les faillites au profit de la personne physique qui “à titre 
gratuit s’est constituée sûreté personnelle du failli” puisqu’il n’est 
pas une sûreté personnelle en qu’il ne peut davantage prétendre à 
l’extinction de de hypotheek ensuite de l’excusabilité accordée au failli, 
laquelle ne prévoit qu’une suspension du droit de poursuite à l’égard 
de ce dernier (Luik, 15 oktober 2007, AR 2006/778), la Cour constitution-
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nelle ayant par ailleurs décidé que ce régime n’était pas discriminatoire 
(arrêts nos 12/2006 du 25 janvier 2006 en 42/2006 du 15 mars 2006).

Mais, en l’espèce, la situation du conjoint du failli est réglée par une 
disposition spécifique, l’article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, sans 
qu’elle doive être examinée au regard de l’article 80, alinéa 3, relatif 
aux sûretés personnelles à titre gratuit. Précisément, l’article 82, alinéa 
2, place le conjoint sur le même pied que le failli excusé en sorte que, 
tout comme ce dernier, il ne peut plus être poursuivi, ce qui exclut 
toute mesure d’exécution forcée à son égard, y compris l’intentement 
de l’action hypothécaire par la saisie-exécution de l’immeuble’ (Luik, 
24 februari 2009, AR 2008/1069).

Tot slot kan er niets worden afgeleid uit het feit dat er betalingen 
zijn gedaan nadat M.P. verschoonbaar was verklaard. Het gaat immers 
niet om een probleem over de erkenning van de schuldvordering van [de 
eiseres], aangezien die schuldvordering in beginsel niet wordt betwist, 
maar over de mogelijkheid voor de echtgenoot om de bevrijding te 
verkrijgen met toepassing van artikel 82, tweede lid, van de Faillisse-
mentswet, waarvan [de verweerster] geen afstand heeft gedaan noch had 
kunnen doen.

Hoewel [de eiseres] veroordeeld moet worden om de vervolgingen stop 
te zetten die zij ten aanzien van [de verweerster] had ingesteld op basis 
van de authentieke akte van 24 juni 1996, kan daarentegen geen recht 
worden gedaan op de niet met redenen omklede vordering om de litigi-
euze hypotheek op te heffen in zoverre die hypotheek werd toegekend 
voor alle bedragen en het hof [van beroep] niet weet of [de verweerster] 
persoonlijk op andere kredieten heeft ingeschreven.” 

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 
gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005, bepaalt dat de gefailleerde, indien 
hij verschoonbaar wordt verklaard, niet meer vervolgd kan worden door 
zijn schuldeisers. 

Die bepaling doelt op de eigen schulden van de gefailleerde, name-
lijk die welke betrekking hebben op zijn activiteit en op zijn in de 
artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet bedoelde goederen waarvan de 
betaling wegens het faillissement met toepassing van artikel 16 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997 werd opgeschort en tot beta-
ling waarvan, zonder een persoonlijke verbintenis van de echtgenoot, 
uitsluitend de opbrengst van de verkoop van de roerende en onroerende 
goederen die zowel behoren tot het eigen vermogen van de gefailleerde 
echtgenoot als tot het gemeenschappelijke vermogen, met uitzondering 
van het eigen vermogen van de echtgenoot van de gefailleerde, gebruikt 
zou zijn, zoals blijkt uit de artikelen 96 en 98 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997. 

Laatstgenoemd artikel bepaalt met name dat de gemeenschappelijke 
schulden die de gefailleerde bij de uitoefening van zijn beroep heeft 
gemaakt en die niet voldaan zijn door de vereffening van het faillisse-
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ment, niet kunnen worden verhaald op het eigen vermogen van de echt-
genoot van de gefailleerde. 

Artikel 96 van de voornoemde wet bepaalt van zijn kant dat de cura-
tors het recht hebben om de roerende en onroerende goederen zowel uit 
het eigen vermogen van een gefailleerde echtgenoot als uit hun gemeen-
schappelijk vermogen te verkopen zonder de voorafgaande toestemming 
van de andere echtgenoot. 

Bovendien blijkt uit artikel 1414, tweede lid, punt 3, van het Burgerlijk 
Wetboek dat de schulden die een van de echtgenoten heeft aangegaan bij 
de uitoefening van zijn beroep niet mogen worden verhaald op het eigen 
vermogen van de nietcontracterende echtgenoot. 

De betaling van een schuld van de gefailleerde zal slechts verhaald 
kunnen worden op het eigen vermogen van elk van de echtgenoten 
alsook op het gemeenschappelijke vermogen indien die schuld door de 
beide echtgenoten is aangegaan, zelfs in verschillende hoedanigheden. 

Luidens artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 
1997, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005, wordt de echtgenoot van de 
gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van zijn 
echtgenoot door de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd. 

Zoals blijkt uit de bewoordingen van dat artikel, gelezen in het licht 
van de voormelde artikelen, slaat die bevrijding op de schulden van 
de gefailleerde, waarvoor de echtgenoot zich, contractueel of wette-
lijk, heeft verbonden als derde garant, en waarvan de betaling, doordat 
laatstgenoemde zich niet heeft verbonden, niet verhaald kan worden op 
het vermogen van de echtgenoot, die niet bij die schuld is betrokken, 
met uitzondering van de schulden van de echtgenoot.

Die bevrijding slaat helemaal niet op de schulden die de echtgenoot 
persoonlijk is aangegaan als hoofdschuldenaar, weze het gezamenlijk of 
hoofdelijk met de gefailleerde, ten voordele van zijn eigen vermogen of 
met betrekking tot zijn beroepsactiviteit. 

Bijgevolg is het niet voldoende vast te stellen dat de echtgenoten 
allebei een verbintenis zijn aangegaan ten aanzien van de schuldeiser ; 
de aard en de oorzaak van die verbintenis moeten ook nog worden nage-
gaan. 

Indien blijkt dat die schuld in feite betrekking heeft op de beroeps-
activiteit van de echtgenoot of op zijn eigen vermogen, of indien zij 
slechts door de gefailleerde is aangegaan als derde garant van de schuld 
van zijn echtgenoot, dan is de voorwaarde van artikel 82, tweede lid, 
van de wet van 8 augustus 1997, gewijzigd bij de wet van 2 februari 2005, 
voor de bevrijding van de echtgenoot van de betaling van de schuld, 
niet vervuld, aangezien de betrokken schuld in feite de zijne is. Althans 
zal hij er slechts van bevrijd worden in zoverre die schuld definitief ten 
laste van de gefailleerde moest blijven. 

Luidens artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er hoofdelijk-
heid tussen schuldenaars, wanneer zij verplicht zijn tot een en dezelfde 
zaak, zodat ieder voor het geheel kan worden aangesproken, en de beta-
ling door een van hen gedaan, de overige schuldenaars ten aanzien van 
de schuldeiser bevrijdt.
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Artikel 1201 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt bovendien dat er een 
hoofdelijke verbintenis kan bestaan hoewel een van de schuldenaars op 
een andere wijze dan de overige schuldenaars tot betaling van dezelfde 
zaak verbonden is.

Artikel 1210 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt bovendien dat de 
schuldeiser kan toestemmen in de verdeling van de schuld ten aanzien 
van een medeschuldenaar en dat hij in dat geval zijn hoofdelijke vorde-
ring tegen de overige schuldenaars behoudt, doch met aftrek van het 
aandeel van de schuldenaar die hij van de hoofdelijkheid ontslagen heeft.

Luidens artikel 1213 van het Burgerlijk Wetboek is de verbintenis die 
hoofdelijk jegens de schuldeiser is aangegaan, van rechtswege deelbaar 
tussen de schuldenaars, die onder elkaar slechts ieder voor zijn aandeel 
verbonden zijn. 

Artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt verder dat, indien 
de zaak waarvoor de schuld hoofdelijk is aangegaan, slechts een van 
de hoofdelijke medeschuldenaars aangaat, deze tot voldoening van de 
gehele schuld gehouden is ten aanzien van de overige medeschuldenaars, 
die te zijnen opzichte slechts als zijn borgen beschouwd worden. 

In de laatstgenoemde onderstelling wordt de medeschuldenaar in de 
akte enkel vermeld als medeschuldenaar op wie de schuld geen betrek-
king heeft. 

Uit al die wetsbepalingen samen volgt dat, hoewel de hoofdelijke 
schuldenaars tot dezelfde zaak verplicht zijn, zulks niet belet dat het 
voor elk van hen om een persoonlijke schuld gaat tot beloop van zijn 
aandeel, tenzij een van de medeschuldenaars zich heeft verbonden als 
niet-betrokken medeschuldenaar, in welk geval hij slechts optreedt als 
derde garant van de schuld. 

Bijgevolg heeft de verschoonbaarheid van de gefailleerde helemaal 
niet tot gevolg hebben dat de hoofdelijk verbonden echtgenoot bevrijd 
wordt van zijn verbintenis, althans niet in zoverre zij definitief te zijnen 
laste moet blijven. 

In deze zaak voerde de eiseres voor het hof van beroep aan dat het 
krediet dat de echtgenoten P.-B., gehuwd onder het wettelijk stelsel, in 
1996 hoofdelijk hadden geopend, bestemd was voor de aankoop door [de 
verweerster] van het onverdeelde aandeel van haar zus C. in het geza-
menlijk pand uit de nalatenschap van hun ouders, namelijk een aan [die 
verweerster] eigen onroerend goed overeenkomstig de artikelen 1399 en 
1400 van het Burgerlijk Wetboek, wat door het hof van beroep niet in 
twijfel wordt getrokken.

Bijgevolg had de schuld betrekking op een eigen goed van de verweer-
ster en ging die haar persoonlijk aan. 

Hoewel luidens artikel 1408 van het Burgerlijk Wetboek de schulden 
die door beide echtgenoten aangegaan zijn, gezamenlijk of hoofde-
lijk, gemeenschappelijk zijn en, luidens artikel 1413 van het Burger-
lijk Wetboek, een schuld aangegaan door de twee echtgenoten, zelfs in 
verschillende hoedanigheid, zowel verhaald kan worden op het eigen 
vermogen van ieder van hen als op het gemeenschappelijke vermogen, 
volgt uit artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek dat de echtgenoot die 
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een eigen goed koopt met gemeenschappelijke geldmiddelen een vergoe-
ding verschuldigd is ten belope van de bedragen die hij uit het gemeen-
schappelijke vermogen heeft opgenomen om een schuld te voldoen.

Daaruit volgt dat de schuld, die de eiseres op de verweerster wilde 
verhalen, voor laatstgenoemde een schuld was die haar eigen vermogen 
in zijn geheel definitief ging bezwaren, aangezien de gefailleerde zich 
slechts hoofdelijk met die verweerster had verbonden als medeschulde-
naar die de schuld niet aangaat heeft en waarvan de verschoonbaarheid 
van haar echtgenoot haar niet kon bevrijden.

Het arrest neemt trouwens uitdrukkelijk aan dat de schuld waartoe 
de gefailleerde zich had verbonden, de schuld van zijn echtgenote was. 

Op zijn minst was die schuld, die was aangegaan door de twee echtge-
noten en die met toepassing van artikel 1213 van het Burgerlijk Wetboek 
van rechtswege deelbaar was tussen hen, voor de helft een persoonlijke 
schuld van de verweerster, waarvan de verschoonbaarheid van haar 
echtgenoot, en de daaruit volgende bevrijding van de schulden van de 
gefailleerde, haar helemaal niet bevrijdde.

Bijgevolg heeft het arrest zijn vaststellingen, waaruit blijkt dat de schuld 
bestemd was voor de wederkoop door de verweerster van het onverdeelde 
aandeel van haar zus in een onroerend goed uit de nalatenschap van hun 
ouders, dus voor de aankoop van een eigen goed door haar, en, bijgevolg, 
niets te maken had met de activiteit of met het vermogen van de gefail-
leerde die, volgens de eigen bewoordingen van het arrest, zich verbonden 
had voor de schuld van zijn echtgenote, niet naar recht kunnen beslissen 
dat het niettemin ging om een schuld van de gefailleerde, althans in haar 
geheel, in de zin van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997, tot betaling waarvan de verweerster als echtgenote, 
volledig bevrijd was (schending van de artikelen 16, 82, gewijzigd door de 
wetten van 2 februari 2005 en 20 juli 2005, 96, 98 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997, 1200, 1201, 1210, 1213, 1216, 1399, 1400, 1408, 1413, 1414, 1432 
van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 
1851). Op zijn minst heeft het arrest niet naar recht kunnen beslissen dat 
de verweerster, in haar hoedanigheid van echtgenote van de verschoon-
baar verklaarde gefailleerde, bevrijd was van haar verplichtingen uit de 
lening, louter en alleen omdat het om een hoofdelijke verbintenis ging, 
zonder vooraf vast te stellen dat de schuld de verweerster niet persoonlijk 
aanging (schending van de voornoemde artikelen). 

Tweede onderdeel

Luidens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken 
de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen 
alleen toe in zoverre ze met de wetten overeenstemmen.

Zo ook mogen zij geen toepassing maken van een als ongrondwettig 
aangemerkte wet. 

Luidens artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet.
Artikel 11 van de Grondwet bepaalt van zijn kant dat het genot van 

de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden zonder discriminatie 
verzekerd moet worden.
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Hoewel die grondwettelijke regels niet beletten dat een verschil in 
behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, 
kan die verschillende behandeling slechts worden verantwoord voor 
zover dat verschil op een objectief criterium berust en redelijk verant-
woord is.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoor-
deeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de bepaling 
en met het redelijk verband van evenredigheid tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel.

Artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 
gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005, bepaalt dat de gefailleerde, indien 
hij verschoonbaar is verklaard, niet meer vervolgd kan worden door zijn 
schuldeisers. Volgens het tweede lid van dat artikel, gewijzigd door de 
wet van 2 februari 2005, wordt de echtgenoot van de gefailleerde die zich 
persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van deze laatste, 
ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd van die verplichting.

Blijkens artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 
1997, zoals het door het arrest wordt uitgelegd, zou het voldoende zijn dat 
de twee echtgenoten hoofdelijk een zelfde schuld zijn aangegaan opdat 
de verschoonbaarheid van de gefailleerde tot gevolg heeft dat de echtge-
noot van die schuld wordt bevrijd en dat de hypothecaire waarborg dus 
verdwijnt, ook al heeft die schuld de verwerving van een eigen goed door 
de echtgenoot tot voorwerp.

Net zoals de echtgenoot die als medeschuldenaar van de gefailleerde 
ingetekend heeft op een lening, die laatstgenoemde is aangegaan in het 
kader van zijn beroepsactiviteit of voor de aankoop van een gemeen-
schappelijk goed of van een eigen goed van de gefailleerde, dat het 
gemeenschappelijk pand van de schuldeisers zal vormen, zal bijgevolg 
de echtgenoot die een lening is aangegaan, waarop de gefailleerde heeft 
ingetekend, voor de aankoop van een eigen goed, dat van zijn kant, zal 
ontsnappen aan de samenloop van de schuldeisers van de gefailleerde, 
de verschoonbaarheid van zijn failliet verklaarde echtgenoot kunnen 
tegenwerpen aan de schuldeiser, zodat die schuldeiser de schulden niet 
langer op de eigen goederen van de echtgenoot kan verhalen. 

In die uitlegging behandelt de wet op identieke wijze de echtgenoot 
die zich louter als derde garant van de gefailleerde heeft verbonden 
en degene die zich gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde heeft 
verbonden met het oog op de verrijking van zijn eigen vermogen, waar-
door de schuldeiser zijn rechten verliest om de schulden op de echt-
genoot te verhalen, zonder dat die identieke behandeling objectief en 
redelijk wordt verantwoord. 

Het arrest dat beslist dat de verweerster met toepassing van artikel 82 
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bevrijd is van de schuld 
die zij hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan om het onverdeelde 
aandeel van haar zus in een van hun ouders geërfd onroerend goed terug 
te kopen, maakt bijgevolg toepassing van een ongrondwettelijke bepa-
ling (schending van de artikelen 10, 11, 159 van de Grondwet en 82 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, gewijzigd bij de wetten van 
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2 februari 2005 en 20 juli 2005). Bijgevolg vraagt de eiseres dat het Hof, 
alvorens recht te doen, aan het Grondwettelijk Hof, met toepassing van 
artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grond-
wettelijk Hof, de onderstaande prejudiciële vraag voorlegt : schendt 
artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 
gewijzigd bij de wet van 2 februari 2005, in die zin uitgelegd dat de echt-
genoot van de gefailleerde bevrijd wordt van een schuld die gezamen-
lijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, ook al is die schuld 
aangegaan ten voordele van het eigen vermogen van de echtgenoot, 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het aldus de echtge-
noot die zich louter voor de persoonlijke verbintenissen van de gefail-
leerde garant heeft gesteld, zonder daaruit een voordeel voor zijn eigen 
vermogen te halen, op dezelfde wijze behandelt als degene die die schuld 
gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan ten voordele 
van zijn eigen vermogen, waarbij de schuldeiser in de beide onderstel-
lingen zijn recht verliest om die schuld op de echtgenoot te verhalen ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 
8 augustus 1997 wordt de echtgenoot van de gefailleerde die zich persoon-
lijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van deze laatste, door de 
verschoonbaarheid bevrijd van die verplichting.

De toepassing van die bepaling omvat ook het geval waarbij de echt-
genoot van de gefailleerde samen met hem de medeschuldenaar is van 
een schuld die vóór het faillissement door de twee echtgenoten is aange-
gaan en waartoe de echtgenoot van de gefailleerde bijgevolg persoonlijk 
gehouden is, ook al werd die schuld aangegaan ten voordele van het 
eigen vermogen van de echtgenoot.

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

Tweede onderdeel

Het arrest stelt vast :
— op 24 juni 1996 hebben de verweerster en wijlen M.P., haar echt-

genoot, hoofdelijk een krediet geopend bij de naamloze vennootschap 
HSA, waarvan de eiseres de rechten en de verplichtingen heeft over-
genomen ; dat krediet bood de verweerster de mogelijkheid een eigen 
onroerend goed aan te kopen, zijnde het onverdeelde aandeel van haar 
zus in een pand dat zij van hun ouders geërfd hadden ; dat krediet werd 
gewaarborgd door hypotheken op een huis en een weiland die enkel aan 
de verweerster toebehoorden ;

— M.P. werd op 17 januari 2002 failliet verklaard en dat faillissement 
werd afgesloten door een vonnis 20 oktober 2005 ; daarbij werd de gefail-
leerde verschoonbaar verklaard ;
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— op 28 oktober 2008 heeft de eiseres ten laste van de verweerster 
een uitvoerend beslag op onroerend goed doen leggen op grond van een 
vonnis dat de verweerster en M.P. veroordeeld had.

Het arrest overweegt dat “[de verweerster] in haar hoedanigheid van 
echtgenote van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde, bevrijd is van 
haar verplichtingen uit de lening” krachtens artikel 82, tweede lid, van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en dat de eiseres “haar niet 
langer kan vervolgen”.

De eiseres voert aan dat artikel 82, tweede lid, van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, in die zin uitgelegd dat de echtgenoot 
van de gefailleerde automatisch bevrijd wordt van elke schuld die hij 
gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan, ook al is die 
schuld aangegaan ten voordele van het eigen vermogen van die echtge-
noot, de echtgenoot die zich louter voor de persoonlijke verbintenissen 
van de gefailleerde garant heeft gesteld, zonder daaruit een voordeel 
voor zijn eigen vermogen te halen, op dezelfde wijze behandelt als de 
echtgenoot die die schuld gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde 
is aangegaan ten voordele van zijn eigen vermogen, waarbij de schuld-
eiser in de beide onderstellingen zijn recht verliest om die schuld op de 
echtgenoot te verhalen, zonder dat die identieke behandeling objectief of 
redelijk wordt verantwoord, zodat het arrest, door toepassing te maken 
van dat, in die zin uitgelegde, artikel 82, tweede lid, de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schendt.

Overeenkomstig artikel 26, § 1, 3o, van de bijzondere wet van 6 januari 
1989 doet het Grondwettelijk Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, 
uitspraak bij wege van arrest op vragen omtrent de schending door een 
wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Krachtens artikel 26, § 2, van die bijzondere wet moet het Hof de in 
het dictum van dit arrest weergegeven vraag stellen aan het Grondwet-
telijk Hof.

Dictum

Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Grondwettelijk Hof de onderstaande 

prejudiciële vraag zal hebben beantwoord :
 “Schendt artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 

8 augustus 1997, in die zin uitgelegd dat de echtgenoot van de gefailleerde 
bevrijd wordt van een schuld die gezamenlijk of hoofdelijk met de 
gefailleerde is aangegaan, ook al is die schuld aangegaan ten voordele 
van het eigen vermogen van de echtgenoot, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre het aldus een gelijke behandeling maakt van 
de echtgenoot die zich louter voor de persoonlijke verbintenissen van 
de gefailleerde garant heeft gesteld, zonder daaruit een voordeel voor 
zijn eigen vermogen te halen, en degene die deze schuld gezamenlijk of 
hoofdelijk met de gefailleerde is aangegaan ten voordele van zijn eigen 
vermogen, waarbij de schuldeiser in de beide onderstellingen zijn recht 
verliest op het verhalen van die schuld op de echtgenoot ?”
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8 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslag-
gever : mevr. Velu. — Gedeeltelijk andersluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal  (1). — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 374

1o kamer — 8 juni 2012
(C.11.0469.F)

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — algemeen. 
— vordering tot onderhoudsuitkering na echtscheiding. — definitieve 
Beslissing. — draagwijdte.

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED. — gEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN. — t.a.v. de echtgenoten. — vordering tot onder-
houdsuitkering na echtscheiding. — definitieve Beslissing. — draagwijdte. 

  (1) Met betrekking tot het tweede onderdeel had het O.M. erop gewezen dat uit 
het antwoord op het eerste onderdeel bleek dat, wanneer de echtgenoten hoofdelijke 
dezelfde schuld zijn aangegaan, de verschoonbaarheid van de gefailleerde tot gevolg 
heeft dat de andere echtgenoot van die schuld wordt bevrijd, ongeacht het voorwerp 
van die schuld, en dat de toepassing van die regel tot gevolg heeft dat alle schuldeisers 
op dezelfde wijze worden behandeld en dat zij hun schuldvordering bij de echtgenoot 
van de gefailleerde niet kunnen invorderen, ook al had het krediet dat sommigen onder 
hen hadden toegestaan, betrekking op de beroepsactiviteit van de gefailleerde en is het 
bijgevolg een schuld die hem eigen is, terwijl het door andere schuldeisers toegekende 
krediet betrekking heeft op het eigen vermogen van echtgenoot van de gefailleerde of 
op het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten.

Het O.M. had daaruit afgeleid dat, indien de vraag rijst of er sprake is van discrimi-
natie, zij zich dan situeert tussen, enerzijds, de schuldenaars die een krediet verstrekt 
hebben in het kader van de beroepsactiviteit van de verschoonbaar verklaarde gefail-
leerde en waarvoor zij geëist hebben dat de echtgenoten zich hoofdelijk of gezamen-
lijk verbonden, waarbij de andere echtgenoot zich aldus persoonlijk garant stelt voor 
de persoonlijke verbintenissen van de gefailleerde, en, anderzijds, de schuldeisers die 
krediet hebben verstrekt voor de verrijking van het eigen vermogen van de echtgenoot 
van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde of van het eigen privévermogen van de 
echtgenoten, aangezien de schuldeisers in die twee verschillende toestanden, doordat 
ze allen hun rechten verliezen om de schuld te verhalen op de echtgenoot van de vers-
choonbaar verklaarde gefailleerde, op gelijke wijze worden behandeld.

Aangezien dat onderdeel aanvoerde dat artikel 82, tweede lid, van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, gewijzigd bij de wet van 2 februari 2005, in die zin uitge-
legd dat de echtgenoot van de gefailleerde automatisch bevrijd wordt van schuld die 
hoofdelijk of gezamenlijk met de gefailleerde is aangegaan, ook al werd zij aangegaan 
ten voordele van het eigen vermogen van de echtgenoot, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt doordat het de echtgenoot die zich alleen maar garant heeft gesteld 
voor de persoonlijke verbintenissen van de gefailleerde zonder er een voordeel voor 
zijn eigen vermogen uit te behalen, gelijk behandelt met de degene die deze schuld is 
aangegaan, gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde, ten voordele van zijn eigen 
vermogen, waarbij de schuldeiser in de beide onderstellingen zijn recht verliest om die 
schuld op de echtgenoot te verhalen, overwoog het O.M. dat het onderdeel feitelijke 
grondslag miste aangezien het bestaan van een discriminatie aanvoerde tussen, ener-
zijds de echtgenoot die zich als derde garant van de gefailleerde verbonden heeft en, 
anderzijds, degene die zich gezamenlijk of hoofdelijk met de gefailleerde verbonden 
heeft teneinde zijn eigen vermogen te verrijken, zodat er geen grond bestaat om de 
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
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3o LEVENSONDERHOUD. — vordering tot onderhoudsuitkering na echts-
cheiding. — definitieve Beslissing. — draagwijdte. 

1o, 2o en 3o De beslissing die op definitieve wijze uitspraak doet over de gegrond-
heid van een vordering tot levensonderhoud, bevat de terugvorderingstitel 
van de bedragen die zijn betaald ter uitvoering van de beslissing die aan 
de uitkeringsgerechtigde een voorlopige onderhoudsuitkering toekent ; die 
beslissing moet bijgevolg de onderhoudsgerechtigde niet uitdrukkelijk veroor-
delen tot teruggave van het aandeel van de onderhoudsuitkeringen dat hem 
onverschuldigd is betaald  (1). (Art. 301, §§ 2 en 3, Burgerlijk Wetboek)

(p. t. p.)

8 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 375

1o kamer — 8 juni 2012
(C.11.0735.F)

1o SPORT. — voetBalwedstrijden. — veiligheid. — administratieve geld-
Boete. — stadionverBod. — Beroep tegen de Beslissing van de amBtenaar. 
— verzoekschrift. — voorwaarden.

2o HOGER BEROEP. — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN). — principaal Beroep. vorm. termijn. 
onsplitsBaar geschil. — vorm. — sport. — voetBalwedstrijden. — 
veiligheid. — administratieve geldBoete. — stadionverBod. — Beroep 
tegen de Beslissing van de amBtenaar. — verzoekschrift. — voorwaarden.

1o en 2o Het vonnis dat het beroep tegen de administratieve beslissing die 
een geldboete en een stadionverbod oplegt, ontvankelijk verklaart op grond 
dat het verzoekschrift noch gemotiveerd noch gedagtekend moest zijn, is 
onwettig. (Art. 31, § 1, eerste en derde lid, Wet 21 dec. 1998 ; Artt. 1034bis 
en 1034ter, 1o en 4o, Gerechtelijk Wetboek) 

(Belgische staat, min. van Binnenlandse zaken t. d.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in laatste aanleg van 
de politierechtbank te Charleroi van 8 juni 2010 en 24 mei 2011.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 10 jan. 2003, AR C.01.0579.N, AC 2003, nr. 25.
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ii. cassatiemiddelen

De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is 
gesteld.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 31, § 1, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, zoals het gold vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 april 
2007 houdende diverse bepalingen ;

— de artikelen 1034bis tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek, inzonder-
heid artikel 1034ter, 1o en 4o, van dat wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis van 8 juni 2010 verklaart het beroep ontvankelijk dat de 
verweerder heeft ingesteld tegen de administratieve beslissing van 9 augustus 
2007 die hem een administratieve geldboete van 125 euro en een stadionverbod van 
drie maanden oplegt, dit om alle redenen die geacht worden hieronder integraal 
te zijn weergegeven en inzonderheid om de onderstaande redenen :

 “(De verweerder) verklaarde in een ondertekend maar niet gedagtekend 
verzoekschrift dat op 4 september 2007 op de griffie van de rechtbank werd neer-
gelegd ‘hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissing van 9 augustus 2007’ en 
voegde bij dat verzoekschrift de kennisgeving die hel op 13 augustus 2007 was 
gedaan van de administratieve beslissing van P.W., directeur van de FOD Binnen-
landse Zaken, algemene directie veiligheids- en preventiebeleid, die was aange-
steld krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vast-
stelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 
21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden. Die beslissing 
verklaarde de toepassing van artikel 23bis van de voornoemde wet bewezen ten 
laste [van de verweerder] en legde hem een administratieve sanctie op, zijnde een 
administratieve geldboete van 125 euro en een stadionverbod van drie maanden ;

[De eiser] verklaarde [verweerders] beroep niet-ontvankelijk, of op zijn 
minst nietig, en voerde daartoe aan dat het verzoekschrift niet gedagtekend 
is, [verweerders] grieven tegen de administratieve beslissing niet vermeldt, 
zodat het verzoekschrift niet zou beantwoorden aan de in artikel 1034 van het 
Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheid vermelde voorschriften, waaraan 
het, aldus [de eiser], zou moeten voldoen ; daaraan voegde [de eiser] toe dat het 
gelaakte verzuim zijn belangen zou schaden, omdat hij, doordat hij niet wist of 
[de verweerder] de feiten zelf dan wel de uitgesproken straf betwist, schade zou 
lijden ;

Artikel 31 van de voornoemde wet luidt als volgt : 
‘De overtreder die de beslissing van de (in artikel 26, § 1 eerste lid), bedoelde 

ambtenaar betwist, tekent op straffe van verval binnen een termijn van een 
maand vanaf de kennisgeving van de beslissing, bij wege van verzoekschrift, 
beroep aan bij de politierechtbank.

Tegen de beslissing van de politierechtbank staat geen hoger beroep open.
Onverminderd de bepalingen in het eerste en tweede lid zijn de bepalingen van 

het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de politierechtbank 
en het buitengewoon hoger beroep’ ;

Hoewel het geen enkele twijfel lijdt dat de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek van toepassing zijn op het beroep tegen de administratieve beslissing, 
zodra het voor de politierechtbank in ingesteld, is het evident dat, gelet op de 
formulering van het voornoemde derde lid, namelijk dat onverminderd de bepa-
lingen in onder meer het eerste lid, volgens hetwelk het beroep wordt aangete-
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kend bij wege van een verzoekschrift over de vorm en de inhoud waarvan niets 
wordt gepreciseerd, de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek niet gelden voor 
dat verzoekschrift en dus evenmin voor de akte waarbij het beroep voor de poli-
tierechtbank wordt ingesteld.

Het verzoekschrift moest dus noch gemotiveerd noch gedagtekend zijn maar 
het moest enkel de uiting bevatten van [verweerders] wil om het beroep dat hij 
wilde instellen tegen de administratieve beslissing die hem nadeel berokkende, 
aan de rechtbank voor te leggen.

Daar het verzoekschrift binnen een maand na de kennisgeving van de beslissing 
ter griffie was neergelegd en duidelijk betrekking had op die beslissing, waarvan 
een afschrift bij het verzoekschrift was gevoegd, samen met het originele exem-
plaar van de kennisgeving ervan, is het beroep ontvankelijk.” 

Grieven

Artikel 31, § 1, van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij 
voetbalwedstrijden, zoals het gold vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 april 
2007 houdende diverse bepalingen, luidde als volgt :

 “De overtreder die de beslissing van de in artikel 26, eerste lid, bedoelde ambte-
naar betwist, tekent op straffe van verval binnen een termijn van een maand 
vanaf de kennisgeving van de beslissing, bij wege van verzoekschrift, beroep aan 
bij de politierechtbank.

Tegen de beslissing van de politierechtbank staat geen hoger beroep open.
Onverminderd de bepalingen in het eerste en tweede lid zijn de bepalingen van 

het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op het beroep bij de politierechtbank 
en het buitengewoon hoger beroep.”

Artikel 1034bis van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt : 
 “Indien de wet afwijkt van de algemene regel die voorziet in een inleiding van 

de hoofdvorderingen bij dagvaarding, wordt deze titel toegepast op de vorderingen 
die worden ingeleid bij een verzoekschrift dat aan de tegenpartij ter kennis wordt 
gebracht, behalve voor de vormen en vermeldingen die worden geregeld door niet 
uitdrukkelijk opgeheven wettelijke bepalingen”. 

Het wordt gevolgd door de artikelen 1034ter tot 1034sexies.
Daaruit volgt dat het verzoekschrift, om rechtsgeldig het in artikel 31, § 1, van 

de wet van 21 december 1998 bedoelde beroep aanhangig te maken bij de politie-
rechtbank, moet voldoen aan de vormvereisten die worden voorgeschreven door 
de artikelen 1034ter tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 1034ter van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt : 
 “Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid :
1o de dag, de maand en het jaar ;
2o de naam, de voornaam, het beroep, de woonplaats van de verzoeker en, in 

voorkomend geval, zijn hoedanigheid en inschrijving in het handelsregister of 
ambachtsregister ;

3o de naam, de voornaam, de woonplaats en, in voorkomend geval, de hoedanig-
heid van de persoon die moet worden opgeroepen ;

4o het onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering ;
5o de rechter voor wie de vordering aanhangig wordt gemaakt ;
6o de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.”
Uit het onderling verband tussen artikel 31, § 1, van de wet van 21 december 1998 

en artikel 1034ter, 1o en 4o, van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat het verzoek-
schrift dat niet gedagtekend is en dat geen korte samenvatting van de middelen 
van de vordering bevat, een beroep tegen de op grond van de wet van 21 december 

ARREST-2012-06-07-08.indb   1591 13/04/13   11:13



1592 ARRESTEN VAN CASSATIE 8.6.12 - N° 375

1998 opgelegde administratieve sanctie niet rechtsgeldig aanhangig maakt bij de 
politierechtbank. 

Het bestreden vonnis van 8 juni 2010 dat verweerders beroep tegen de adminis-
tratieve beslissing van 9 augustus 2007 die hem een administratieve geldboete van 
125 euro en een stadionverbod van drie maanden oplegt, ontvankelijk verklaart 
om alle in het middel weergegeven redenen en meer bepaald op grond dat “het 
verzoekschrift [...] noch gemotiveerd noch gedagtekend [moest] zijn maar het 
enkel de uiting [moest] bevatten van [verweerders] wil om het beroep dat hij 
wilde instellen tegen de administratieve beslissing die hem nadeel berokkende, 
aan de rechtbank voor te leggen”, schendt de artikelen 31, § 1, van de wet van 
21 december 1998, 1034bis en 1034ter, 1o en 4o, van het Gerechtelijk Wetboek.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 31, § 1, eerste lid, van de wet van 21 december 1998 
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden tekent de overtreder die 
de beslissing van de in artikel 26, § 1 eerste lid, van die wet bedoelde 
ambtenaar betwist, op straffe van verval binnen een termijn van een 
maand vanaf de kennisgeving van de beslissing, bij wege van verzoek-
schrift, hoger beroep aan bij de politierechtbank

Artikel 31, § 1, derde lid preciseert dat de bepalingen van het Gerechte-
lijk Wetboek, onverminderd de bepalingen in het eerste lid, van toepas-
sing zijn op het hoger beroep bij de politierechtbank.

Artikel 1034bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat indien de wet 
afwijkt van de algemene regel die voorziet in een inleiding van de hoofd-
vorderingen bij dagvaarding, titel Vbis van het Gerechtelijk Wetboek 
waarvan dat artikel het eerste is, wordt toegepast op de vorderingen die 
worden ingeleid bij een verzoekschrift dat aan de tegenpartij ter kennis 
wordt gebracht, behalve voor de vormen en vermeldingen die worden 
geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wettelijke bepalingen.

Krachtens artikel 1034ter, 1o en 4o, van dat wetboek bevat het verzoek-
schrift op straffe van verval de dag, de maand en het jaar alsook het 
onderwerp en de korte samenvatting van de middelen van de vordering.

Het bestreden vonnis van 8 juni 2010 dat zijn beslissing om het hoger 
beroep ontvankelijk te verklaren steunt op de overweging dat “het 
verzoekschrift […] noch gemotiveerd noch gedagtekend [moest] zijn”, 
schendt de voornoemde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van het bestreden vonnis van 8 juni 2010 leidt bovendien  

tot de vernietiging van het vonnis van 24 mei 2011 dat het gevolg ervan is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 8 juni 2010.
Doet het vonnis van 24 mei 2011 teniet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het vernietigde vonnis en van het tenietgedane vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar de politierechtbank te Bergen.

8 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-gene-
raal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 376

2o kamer — 12 juni 2012
(P.11.0858.N)

1o geneeskunde. — uitoefening van de geneeskunde. — wet niet-conven-
tionele praktijken. — afwezigheid van uitvoeringsBesluiten. — gevolg. 
— kinesitherapeuten.

2o geneeskunde. — uitoefening van de geneeskunde. — wet gezondheids-
Beroepen. — kinesitherapeuten. — acupunctuur.

1o Nu bepalingen van de Wet Niet-conventionele Praktijken, bij gebrek aan de 
vereiste uitvoeringsbesluiten, niet in werking zijn getreden, zijn de kinesi-
therapeuten uitsluitend gemachtigd om de geneeskunde uit te oefenen onder 
de voorwaarden vermeld in de Wet Gezondheidsberoepen  (1).

2o In afwijking van artikel 2, § 1, Wet Gezondheidsberoepen, zijn de personen 
die door de minister werden erkend om de kinesitherapie uit te oefenen, 
gemachtigd om de in artikel 21bis, § 4, opgesomde handelingen te verrichten 
op voorschrift van een persoon die gemachtigd is om de geneeskunde 
uit te oefenen ; de acupunctuur behoort tot geen van de geneeskundige 
handelingen die een kinesitherapeut krachtens de Wet Gezondheidsberoepen 
kan uitoefenen (2).

(Beroepsvereniging van geneesheren akupunkturisten  
van België t. d.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef :

1. Het hof van beroep spreekt in voorliggende zaak de verweerder 
vrij van de ten laste gelegde feiten, erin bestaande dat hij als kinesist 
door het sinds 1998 beoefenen van de acupunctuur op onwettige wijze de 
geneeskunde heeft uitgeoefend. 

De zaak werd voor de eerste rechter aanhangig gemaakt ingevolge de 
verwijzingsbeschikking van 15 oktober 2008 van de raadkamer te Brugge 
op klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter 
uitgaande van de eiseres.

De appelrechters doen in het bestreden arrest het vonnis van de eerste 
rechter teniet in zoverre dit uitspraak doet op strafrechtelijk gebied, 
aangezien het had vastgesteld dat er geen misdrijf is wegens het bestaan 

  (1), (2) Zie de concl. van het O.M.
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van een rechtvaardigende noodtoestand of van rechtsdwaling in hoofde 
van de beklaagde. De appelrechters verklaren de feiten in hoofde van de 
verweerder niet bewezen en ontslaan hem bijgevolg van elke rechtsver-
volging. Op burgerlijk gebied bevestigen de appelrechters het bestreden 
vonnis dat de vordering van de burgerlijke partij als ongegrond afwees.

De burgerlijke partij stelt cassatieberoep in tegen deze beslissing. In 
de memorie die zij tot staving van het cassatieberoep aanwendt, voert 
zij één middel aan, bestaande uit twee onderdelen. 

2. Het eerste onderdeel voert schending aan van artikel 2, § 1, tweede 
lid, en voor zover als nodig van de artikelen 21bis, in het bijzonder § 1, § 4 
en § 6, 38, § 1, 43, § 1, en 44 van het KB nr. 78 van 10 november 1967 betref-
fende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (hierna : Wet Gezond-
heidsberoepen). De eiseres verwijt de appelrechters te oordelen dat de 
kinesitherapeut zich slechts schuldig maakt aan de onwettige uitoefe-
ning van de geneeskunde indien hij een patiënt behandelt door middel 
van acupunctuur op grond van een daartoe zelf gestelde diagnose.

Het tweede onderdeel voert schending aan van de artikelen 2, § 1, 2o, 3, 
in het bijzonder § 3, eerste lid, en 8, in het bijzonder § 1, eerste lid, van de 
wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake 
de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleeg-
kunde en de paramedische beroepen (voortaan : Wet niet-conventio-
nele praktijken) en artikel 21bis Wet Gezondheidsberoepen. Volgens de 
eiseres verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht 
op grond van de overweging dat de verweerder bij gebrek aan de uitvoe-
ringsbesluiten die de wettelijk voorziene registratie moeten toelaten, 
aan alle thans mogelijke voorwaarden voldoet om als kinesitherapeut 
de acupunctuur uit te oefenen. Minstens voegt het hof van beroep aldus 
aan artikel 21bis Wet Gezondheidsberoepen een bevoegdheidsgrond voor 
de kinesitherapeut toe die deze geenszins bevat.

Het middel noopt het Hof ertoe om te onderzoeken of een kinesithe-
rapeut de acupunctuur wettig mag beoefenen en in bevestigend geval 
onder welke voorwaarden.

Alvorens het middel in zijn geheel te beantwoorden en in te gaan op 
de vraag welke regelgeving de uitoefening van de acupunctuur regelt, 
wordt het in de memorie van antwoord aangevoerde middel van niet-
ontvankelijkheid onderzocht.

i. middel van niet-ontvankelijkheid van het middel

3. De verweerder voert tegen het cassatiemiddel in zijn geheel een 
middel van niet-ontvankelijkheid aan : de beslissing van de appelrech-
ters dat de verweerder niet schuldig is aan de onwettige uitoefening van 
de geneeskunde door als kinesitherapeut de acupunctuur uit te oefenen, 
blijft naar recht verantwoord op grond van de zelfstandige niet-bekri-
tiseerde reden dat het moreel bestanddeel van het ten laste gelegde 
misdrijf ontbreekt, minstens dat de verweerder zich bevond in een situ-
atie van overmacht doordat het voor hem onmogelijk is te voldoen aan 
de voorwaarde zich te laten registreren, wat in geen enkel opzicht aan 
hem te wijten is en hem dan ook niet ten kwade kan worden geduid.
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De verweerder gaat hierbij uit van een m.i. onjuiste lezing van het arrest. 

Uit de overwegingen waarnaar de verweerder te dien einde verwijst, 
oordelen de appelrechters dat de Wet niet-conventionele praktijken het 
uitoefenen van de acupunctuur niet definieert als het stellen van een 
daad van geneeskunde die enkel aan de artsen mag worden voorbehouden, 
maar als een niet-conventionele praktijk, waardoor het enkele feit om de 
acupunctuur uit te oefenen door een niet-arts die daartoe aan de wette-
lijke voorwaarden voldoet op zich niet strafbaar is als inbreuk op artikel 2, 
§ 1, Wet Gezondheidsberoepen, maar als inbreuk op de bepalingen van de 
Wet niet-conventionele praktijken waarvoor de verweerder evenwel niet 
wordt vervolgd. Vervolgens stellen zij vast dat de verweerder voldoet 
aan alle wettelijke voorwaarden waaraan hij op heden kan voldoen om 
de acupunctuur als niet-conventionele praktijk te mogen uitoefenen. 
Het gegeven op zich dat de verweerder zich door het buitensporig lang 
uitblijven van de nodige uitvoeringsbesluiten niet kan registreren, wil 
volgens de appelrechters nog niet betekenen dat hij zich schuldig zou 
maken aan het onwettig uitoefenen van de geneeskunde.

Bovendien verklaart het arrest in het dictum de feiten, voorwerp van 
de tenlastelegging, niet bewezen in hoofde van de verweerder en doet 
het het bestreden vonnis teniet “nu het vaststelt dat er geen misdrijf 
is wegens het bestaan van een rechtvaardigende noodtoestand of van 
rechtsdwaling in hoofde van de beklaagde”.

In tegenstelling tot wat de verweerder aanvoert, ontslaan de appel-
rechters de verweerder van elke rechtsvervolging op grond van het 
ontbreken van een materieel bestanddeel van het misdrijf en niet op 
grond van het ontbreken van het moreel bestanddeel of op grond dat de 
verweerder zich bevond in een situatie van overmacht.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan bijgevolg niet worden aange-
nomen.

ii. Beantwoording van het middel

4. De beantwoording van het middel veronderstelt een onderzoek naar 
de regelgeving over de beoefening van de acupunctuur en in het bijzonder 
naar de toepasselijkheid van de Wet niet-conventionele praktijken en de 
Wet Gezondheidsberoepen. 

5. De wet niet-conventionele praktijken beoogt onder meer de regis-
tratie van de acupunctuur als een niet-conventionele praktijk (artikel 3) 
en voorziet in de individuele registratie van de beroepsbeoefenaars om 
één van de geregistreerde niet-conventionele praktijken te beoefenen of 
handelingen te stellen die tot die praktijk behoren (artikel 8).

Krachtens artikel 2, § 1, 2o, eerste lid, Wet niet-conventionele prak-
tijken wordt voor de toepassing van deze wet onder niet-conventionele 
praktijk verstaan het gewoonlijk verrichten van handelingen die tot 
doel hebben de gezondheidstoestand van een menselijk wezen te bevor-
deren en/of te bewaken, met inachtneming van de in deze wet opge-
nomen voorschriften en voorwaarden. Krachtens deze bepaling wordt 
onder meer de acupunctuur bij deze wet als niet-conventionele praktijk 
beschouwd. 
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Meer dan twaalf jaar na de publicatie ervan is de wet evenwel nog 
steeds niet volledig in werking getreden  (1). 

Krachtens artikel 12 treden de artikelen 3 (registratie van de niet-
conventionele praktijken), 8 (individuele registratie), 9, 10 (informa-
tieplicht van de beroepsbeoefenaar) en 11 (strafbepaling) van de wet 
in werking zes maanden na de eerste dag van de maand volgend op de 
inwerkingtreding van de benoeming van de leden van de in artikel 5 
bedoelde paritaire commissie. 

Tot op vandaag werden slechts een beperkt aantal uitvoeringsbe-
sluiten genomen. 

Zo werden de erkenningscriteria waaraan een beroepsorganisatie 
moet voldoen om te kunnen worden erkend als beroepsorganisatie van 
beoefenaars van een niet- conventionele praktijk of van een praktijk die 
in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwa-
lificeerd te worden, uitgewerkt in het KB van 4 juli 2001. Dit KB werd 
overeenkomstig artikel 4 van de wet niet- conventionele praktijken 
bekrachtigd door de wet van 22 augustus 2002  (2). Daaropvolgend werden 
een aantal beroepsorganisaties daadwerkelijk erkend, waaronder de 
beroepsorganisatie waarbij de verweerder is aangesloten  (3). 

Bij twee Koninklijke Besluiten van 13 juli 2011 werd bovendien de 
samenstelling gepreciseerd van de in artikel 5 bedoelde paritaire 
commissie en de in artikel 6 bedoelde Kamers  (4). 

Ten slotte werd, met het oog op de uitvoering van de wet en gelet 
op de verstreken tijdspanne, het Kenniscentrum voor gezondheidszorg 
(KCE) belast met het uitvoeren van een analyse van de huidige situatie. 
In 2011 publiceerde het KCE een uitgebreid rapport met betrekking tot 
acupunctuur  (5).

  (1) In een vonnis van 22 januari 2010 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel de overheid aansprakelijk voor niet-uitvoering van de wet (Rb. Brussel, 
22 januari 2010, RW 2010-2011, 1480, met noot B. van den Bergh).

  (2) Zie ook : MB van 30 september 2002 tot vaststelling van de modaliteiten om de 
erkenning aan te vragen als beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conven-
tionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conven-
tionele praktijk gekwalificeerd te worden.

  (3) KB 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conven-
tionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conven-
tionele praktijk gekwalificeerd te worden, BS 12 april 2010, 20874 ; zie eerder : KB 
10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventio-
nele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conven-
tionele praktijk gekwalificeerd te worden, BS 26 februari 2003, 9470 ; KB 10 november 
2005 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk 
of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk 
gekwalificeerd te worden, BS 19 december 2005, 53311.

  (4) KB 13 juli 2011 tot uitvoering van artikel 6, §§ 1 en 3, van de wet van 29 april 1999 
betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereid-
kunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, BS 2 augustus 
2011, 44038 ; KB 13 juli 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 2, derde lid, van de wet van 
29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de 
artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen, 
BS 2 augustus 2011, 44039.

  (5) T. de gendt, A. desomer, M. goossens, G. hanQuet, C. léonard, R. mertens, 
J. piérart, J. roBays, D. RoBerfroid, O. schmitz, A. van den Bruel, I. vinck, L. kohn, 
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De uitvoeringsbesluiten die vereist zijn om de registratie toe te laten 
van de niet-conventionele praktijken en van de individuele beroepsbeoe-
fenaars laten evenwel nog steeds op zich wachten. 

Het gaat om een in Ministerraad overlegd KB met de nadere voor-
waarden inzake organisatie en werkwijze van de kamers (artikel 6, § 3, 
laatste lid en artikel 7 van de wet) ; een KB met de nadere voorwaarden 
inzake organisatie en werkwijze van de paritaire commissie (artikel 7) ; 
een koninklijk benoemingsbesluit van de leden van de kamers (artikel 6, 
§ 4, vierde lid) ; een koninklijk benoemingsbesluit van de leden van de 
paritaire commissie (artikel 5, § 3) ; de registratie door de Koning van 
niet-conventionele praktijken waarvoor een kamer werd ingesteld op 
advies van de paritaire commissie, na pre-advies van de betrokken kamer 
(artikel 3, § 2) ; een KB met betrekking tot de algemene voorwaarden 
die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken 
op advies van de paritaire commissie, zonder pre-advies van een kamer 
(artikel 3, § 1) ; de bepaling door de Koning van de voorwaarden voor de 
individuele registratie van de beoefenaars op advies van de paritaire 
commissie, na pre-advies van de betrokken kamer (artikel 3, § 3) ; de 
individuele registratie door een ministerieel besluit na advies van de 
betrokken kamer (artikel 8, § 2)  (1).

De verweerder voert aldus terecht aan dat het tweede onderdeel niet 
ontvankelijk is in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 3 
en 8 van de wet niet-conventionele praktijken. Bij gebrek aan de vereiste 
uitvoeringsbesluiten zijn de voormelde artikelen 3 en 8 Wet niet-conven-
tionele praktijken, die het tweede onderdeel als geschonden aanwijst, 
niet toepasselijk op het beslechte geschil. Evenmin werden zij door het 
arrest toegepast  (2).

6. Zolang de Wet niet-conventionele praktijken bij gebrek aan de 
vereiste uitvoeringsbesluiten niet volledig in werking is getreden, blijft 
de uitoefening van de acupunctuur onderworpen aan de Wet Gezond-
heidsberoepen.

In artikel 1 van de wet wordt de geneeskunst ruim gedefinieerd als de 
geneeskunde, de tandheelkunde inbegrepen, uitgeoefend ten aanzien van 
menselijke wezens, en de artsenijbereidkunde, onder hun preventief of 
experimenteel, curatief, continu en palliatief voorkomen.

In een arrest van 20 juni 1990 oordeelde het Hof van Cassatie dat het 
begrip geneeskunde in de zin van deze wet zich ook uitstrekt tot de 
acupunctuur  (3). 

Acupunctuur : situatie in België, Health Services Research (HSR), Brussel, Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 2011, KCE Reports 153A.

  (1) Zie voor de opsomming van de uitvoeringsbesluiten die op zich laten wachten : 
Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 20 februari 2007, 
op de vraag nr. 435 van de heer Koen Bultinck van 24 februari 2006, Gedr. St. Kamer, 2006-
2007, DOC 155, 30005.

  (2) Cass. 21 januari 1991, AR 7247, AC 1990-1991, nr. 262.
  (3) Cass. 20 juni 1990, AR 8201, AC 1989-1990, nr. 611. Zie ook in die zin : Gent 28 juni 

2000, T.Gez./ Rev. Dr. Santé 2001-2002, p. 195 (“dat de acupunctuur door de Wet van 29 april 
1999 slechts aan het toepassingsgebied van het KB nr. 78 wordt onttrokken in de mate 
dat ze wordt verricht “met inachtneming van de in deze wet opgenomen voorschriften 
en voorwaarden” (artikel 2, § 1, 2o, van voormelde wet), hetgeen niet het geval is voor de 
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Artikel 2, § 1, tweede lid, Wet Gezondheidsberoepen definieert boven-
dien de onwettige uitoefening van de geneeskunde als het gewoonlijk 
verrichten door een persoon die het geheel van de voorwaarden, gesteld 
bij lid 1 van deze paragraaf, niet vervult, van elke handeling die tot 
doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, bij een menselijk 
wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoestand, hetzij het 
opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het stellen van de diag-
nose, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of 
psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, hetzij de 
inenting. 

Uit deze laatste bepaling volgt dat de behandeling van een patiënt, 
zonder hiertoe bevoegd te zijn, een onwettige uitoefening van de genees-
kunde kan uitmaken zonder dat diegene die de behandeling verricht 
daartoe zelf de diagnose heeft gesteld.

7. In afwijking van artikel 2, § 1, Wet Gezondheidsberoepen en zonder 
de betekenis van het begrip “de geneeskunde” bepaald in dit artikel te 
beperken, regelt artikel 21bis van dezelfde wet de voorwaarden waaraan 
men moet voldoen om op wettige wijze de kinesitherapie te mogen 
uitoefenen.

De vierde paragraaf van artikel 21bis bepaalt dat het gewoonlijk 
verrichten van de handelingen die in deze bepaling worden opgesomd, 
door een persoon die er niet toe is gemachtigd krachtens de eerste para-
graaf van deze bepaling als onwettige uitoefening van de kinesitherapie 
wordt beschouwd.

Deze bepaling bepaalt in paragraaf 6 dat de krachtens paragraaf 1 
erkende personen enkel kinesitherapie mogen uitoefenen ten aanzien 
van de patiënten die op grond van een voorschrift door een persoon 
worden verwezen die krachtens artikel 2, § 1, eerste lid, gemachtigd is 
om de geneeskunde uit te oefenen.

Uit deze bepalingen volgt dat, in afwijking van artikel 2, § 1, Wet 
Gezondheidsberoepen, de personen die door de Minister werden erkend om 
de kinesitherapie uit te oefenen, gemachtigd zijn om de in artikel 21bis, 
§ 4, opgesomde handelingen te verrichten op voorschrift van een persoon 
die gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen.

De acupunctuur behoort tot geen van de onder deze bepaling opge-
somde geneeskundige handelingen die een kinesitherapeut krachtens de 
Wet Gezondheidsberoepen kan uitoefenen. 

De fysische therapieën die in de opsomming worden vermeld, naast 
andere handelingen, worden restrictief omschreven als het tot genees-
kundig doel aan de patiënt toedienen van niet-invasieve fysische prik-
kels, zoals elektrische stromen, elektromagnetische stralingen, ultra-
geluiden, warmte- en koudeapplicaties en balneotherapie (artikel 21bis, 

door de beklaagde ten aanzien van zijn patiënten gestelde diagnoses en/ of ingestelde en 
uitgevoerde behandelingen”) ; Rb. Gent, 14 september 1999, T.Gez./ Rev.Dr.Santé 2000-2001, 
p. 240, met noot J. ter heerdt ; Gent 28 februari 1989, RW 1988-1989, p. 1371 ; Bergen 21 mei 
1985, JT 1985, p. 716 ; Antwerpen 11 juni 1976, RW 1977-1978 ; Corr. Rb. Antwerpen, 27 juni 
1974, RW 1974-1975, p. 1057 ; zie ook : H. nys, Geneeskunde. Recht en medisch handelen, 
Mechelen, Story-Scientia, 2005, p. 36, nr. 77.
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§ 4, 1o, c)). Bij acupunctuur is er daarentegen sprake van een behandeling 
door middel van het aan de patiënt toedienen van invasieve fysische 
prikkels  (1).

8. De appelrechters oordelen dat de uitoefening van de acupunctuur 
niet behoort tot de conventionele handelingen die de kinesist, na mach-
tiging, mag uitoefenen in samenspraak met een behandelende arts. Zij 
oordelen dat deze handeling daarentegen door de Wet niet-conventionele 
praktijken als een niet-conventionele praktijk wordt beschouwd, waar-
voor gelet op het gebrek aan uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de 
toepassing van de wet een juridisch vacuüm bestaat. Het hof van beroep 
is van oordeel dat, gelet op dit juridisch vacuüm, in de huidige stand van 
de reglementering voor een kinesitherapeut die acupunctuur uitoefent, 
nog steeds de beperkingen en verplichtingen blijven gelden die kinesi-
therapeuten dienen na te leven wanneer zij de conventionele praktijken 
uitoefenen waarvan sprake in de Wet Gezondheidsberoepen. Dit impli-
ceert — aldus de appelrechters — dat de verweerder zich slechts schuldig 
zou maken aan de onwettige uitoefening van de geneeskunde, wanneer 
hij vanuit de kennis van de Chinese geneeskunde en de acupunctuur 
tot een eigen diagnose zou komen en op die basis een behandeling zou 
uitvoeren.

De appelrechters oordelen dat de verweerder aan alle vereisten qua 
opleiding en competentie voldoet, hij lid is van een erkende beroepsver-
eniging en het niet bewezen is dat hij niet steeds in samenspraak met een 
behandelende arts zou hebben gehandeld. Zij leiden hieruit af dat hij bij 
gebrek aan de uitvoeringsbesluiten die de wettelijk voorziene registratie 
moeten toelaten, aan alle thans mogelijke voorwaarden voldoet om als 
kinesitherapeut de acupunctuur uit te oefenen zodat enige inbreuk op 
de artikelen 1, 2, § 1, 38, § 1, 1o, 43, § 1 en 44 Wet Gezondheidsberoepen in 
zijn hoofde niet bewezen voorkomt en hij bijgevolg ontslagen dient te 
worden van elke rechtsvervolging zonder kosten.

Door aldus te oordelen dat het de verweerder is toegestaan om een 
geneeskundige handeling te stellen die niet voorkomt in artikel 21bis, 
§ 4, Wet Gezondheidsberoepen, verantwoorden de appelrechters hun 
beslissing bijgevolg niet naar recht. 

Conclusie : vernietiging op civielrechtelijk gebied met verwijzing.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 29 maart 2011.

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

  (1) Vgl. voor het begrip invasief de classificatiecriteria in Bijlage IX bij het KB van 
18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen : “1.2. Invasief hulpmiddel. Hulp-
middel dat gedeeltelijk of volledig in het lichaam binnendringt ofwel door een lichaam-
sopening ofwel door het lichaamsoppervlak heen”.
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Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 24 mei 2012 ter griffie 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Het door de verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid 
van het aangevoerde cassatiemiddel

1. De verweerder voert aan dat het middel niet ontvankelijk is bij 
gebrek aan belang : de beslissing dat de verweerder niet schuldig is aan 
onwettige uitoefening van de geneeskunde door als kinesitherapeut de 
acupunctuur uit te oefenen, blijft naar recht verantwoord op grond van 
de zelfstandige niet-bekritiseerde reden dat het moreel bestanddeel van 
het ten laste gelegde misdrijf ontbreekt, minstens dat de verweerder 
zich bevond in een situatie van overmacht doordat het voor hem onmo-
gelijk is te voldoen aan de voorwaarde zich te laten registreren, wat in 
geen enkel opzicht aan hem te wijten is en hem dan ook niet ten kwade 
kan worden geduid.

2. De appelrechters oordelen dat de verweerder niet vervolgd wordt 
wegens een inbreuk op de bepalingen van de wet van 29 april 1999 betref-
fende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artse-
nijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische 
beroepen (hierna : Wet Niet-conventionele Praktijken) maar wel voor de 
onwettige uitoefening van de geneeskunde. Zij oordelen verder dat het 
loutere gegeven dat de verweerder die voldoet aan alle wettelijke voor-
waarden waaraan hij op heden kan voldoen om de acupunctuur als niet-
conventionele praktijk uit te oefenen, geen erkenning heeft in de zin 
van de Wet Niet-conventionele Praktijken, als dusdanig niet betekent 
dat de verweerder zich schuldig zou maken aan het onwettig uitoefenen 
van de geneeskunde. 

Bovendien doet het arrest in het dictum “het bestreden vonnis teniet 
nu het vaststelt dat er geen misdrijf is wegens het bestaan van een 
rechtvaardigende noodtoestand of van rechtsdwaling in hoofde van [de 
verweerder]”.

De verweerder gaat er aldus ten onrechte van uit dat de appelrechters 
hun beslissing hebben gegrond op de zelfstandige reden dat het noodza-
kelijk moreel bestanddeel van het aan de verweerder ten laste gelegde 
misdrijf ontbreekt of dat de verweerder zich bevond in een situatie van 
overmacht.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 

Middel in zijn geheel

3. Het eerste onderdeel voert schending aan van artikel 2, § 1, tweede 
lid, en voor zover als nodig de artikelen 21bis, in het bijzonder § 1, § 4 
en § 6, 38, § 1, 43, § 1, en 44 Wet Gezondheidsberoepen : de appelrechters 
oordelen ten onrechte dat de kinesitherapeut zich slechts schuldig 
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maakt aan onwettige uitoefening van de geneeskunde indien hij een 
patiënt behandelt door middel van acupunctuur na zelf een diagnose te 
hebben gesteld.

Het tweede onderdeel voert schending aan van de artikelen 2, § 1, 2o, 
3, in het bijzonder § 3, eerste lid, en 8, in het bijzonder § 1, eerste lid, 
Wet Niet-conventionele Praktijken en artikel 21bis Wet Gezondheidsbe-
roepen : de appelrechters oordelen dat, niettegenstaande de verweerder 
niet geregistreerd is, zoals bepaald door artikel 8, § 1, eerste lid, Wet Niet-
conventionele Praktijken, hij “aan alle thans mogelijke voorwaarden 
voldoet om als kinesitherapeut de acupunctuur uit te oefenen” ; aldus 
verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht, minstens breiden zij 
op onwettige wijze de toepassingsvoorwaarden uit waaraan een persoon 
dient te voldoen om de kinesitherapie wettig uit te oefenen.

4. Krachtens artikel 2, § 1, 2o, eerste lid, Wet Niet-conventionele Prak-
tijken wordt voor de toepassing van deze wet onder niet-conventionele 
praktijk verstaan “het gewoonlijk verrichten van handelingen die tot 
doel hebben de gezondheidstoestand van een menselijk wezen te bevor-
deren en/of te bewaken, met inachtneming van de in deze wet opgenomen 
voorschriften en voorwaarden”, waaronder de acupunctuur. 

Volgens artikel 3, § 3, Wet Niet-conventionele Praktijken brengt de 
paritaire commissie, binnen de drie maanden nadat de betrokken kamer 
een ontwerp van advies heeft meegedeeld, een advies uit over de voor-
waarden waaronder de beoefenaars van een geregistreerde niet-conven-
tionele praktijk individueel geregistreerd kunnen worden.

Artikel 8, § 1, eerste lid, Wet Niet-conventionele Praktijken bepaalt 
dat niemand één van de geregistreerde niet-conventionele praktijken 
mag beoefenen of handelingen stellen die tot die praktijk behoren, dan 
na voor die praktijk te zijn geregistreerd.

Krachtens het tweede lid van deze bepaling mag de betrokken beroeps-
beoefenaar de desbetreffende niet-conventionele praktijk niet blijven 
uitoefenen zolang de minister zich niet heeft uitgesproken over de indi-
viduele registratie, overeenkomstig de procedure bedoeld in § 2.

Krachtens het derde lid van deze bepaling mag, in afwijking van het 
eerste lid, de beroepsbeoefenaar die een aanvraag tot registratie heeft 
ingediend binnen een periode van zes maanden na bekendmaking, in het 
Belgisch Staatsblad, van de krachtens artikel 3, § 3, genomen maatre-
gelen, de niet-conventionele praktijk blijven uitoefenen. De minister 
moet zich krachtens deze bepaling binnen een termijn van twaalf 
maanden uitspreken over de aanvraag van registratie.

Artikel 12 Wet Niet-conventionele Praktijken bepaalt dat de arti-
kelen 3, 8, 9, 10 en 11 van deze wet in werking treden zes maanden na de 
eerste dag van de maand volgend op de inwerkingtreding van de benoe-
ming van de leden van de in artikel 5 bedoelde paritaire commissie.

Vermits de voormelde bepalingen van de Wet Niet-conventionele Prak-
tijken, bij gebrek aan de vereiste uitvoeringsbesluiten, niet in werking 
zijn getreden, zijn de kinesitherapeuten uitsluitend gemachtigd om de 
geneeskunde uit te oefenen onder de voorwaarden vermeld in de Wet 
Gezondheidsberoepen.
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5. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de voormelde 
artikelen 3 en 8 Wet Niet-conventionele Praktijken die bij gebrek aan 
uitvoeringsbesluiten op het beslechte geschil niet toepasselijk zijn en 
door het arrest overigens niet werden toegepast, is het tweede onderdeel 
derhalve niet ontvankelijk. 

6. Krachtens artikel 1 Wet Gezondheidsberoepen omvat de genees-
kunst de geneeskunde, de tandheelkunde inbegrepen, uitgeoefend ten 
aanzien van menselijke wezens, en de artsenijbereidkunde, onder hun 
preventief of experimenteel, curatief, continu en palliatief voorkomen.

Gelet op deze ruime definitie strekt de geneeskunst zich ook uit tot 
de acupunctuur. 

7. Artikel 2, § 1, eerste en tweede lid, Wet Gezondheidsberoepen bepaalt : 
“Niemand mag de geneeskunde uitoefenen die niet het wettelijk diploma 
bezit van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, dat werd behaald in 
overeenstemming met de wetgeving op het toekennen van de academi-
sche graden en het programma van de universitaire examens, of die niet 
wettelijk ervan vrijgesteld is, en die bovendien de voorwaarden gesteld 
bij artikel 7 niet vervult.

Wordt beschouwd als onwettige uitoefening van de geneeskunde, het 
gewoonlijk verrichten door een persoon die het geheel van de voor-
waarden, gesteld bij lid 1 van deze paragraaf, niet vervult, van elke 
handeling die tot doel heeft, of wordt voorgesteld tot doel te hebben, 
bij een menselijk wezen, hetzij het onderzoeken van de gezondheidstoe-
stand, hetzij het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, hetzij het 
stellen van de diagnose, het instellen of uitvoeren van een behandeling 
van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende pathologische 
toestand, hetzij de inenting.”

Hieruit volgt dat de persoon die de behandeling uitvoert, zich ook aan 
onwettige uitoefening van de geneeskunde schuldig kan maken zonder 
dat hij zelf de diagnose hiervoor heeft gesteld.

8. Artikel 21bis Wet Gezondheidsberoepen bepaalt :
— in § 1, eerste lid : “In afwijking van artikel 2, § 1, en zonder de 

betekenis van het begrip ‘de geneeskunde’, bepaald in dit artikel, te 
beperken, mag niemand de kinesitherapie uitoefenen die niet houder is 
van een erkenning afgegeven door de Minister tot wiens bevoegdheid de 
Volksgezondheid behoort.”

— in § 4 : “Als onwettige uitoefening van de kinesitherapie wordt 
beschouwd, het gewoonlijk verrichten door een persoon die er niet toe 
gemachtigd is krachtens § 1 van :

1o systematische handelingen met als doel functieproblemen van 
spierskeletale, zenuwfysiologische, respiratoire, cardiovasculaire en 
psychomotorische aard te verhelpen door het toepassen van één van de 
volgende vormen van therapie :

a) de lichaamsoefeningstherapie, zijnde het tot een geneeskundig doel 
door de patiënt doen uitvoeren van bewegingen, met of zonder fysische 
bijstand ;

b) de massagetherapie, zijnde het tot een geneeskundig doel toepassen 
van massagetechnieken op de patiënt ;
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c) de fysische therapieën, zijnde het tot geneeskundig doel aan de 
patiënt toedienen van niet-invasieve fysische prikkels, zoals elektri-
sche stromen, elektromagnetische stralingen, ultrageluiden, warmte- 
en koudeapplicaties en balneotherapie ;

2o het verrichten van onderzoeken en het opstellen van balansen van 
de motoriek van de patiënt met als doel bij te dragen tot het stellen van 
een diagnose door een geneesheer of een behandeling bestaande uit de in 
het 1o bedoelde handelingen in te stellen ;

3o het concipiëren en het uitwerken van behandelingen bestaande uit 
de onder het 1o bedoelde handelingen ;

4o de prenatale en postnatale gymnastiek.”
— in § 6, eerste lid, dat de krachtens § 1 erkende personen enkel kine-

sitherapie mogen uitoefenen ten aanzien van de patiënten die op grond 
van een voorschrift door een persoon worden verwezen die krachtens 
artikel 2, § 1, eerste lid, gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen.

Uit deze bepalingen volgt dat, in afwijking van artikel 2, § 1, Wet 
Gezondheidsberoepen, de personen die door de minister werden erkend om 
de kinesitherapie uit te oefenen, gemachtigd zijn om de in artikel 21bis, 
§ 4, opgesomde handelingen te verrichten op voorschrift van een persoon 
die gemachtigd is om de geneeskunde uit te oefenen.

De acupunctuur behoort tot geen van de onder deze bepaling opge-
somde geneeskundige handelingen die een kinesitherapeut krachtens de 
Wet Gezondheidsberoepen kan uitoefenen.

9. De appelrechters oordelen dat vermits de verweerder aan alle 
vereisten qua opleiding en competentie voldoet, hij lid is van een 
erkende beroepsvereniging en het niet bewezen is gebleken dat hij niet 
steeds in samenspraak met een behandelende arts zou hebben gehandeld, 
kan gesteld worden dat hij bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten die de 
wettelijk voorziene registratie moeten toelaten, aan alle thans moge-
lijke voorwaarden voldoet om als kinesitherapeut de acupunctuur uit 
te oefenen zodat enige inbreuk op de artikelen 1, 2, § 1, 38, § 1, 1o, 43, § 1, 
en 44 Wet Gezondheidsberoepen in zijne hoofde niet bewezen voorkomt 
en hij bijgevolg ontslagen dient te worden van elke rechtsvervolging 
zonder kosten.

Door aldus te oordelen dat het de verweerder toegelaten is om een 
geneeskundige handeling te stellen die niet voorkomt in artikel 21bis, 
§ 4, Wet Gezondheidsberoepen, verantwoorden de appelrechters hun 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

burgerlijke rechtsvordering van de eiseres.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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12 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Maes en de heer van Eeckhoutte.

N° 377

2o kamer — 12 juni 2012
(P.11.1991.N)

1o milieurecht. — milieuvergunningsdecreet. — vaststelling der over-
tredingen. — proces-verBaal. — kennisgeving aan overtreder. — tijdstip.

2o milieurecht. — mestdecreet 1991. — vaststelling der overtredingen. 
— proces-verBaal. — kennisgeving aan overtreder. — tijdstip.

3o milieurecht. — vlarem i. — monsterneming. — wijze. — gevolg.

1o Uit artikel 30, § 1 en § 2 (oud), Milieuvergunningsdecreet volgt dat het 
aanvangspunt van de termijn waarbinnen het proces-verbaal aan de over-
treder ter kennis moet worden gebracht niet noodzakelijk de dag is waarop 
de feiten worden vastgesteld  (1).

2o Uit artikel 36, § 2, Mestdecreet 1991 (oud) volgt dat het aanvangspunt van 
de termijn waarbinnen het proces-verbaal aan de overtreder ter kennis moet 
worden gebracht niet noodzakelijk de dag is waarop de feiten worden vast-
gesteld (2).

3o De naleving van de bepalingen inzake de monsterneming (artikel 62, § 6, 
1o, VLAREM I) is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven (3).

(v. e.a.)

Conclusie van de eerste advocaat-generaal M. De Swaef :

1. In deze procedure wordt aangevoerd dat de appelrechters de termijnen 
van kennisgeving van de processen-verbaal bedoeld in art. 30, § 2 Milieu-
vergunningsdecreet, zoals van toepassing tot 1 mei 2009, en art. 36, § 2 
Mestdecreet, zoals van toepassing tot 1 januari 2007, foutief hebben bere-
kend door een onwettig aanvangspunt van de termijnen in acht te nemen. 
Voorts wordt aangevoerd dat de appelrechters hun beslissing onwettig 
steunen op grondwaterbemonsteringen die niet overeenkomstig art. 62, 
§ 6 VLAREM I, zoals van toepassing tot 1 mei 2009, werden verzameld.

De eerste eiser is mede gedelegeerd bestuurder van de tweede eiseres.
Inspecteurs van de Vlaamse Landmaatschappij. — Mestbank en de 

Milieu-inspectie van de Vlaamse Gemeenschap hebben een aantal vast-
stellingen gedaan bij varkensbedrijven, waaruit een aantal inbreuken 
op de milieuwetgeving blijken.

Het onderzoek leidde tot strafrechtelijke vervolging van de eerste 
eiser en de tweede eiseres wegens inbreuken, tijdens diverse periodes 

  (1), (2), (3) Zie de concl. van het O.M.
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tussen 1 januari 2003 en 29 maart 2004, op het Milieuvergunningsdecreet 
en zijn uitvoeringsbesluiten, op het Mestdecreet en op de Wet Verontrei-
niging Oppervlaktewateren.

Bij vonnis van 2 april 2007 veroordeelde de correctionele rechtbank te 
Gent de eerste eiser tot een geldboete van € 10.000, verhoogd met opde-
cimes en aldus gebracht op € 55.000, met uitstel van € 5.000, met opde-
cimes verhoogd tot € 27.500, voor drie jaar.

Aan de tweede eiseres wordt een geldboete opgelegd van € 20.000, 
verhoogd met opdecimes en aldus gebracht op € 110.000, met uitstel van 
€ 10.000, met opdecimes verhoogd tot € 55.000, voor drie jaar.

Op hoger beroep bevestigen de appelrechters de bewezenverklaarde 
misdrijven, maar verlagen, wegens overschrijding van de redelijke 
termijn, de straf van de eerste eiser tot € 7.500, met opdecimes verhoogd 
tot € 41.500, met uitstel van tenuitvoerlegging voor drie jaar voor een 
gedeelte van € 3.000, verhoogd met opdecimes tot € 16.500. De straf van de 
tweede eiseres wordt teruggebracht tot € 12.000, verhoogd met opdecimes 
tot € 66.000, met uitstel van tenuitvoerlegging voor drie jaar voor een 
gedeelte van € 4.800, verhoogd met opdecimes tot € 26.400.

In hun gezamenlijke memorie voeren de eisers twee middelen aan. 
2. Waar de eisers worden ontslagen van rechtsvervolging voor de 

telastleggingen A1 b, A2 b, A3 b, A4 b, C1 b en D b (alle behoudens de 
periode van 13, 14 en 15 januari 2004), A3 d, A3 e, A4 a, B1 (behoudens 
de uitloop van mest uit stal 4 en 6), en B5 zijn de cassatieberoepen bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk in zoverre zij tegen deze beslis-
singen zijn gericht.

3. Het eerste middel voert schending aan van de artikelen 30, § 2 en 
32, § 2 van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985, zoals van 
toepassing tot de opheffing ervan bij Decreet van 21 december 2007 (BS 
29 februari 2008) met ingang van 1 mei 2009, en van artikel 36, § 2 van het 
Mestdecreet van 23 januari 1991, zoals van toepassing tot de opheffing 
ervan bij Decreet dd. 22 december 2006 (BS 29 december 2006 met ingang 
van 1 januari 2007). 

Het middel bestaat uit drie onderdelen. 
3.1.a Artikel 30, § 2 van het Milieuvergunningsdecreet, zoals van 

toepassing, voorziet in de kennisgeving aan de overtreder van een 
afschrift van het proces-verbaal binnen vijf werkdagen na de vaststel-
ling van de overtreding. 

Met de vaststelling van de overtreding wordt volgens de eisers duidelijk 
het tijdstip bedoeld waarop de overtreding daadwerkelijk wordt vast-
gesteld door de daartoe bevoegde ambtenaren. Slechts in de gevallen 
waarin de wet een termijn zou bepalen zonder er evenwel het aanvangs-
punt van vast te leggen zou — evenwel met eerbiediging van het recht 
van verdediging — kunnen worden aangenomen dat deze termijn slechts 
een aanvang neemt op het ogenblik dat de identiteit van de overtreder 
vaststaat.

Volgens het eerste onderdeel van eiser’s eerste middel mag de rechter 
dan ook niet oordelen dat met het begrip “vaststelling van de  overtreding” 
in werkelijkheid het ogenblik wordt bedoeld waarop de onderzoekers in 
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staat zijn alle bestanddelen van het misdrijf met zekerheid te kennen en 
er geen twijfel meer bestaat over de identiteit van de overtreder indien, 
zoals in casu, de wet of het decreet uitdrukkelijk bepaalt dat de termijn 
een aanvang neemt op een welbepaald moment, met name bij de vast-
stelling van de overtreding. 

3.1.b De wetgever voorziet in de verplichte kennisgeving van processen-
verbaal waarin overtredingen worden vastgesteld aan de (vermoedelijke) 
overtreder ten einde deze in de mogelijkheid te stellen zijn rechten van 
verdediging uit te oefenen  (1).

Uw Hof oordeelde in een arrest van 18 september 1973  (2) dat indien 
de overtreder op de dag van de vaststellingen niet gekend is, aan de 
verbalisant een redelijke termijn moet gelaten worden om zich ervan 
te vergewissen wie de overtreder is. In het vermelde arrest was artikel 6 
van de Wet van 6 april 1960 aan de orde  (3). Volgens deze bepaling, zoals 
ze toen van toepassing was, moest een afschrift van het proces-verbaal 
aan de overtreder worden overgemaakt binnen zeven dagen, op straffe 
van nietigheid, evenwel zonder dat het aanvangspunt van die termijn 
werd bepaald.

Volgens de eisers kan de verbalisant niet een redelijke termijn worden 
gelaten om zich te vergewissen van de identiteit van de overtreder en het 
bestaan van alle bestanddelen van de overtreding, wanneer de wetgever 
zelf, anders dan bij voormeld artikel 6 van de wet van 6 april 1960 het 
geval was, het aanvangspunt van de termijn om het proces-verbaal te 
verzenden heeft bepaald. 

De eisers kunnen in deze rechtsopvatting niet gevolgd worden. 
Noch tijdens de parlementaire voorbereiding van het Milieuvergun-

ningsdecreet, noch tijdens de parlementaire voorbereiding van het 
Mestdecreet, heeft de decreetgever te kennen gegeven dat het vereiste 
dat het proces-verbaal binnen de bepaalde termijn vanaf de vaststelling 
van de overtreding moet ter kennis worden gebracht, zou inhouden dat 
die termijn zou ingaan vanaf de vaststelling van de feiten die een over-
treding zouden kunnen uitmaken.

Het tegendeel zou overigens verbazingwekkend zijn. De reden waarom 
het Hof de redelijke termijn om de nodige vaststellingen te doen 
aanvaardt, gaat immers op ongeacht of de wetgever al dan niet een 
aanvangspunt van de termijn heeft bepaald : er kan geen proces-verbaal 
worden opgesteld, en nog minder een afschrift ervan aan de overtreder 
worden overgemaakt, zolang de overtreder niet gekend is  (4). A fortiori 

  (1)  Cf. D. Holsters, “De bewijswaarde van het proces-verbaal betreffende de vaststel-
ling van misdrijven. Rede uitgesproken door de advocaat-generaal L. Vervliet op de 
plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te Antwerpen op 1 september 1980”, 
RW 1980-81, (1353) en, (1433), nrs. 45 en 47 ; P. Traest, Het Bewijs in Strafzaken, Gent, Mys 
& Breesch, 1992, nr. 868 ; M. Van Nooten, “Proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel”, 
Jura Falc. 2002-2003, afl. 3, (337), 354. 

  (2)  Cass. 18 september 1973, Arr.Cass. 1974, 58, en de noot 3.
  (3)  Wet 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken, BS 17 mei 1960.
  (4)  Zie eveneens Holsters, “De bewijswaarde van het proces-verbaal betreffende de 

vaststelling van misdrijven. Rede uitgesproken door de advocaat-generaal L. Vervliet op 
de plechtige openingszitting van het Hof van Beroep te Antwerpen op 1 september 1980”, 
l.c., nr. 44 : “Veelal wordt vermeld dat de bedoelde termijn te rekenen is van de datum 
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is dat het geval zo lang niet voldoende vaststaat dat de feiten een over-
treding uitmaken. 

Er kan dan ook worden aangenomen dat art. 30, § 2 Milieuvergunnings-
decreet, zoals te dezen van toepassing aldus moet worden gelezen dat, 
de termijn van kennisgeving van het proces-verbaal pas een aanvang 
neemt, als alle bestanddelen van het misdrijf met zekerheid vaststaan 
en de overtreder gekend is.

Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
3.2.a Luidens het tweede onderdeel van het eerste middel van de eisers, 

bepaalt artikel 36, § 2 Mestdecreet zoals te dezen van toepassing, niet 
alleen de termijn en het ogenblik waarop de termijn om kennis te geven 
van een proces-verbaal een aanvang neemt, namelijk de eerste dag na 
de vaststelling van de overtreding, maar ook dat de niet-naleving van 
deze termijn leidt tot nietigheid van het proces-verbaal. Om de redenen 
vermeld in het eerste onderdeel, konden de appelrechters niet oordelen 
dat de termijn van veertien dagen bedoeld bij artikel 36, § 2 van het 
Mestdecreet niet begint te lopen na de vaststelling van de overtreding, 
doch op een later tijdstip.

3.2.b Het tweede onderdeel faalt om dezelfde reden als het eerste 
onderdeel naar recht.

3.3.a In het derde onderdeel voeren de eisers aan dat, zelfs indien met 
de appelrechters zou moeten worden aangenomen dat met “vaststelling 
van de overtreding” de dag bedoeld wordt waarop de onderzoekers in 
staat zijn alle bestanddelen van het misdrijf met zekerheid te kennen en 
er geen twijfel meer bestaat omtrent de identiteit van de overtreder — 
quod non — uit de bestreden beslissing blijkt dat geenszins de feitelijke 
omstandigheden worden aangegeven die tot gevolg zouden hebben gehad 
dat het proces-verbaal niet eerder kon worden opgesteld en verzonden. 
De appelrechters stellen immers niet vast dat pas op de datum van de 
opstelling van de processen-verbaal alle bestanddelen van het misdrijf 
met zekerheid gekend waren en er geen twijfel meer bestond omtrent de 
identiteit van de overtreder. Zodoende verantwoorden de appelrechters 
hun beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel aange-
haalde bepalingen).

van de vaststelling van de misdrijven ; dit aanvangspunt is evenwel niet noodzakelijk 
de dag waarop de overtreding in feite werd geconstateerd”. Ook in die zin : Van Nooten, 
“Proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel”, l.c., 354. En specifiek met betrekking tot 
de vaststelling van (bepaalde) milieumisdrijven : “In de tijd valt de vaststelling van een 
milieumisdrijf niet noodzakelijk samen met het verrichten van metingen, het nemen 
van monsters, het inzien van documenten, ... Meestal zal een verdere analyse en beoor-
deling van de ingezamelde gegevens vereist zijn vooraleer een milieumisdrijf effectief 
kan worden vastgesteld. Het is dan niet meer dan normaal dat de termijn van kennis-
geving van het proces-verbaal aan de vermoedelijke overtreder pas zal beginnen in te 
gaan daags na de vaststelling van het milieumisdrijf. Wordt deze termijn overschreden 
of heeft de overtreder geen kennis gekregen van het proces-verbaal, dan verliest het 
proces-verbaal zijn bijzondere bewijswaarde en geldt het louter ten titel van inlichting” 
(J. Ceenaeme, “Hoofdstuk 2. Milieuhandhaving in Vlaanderen”, in R. Derine, H. Cousy, 
J. Couturier et al. (eds.), Onroerend Goed in de Praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl. (april 
2010), (VIbis.Aocties. 2-1), 40).

ARREST-2012-06-07-08.indb   1607 13/04/13   11:13



1608 ARRESTEN VAN CASSATIE 12.6.12 - N° 377

3.3.b De appelrechters sluiten zich aan bij het motief van de eerste 
rechter dat niet is aangetoond en uit geen enkel stuk blijkt dat de 
processen-verbaal opgesteld door de VLM niet binnen de wettelijke 
termijn zouden zijn ter kennis gebracht van de overtreder (nr. 8.3, eerste 
alinea van het arrest en nr. 36 in fine van het beroepen vonnis). Zij geven 
voorts aan dat de datum van de vaststelling van de overtreding niet 
noodzakelijk de datum van de vaststelling van bepaalde feiten is, zoals 
de eerste eiser in het overzicht van de processen-verbaal aangeeft, maar 
wel in dit geval de datum dat de respectievelijke processen-verbaal 
werden opgesteld (nr. 8.3, vierde alinea van het arrest).

Met deze overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing 
dat de overtreding pas werd vastgesteld op dat datum dat de processen-
verbaal werden opgesteld. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

4. In hun tweede middel voeren de eisers een schending aan van 
artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 62, § 6, 1o, 62, § 6, 5o en 
62, § 6, 7o van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 
1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning (VLAREM I), zoals van toepassing tot de opheffing 
ervan bij Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (BS, 
10 februari 2009) met ingang van 1 mei 2009.

Het middel is gericht tegen de schuldigverklaring voor de telastleg-
gingen A1.e, A2.e, A3.e, A4.c, B5, C1.e, C2, D.e, E en F, die verband houden 
met de uitbating te Gent. 

Vooreerst dient eraan herinnerd dat de eisers worden ontslagen van 
rechtsvervolging voor de telastleggingen A3 e en B.5. In zoverre het 
middel ervan uitgaat dat de betreffende telastleggingen worden bewezen 
verklaard, mist het feitelijke grondslag.

4.1.a In het eerste onderdeel wordt aangevoerd dat de bewezenver-
klaring van de telastlegging E en de ermee verwante telastleggingen 
A1.e, A2.e, A3.e, A4.c, B5, C1.e, C2, D.e en F, die verband houden met de 
uitbating te Gent onder meer in beslissende mate steunt op de uitslag 
van de monsterneming waarvan de appelrechters erkennen dat niet 
is voldaan aan art. 62, § 6, 1o VLAREM I : de appelrechters stellen met 
overname van de feitelijke motieven van de eerste rechter vast dat bij 
de monsterneming in toepassing van artikel 62, § 6, 1o VLAREM I een 
kleinere hoeveelheid werd afgenomen dan twee liter.

Uit de context van artikel 62, § 6, VLAREM I blijkt dat de aldaar voorge-
schreven vormvereisten, die de monsterneming bepalen, weliswaar 
niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven doch wel degelijk 
werden opgelegd met de bedoeling de intrinsieke waarde van het bewijs 
te waarborgen. Wanneer de nagelaten rechtsvorm niet op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven of de onregelmatigheid de betrouwbaar-
heid van het bewijs noch het recht op een eerlijke behandeling van de 
zaak aantast mag de rechter geen wettelijke bewijswaarde toekennen 
aan het bewijs dat is verkregen met schending van de bepalingen die 
het bewijs bijzonder regelen en de intrinsieke waarde ervan waarborgen. 
De loutere omstandigheid dat de betrokken bepaling niet op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven en het eerlijk proces niet is geschonden 
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betekent derhalve niet dat dit bewijs, dat met miskenning van dit 
wettelijk voorschrift is verkregen toch zou mogen worden aangewend 
om een betichting bewezen te verklaren (schending van artikel 62, § 6, 
1o VLAREM I zoals van toepassing tot de opheffing ervan bij Besluit 
van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 (BS, 10 februari 2009) met 
ingang van 1 mei 2009).

4.1.b Zoals hierboven reeds opgemerkt worden de eisers ontslagen 
van rechtsvervolging voor telastleggingen A3 e en B5. In zoverre het 
onderdeel ervan uitgaat dat de eisers voor de betreffende telastleggingen 
veroordeeld zijn, mist het feitelijke grondslag.

Ook voor het overige mist het onderdeel feitelijke grondslag. Het 
onderdeel gaat ervan uit dat de bewezenverklaring van de telastlegging 
E en de ermee verwante telastleggingen A1.e, A2.e, A4.c, C1.e, C2, D.e 
en F, die verband houden met de uitbating te Gent, in beslissende mate 
steunt op de uitslag van de monsterneming waarvan de appelrechters 
erkennen dat niet is voldaan aan art. 62, § 6, 1o VLAREM I.

Dat is niet het geval. Voor wat betreft de bewezenverklaring van de 
telastleggingen A4.c, E en F steunen de appelrechters op de vaststel-
lingen van de Milieu-inspectie die zij geloofwaardig achten en waaruit 
blijkt dat er mest werd geloosd in het oppervlaktewater door middel 
van een verborgen buis (nr. 16 arrest en nr. 77, eerste alinea beroepen 
vonnis). Het is duidelijk dat de appelrechters hiermee verwijzen naar 
de vaststellingen vervat in de processen-verbaal O/2003/314 en O/2003/272, 
waarvan zij eerder vaststelden dat zij niet op de vereiste wijze werden 
ter kennis gebracht van de eisers, zodat zij louter als inlichting gelden 
(nr. 71 en 72 beroepen vonnis). Het proces-verbaal van bemonstering 
komt pas verder aan bod (nr. 73 beroepen vonnis). De veroordeling voor 
de betreffende telastleggingen steunt dus niet in beslissende mate op de 
uitslag van de betwiste monsterneming.

De bewezenverklaring van telastleggingen A1 e en A2 e steunt op het 
oordeel dat het gebrek aan lekdichtheid van stal 4 vaststaat. De appel-
rechters gronden dit oordeel niet alleen op de gegevens die blijken uit 
de bemonstering, maar ook uit het feit dat een mestplasje ter hoogte 
van mestkelder 4 werd aangetroffen. (nr. 16 arrest en nrs.77, derde alinea 
en 74, tweede alinea beroepen vonnis). De bewezenverklaring van die 
telastleggingen steunt dus evenmin in beslissende mate op de gegevens 
die voortvloeien uit de bemonstering. 

De bewezenverklaring van C1 e en D e vloeit voort uit de bewe-
zenverklaring van voormelde telastleggingen (nr. 16 arrest en nrs.77, 
vijfde alinea beroepen vonnis). De bewezenverklaring van C2 steunt 
op het feit dat pas op 29 maart 2004 aan de milieu-inspectie werd 
meegedeeld dat de resterende mest werd afgevoerd en op het feit 
dat op 18 augustus 2004 werd vastgesteld dat de mestkelders slechts 
gedeeltelijk werden leeggemaakt (nr. 16 arrest en nr. 77, voorlaatste 
alinea, beroepen vonnis), en dus evenmin op de uitslag van de betwiste 
monsterneming.

Maar zelfs indien het onderdeel geen feitelijke grondslag zou missen, 
was geen cassatie op grond van dit onderdeel aan de orde geweest. 
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Immers, zo er weliswaar rechtspraak van het Hof is volgens dewelke de 
rechter geen wettelijke bewijswaarde mag toekennen aan een bewijs dat 
is verkregen met schending van de bepalingen die het bewijs bijzonder 
regelen en de intrinsieke waarde ervan waarborgen, ook wanneer de 
niet nagekomen vormvereiste niet op straffe van nietigheid is voorge-
schreven of de onregelmatigheid geen effect heeft op de betrouwbaarheid 
van het bewijs of het recht op een eerlijk proces  (1), dan nog houdt deze 
rechtspraak niet in dat elke bepaling die een bewijs bijzonder regelt, 
ertoe strekt de intrinsieke waarde ervan te waarborgen. 

Artikel 62, § 6, 1o VLAREM I zoals te dezen van toepassing, luidde : 

“§ 6. De technische controle op de grondwaterverontreiniging omvat het nemen 
van één of meer van de in sub 1o hierna vermelde monsters.

1o Nemen van monsters :
a) Grondwatermonsters :
— voor fysico-chemisch onderzoek moet een hoeveelheid van 2 liter per monster 

genomen worden ;
— voor de analyse van organische micropolluenten moet 2 liter per monster 

genomen worden in glazen recipiënten met geslepen stoppen, die tot overlopens 
toe gevuld worden, zodanig dat geen luchtbellen meer aanwezig zijn ; de gebruikte 
recipiënten moeten vooraf behandeld worden met een oplossing van kaliumdi-
chromaat, in geconcentreerd zwavelzuur (3%) en nagespoeld met gedistilleerd 
water ;

— voor het bacteriologisch onderzoek moet per monster een glazen steriele fles 
van 500 millimeter met een geslepen stop tot aan de rand gevuld worden.

b) Bodemmonsters : een hoeveelheid van 500 gram per monster moet genomen 
worden.

c) Monsters van stoffen die het grondwater verontreinigen : afhankelijk van de 
aard van de stof moet 100 gram of 100 milliliter per monster genomen worden.”

Het is duidelijk dat de in deze bepaling vermelde hoeveelheden indi-
catief zijn en enkel beogen rechtszekerheid te scheppen omtrent de 
omvang van de te nemen monsters. Uit de redactie van deze bepaling 
blijkt evenwel niet dat de vermelde hoeveelheden ertoe strekken de 
intrinsieke waarde van de monsters te waarborgen. Inderdaad valt niet 
in te zien waarom een grondwatermonster van bijvoorbeeld 1,90 liter 
intrinsiek minder waardevol zou zijn dan een grondwatermonster van 2 
liter of van 2,50 liter... 

Het onderdeel faalt naar recht in zoverre het ervan uitgaat dat de 
hoeveelheid van twee liter vermeld in art. 62, § 6, 1o VLAREM I zoals te 
dezen van toepassing ertoe strekt de intrinsieke waarde van het bewijs 
te waarborgen.

4.2.a In het tweede onderdeel voeren de eisers aan dat de appelrech-
ters enerzijds vaststellen dat het proces-verbaal van bemonstering niet 
(tijdig) werd toegezonden aan de overtreder binnen vijf werkdagen doch 
niettemin vaststellen dat in de betrokken processen-verbaal — die niet 
worden gepreciseerd — melding wordt gemaakt van het feit dat de eerste 
eiser werd ingelicht dat er een mogelijkheid voor contra-analyse bestond 

  (1) Zie Cass. 26 november 2008, AR P.06.1293.F, Pas. 2008, I, nr. 672, met concl. adv.-gen. 
D. Vandermeersch en AC 2008, nr. 672.
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en dat deze vermelding wettelijke bewijswaarde heeft tot bewijs van het 
tegendeel, waardoor zij hun beslissing niet naar recht verantwoorden 
(schending van artikel 62, § 6, 5o en 7o VLAREM I zoals van toepassing tot 
de opheffing ervan bij Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 
2008 (BS, 10 februari 2009) met ingang van 1 mei 2009). Minstens is volgens 
de eisers de beslissing gesteund op tegenstrijdige motieven nu eerst 
wordt geoordeeld dat het proces-verbaal geen bijzondere bewijswaarde 
bezit terwijl later geoordeeld wordt dat een bepaalde vermelding in dit 
proces-verbaal toch een bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel zou 
hebben (schending van artikel 149 van de Grondwet).

4.2.b Met overname van de motieven van de eerste rechter stellen de 
appelrechters (nr. 16 van het arrest en nr. 73 van het beroepen vonnis) 
vast dat het proces-verbaal van bemonstering niet (tijdig) werd toege-
zonden aan de overtreder binnen 5 werkdagen, zoals voorgeschreven door 
artikel 62, § 6, 5o VLAREM I. Zij voegen daaraan toe dat daar minstens 
geen bewijs van voorligt maar dat desalniettemin in de betrokken 
processen-verbaal uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van het feit 
dat de eerste eiser werd ingelicht dat de monsters voor contra-analyse 
ter beschikking zouden gehouden worden overeenkomstig artikel 62, § 6, 
7o VLAREM I en dat deze vermelding wettelijke bewijswaarde heeft tot 
bewijs van het tegendeel. 

Met het gebruik van de termen de betrokken processen-verbaal, geven 
de appelrechters aan dat er behalve het eigenlijke proces-verbaal van 
bemonstering nog andere processen-verbaal zijn die met de bemonstering 
verband houden en waarin melding wordt gemaakt van het feit dat de 
eerste eiser werd ingelicht over de mogelijkheid een contra-analyse te 
doen. 

Het is niet tegenstrijdig enerzijds vast te stellen dat een proces-
verbaal niet (tijdig) werd toegezonden en anderzijds vast te stellen dat 
de vermeldingen van een of meerdere andere processen-verbaal wette-
lijke bewijswaarde hebben. 

In zoverre het onderdeel een schending aanvoert van artikel 149 van de 
Grondwet, mist het feitelijke grondslag. 

De aangevoerde schending van artikel 62, § 6, 5o VLAREM I is volledig 
afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van art. 149 Gw. en 
mitsdien niet ontvankelijk.

5. Er zijn tenslotte geen ambtshalve middelen te weerhouden.
Conclusie : verwerping.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 28 oktober 2011.

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

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft op 1 juni 2012 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.
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Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest verleent ontslag van rechtsvervolging voor bepaalde 
telastleggingen.

In zoverre daartegen gericht is het cassatieberoep niet ontvankelijk.

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 30, § 2 en 32, 
§ 2 Milieuvergunningsdecreet : het arrest oordeelt ten onrechte dat de 
processen-verbaal opgesteld op grond van het Milieuvergunningsdecreet 
tijdig werden toegezonden aan de overtreders en bijzondere bewijswaarde 
hebben ; daarbij laat het de termijn van toezending van vijf werkdagen 
na de vaststelling van de overtreding, ingaan vanaf de dag waarop de 
onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van het misdrijf met zeker-
heid te kennen en er geen twijfel meer bestaat omtrent de identiteit 
van de overtreder ; nochtans bepaalt het decreet zelf wanneer de termijn 
voor toezending aanvangt, met name de vaststelling van de overtreding, 
en mag daarvan niet worden afgeweken om opzoekingen te doen over de 
bestanddelen van het misdrijf of de identiteit van de overtreder.

2. Artikel 30, § 1 en § 2 (oud), Milieuvergunningsdecreet bepaalt : “§ 1. 
Binnen de hen overeenkomstig artikel 29 toegewezen bevoegdheden, 
kunnen de burgemeester en de in artikel 29 bedoelde ambtenaren, 
mondelinge of schriftelijke raadgevingen, aanmaningen en bevelen geven.

§ 2. Zij stellen de overtredingen vast door middel van processen-verbaal 
die bewijskracht hebben tot het tegendeel bewezen is. Een afschrift van 
het proces-verbaal wordt bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht 
van de overtreder binnen de vijf werkdagen na de vaststelling van de 
overtreding.”

De decreetgever bepaalt aldus niet wat er moet verstaan worden onder 
“de vaststelling van de overtreding” en ook niet het aanvangspunt van de 
termijn van vijf werkdagen om het proces-verbaal ter kennis te brengen.

3. Uit deze bepalingen volgt dat het aanvangspunt van de termijn waar-
binnen het proces-verbaal aan de overtreder ter kennis moet worden 
gebracht niet noodzakelijk de dag is waarop de feiten worden vastge-
steld. De toezichthoudende ambtenaren die een algemene opdracht van 
toezicht hebben voor de aangelegenheden geregeld in het Milieuvergun-
ningsdecreet en in het bijzonder de bevoegdheid hebben om mondelinge 
of schriftelijke raadgevingen, aanmaningen en bevelen te geven, mogen 
wachten totdat zij in staat zijn alle bestanddelen van het misdrijf met 
zekerheid te kennen en er geen twijfel meer bestaat over de identiteit 
van de overtreder, alvorens over te gaan tot het opstellen van het proces-
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verbaal en de kennisgeving ervan aan de overtreder binnen de vijf werk-
dagen.

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

4. In zoverre het onderdeel opkomt tegen het onaantastbaar oordeel 
van de rechter over de aanvang van de termijn van vijf dagen waar-
binnen van het proces-verbaal kennis moest worden gegeven, is het niet 
ontvankelijk.

Tweede onderdeel

5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 36, § 2, Mestdecreet 
1991 : het arrest oordeelt ten onrechte dat de processen-verbaal opge-
steld op grond van het Mestdecreet 1991 tijdig werden toegezonden aan 
de overtreders en bijzondere bewijswaarde hebben ; daarbij laten zij de 
termijn van toezending van veertien dagen na de vaststelling van de 
overtreding, ingaan vanaf de dag waarop de onderzoekers in staat zijn 
alle bestanddelen van het misdrijf met zekerheid te kennen en er geen 
twijfel meer bestaat omtrent de identiteit van de overtreder ; nochtans 
bepaalt het decreet zelf wanneer de termijn voor toezending aanvangt, 
met name de vaststelling van de overtreding, en mag daarvan niet 
worden afgeweken om opzoekingen te doen over de bestanddelen van het 
misdrijf of de identiteit van de overtreder.

6. Artikel 36, § 2, Mestdecreet 1991 (oud) bepaalt : “De in artikel 35 
bedoelde ambtenaren zijn bevoegd om in geval van overtreding proces-
verbaal met bewijskracht tot het tegendeel bewezen is, op te stellen… 
Op straffe van nietigheid moet een afschrift van het proces-verbaal ter 
kennis van de overtreder gebracht worden binnen veertien dagen na de 
vaststelling van de overtreding.”

De decreetgever bepaalt niet wat er moet verstaan worden onder “de 
vaststelling van de overtreding” en ook niet het aanvangspunt van de 
termijn van veertien dagen om het proces-verbaal ter kennis te brengen.

7. Uit deze bepalingen volgt dat het aanvangspunt van de termijn waar-
binnen het proces-verbaal aan de overtreder ter kennis moet worden 
gebracht niet noodzakelijk de dag is waarop de feiten worden vastge-
steld. De toezichthoudende ambtenaren die een algemene opdracht van 
toezicht hebben voor de aangelegenheden geregeld in het Mestdecreet 
1991 mogen wachten totdat zij in staat zijn alle bestanddelen van het 
misdrijf met zekerheid te kennen en er geen twijfel meer bestaat over de 
identiteit van de overtreder, alvorens over te gaan tot het opstellen van 
een proces-verbaal en de kennisgeving ervan aan de overtreder binnen 
de veertien dagen.

8. In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, 
faalt het naar recht.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen het onaantastbare oordeel van 
de rechter over de aanvang van de termijn van veertien dagen waar-
binnen van het proces-verbaal kennis moet worden gegeven, is het niet 
ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tweede middel

Eerste onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 62, § 6, 1o, 5o en 7o, 
VLAREM I : het arrest veroordeelt de eisers op basis van een monster-
neming van minder dan twee liter ; de vormvereiste van artikel 62, § 6, 
VLAREM I, is weliswaar niet op straffe van nietigheid voorgeschreven, 
maar werd opgelegd met de bedoeling de intrinsieke waarde van het 
bewijs te waarborgen ; het arrest dat de onregelmatigheid van de 
monsterneming vaststelt, past dan ook ten onrechte de Antigoon-toets 
toe, stelt vast dat de betrouwbaarheid van het bewijs niet is aangetast 
en het eerlijk proces is gevrijwaard, om te besluiten dat het bewijs mag 
worden aangewend.

12. De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze 
werd verkregen, heeft in de regel slechts tot gevolg dat de rechter, bij 
het vormen van zijn overtuiging, dat gegeven rechtstreeks noch onrecht-
streeks in aanmerking mag nemen :

— hetzij wanneer de naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorge-
schreven wordt op straffe van nietigheid ;

— hetzij wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van 
het bewijs heeft aangetast ;

— hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht 
op een eerlijk proces.

13. De naleving van de bepalingen inzake de monsterneming (artikel 62, 
§ 6, 1o, VLAREM I, zoals hier toepasselijk) is niet op straffe van nietig-
heid voorgeschreven.

14. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis (ro 68 tot 77) 
oordeelt het arrest dat de bemonstering niet voldeed aan de wettelijke 
voorschriften van artikel 62, § 6, 1o, VLAREM I, zoals hier toepasselijk, 
maar ook dat de betrouwbaarheid van de genomen stalen door de onre-
gelmatigheid geenszins is aangetast en dat het recht van verdediging en 
het recht op een eerlijk proces evenmin in het gedrang komen. Op die 
grond weigert het arrest het onregelmatig bewijs te weren. 

Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

15. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet : het 
arrest oordeelt enerzijds, met overname van de redenen van de eerste 
rechter, dat het proces-verbaal niet binnen vijf werkdagen ter kennis 
werd gebracht en bijgevolg geen bijzondere bewijswaarde heeft ; ander-
zijds oordeelt het dat de vermelding in het proces-verbaal dat de eerste 
eiser werd ingelicht dat de monsters voor tegenexpertise ter beschik-
king bleven, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel ; minstens 
is de beslissing tegenstrijdig.

16. Met overname van de redenen van het beroepen vonnis oordeelt 
het arrest (ro 16 van het arrest en ro 73 van het beroepen vonnis) dat het 
proces-verbaal van bemonstering niet tijdig werd toegezonden aan de 
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overtreder binnen vijf werkdagen, zoals voorgeschreven door artikel 62, 
§ 6, 5o, VLAREM I. Het voegt daaraan toe dat daar minstens geen bewijs 
van voorligt, maar dat toch in de betrokken processen-verbaal uitdruk-
kelijk melding wordt gemaakt van het feit dat de eiser I werd ingelicht 
dat de monsters voor contra-analyse ter beschikking zouden gehouden 
worden overeenkomstig artikel 62, § 6, 7o VLAREM I en dat deze vermel-
ding wettelijke bewijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel. 

17. Met het gebruik van de termen “de betrokken processen-verbaal”, 
geven de appelrechters aan dat er behalve het eigenlijke proces-verbaal 
van bemonstering nog andere processen-verbaal zijn die met de bemon-
stering verband houden en waarin melding wordt gemaakt van het feit 
dat de eiser I werd ingelicht over de mogelijkheid een contra-analyse te 
laten uitvoeren.

18. Het is niet tegenstrijdig enerzijds vast te stellen dat een proces-
verbaal niet tijdig werd toegezonden en anderzijds vast te stellen dat 
de vermeldingen van een of meer andere processen-verbaal wettelijke 
bewijswaarde hebben. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

12 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Verbist.

N° 378

2o kamer — 12 juni 2012
(P.11.2025.N)

stedenBouw. — herstel van plaats in de vorige staat. Betaling van 
een meerwaarde. — toetsing van de herstelvordering door de rechter. — 
gewijzigde planologische Bestemming. — gevolg.

De rechter is bevoegd om de externe en interne wettigheid van een herstelvor-
dering te toetsen en met name te onderzoeken of zij al dan niet door machts-
overschrijding of machtsafwending is aangetast, zonder dat de rechter zich 
evenwel mag uitspreken over de opportuniteit van een dergelijke vordering ; 
een gewijzigde planologische bestemming kan een gegeven zijn dat maakt dat 
een herstelvordering die voordien wettig gemotiveerd was, op het ogenblik 
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van de beslissing feitelijk onjuist, mitsdien onwettig wordt zodat de rechter 
die de herstelvordering op die grond overeenkomstig artikel 159 Grondwet 
buiten toepassing laat, zijn beslissing naar recht verantwoordt  (1).

(stedenBouwkundige inspecteur van de provincie oost-vlaanderen 
t. l. e.a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 4 november 2011.

De eiser voert 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

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 159 Grondwet, artikel 149, 
§ 1, § 2 en § 4, Stedenbouwdecreet 1999 en de artikelen 6.1.7 en 6.1.41, § 1, 
§ 4 en § 7 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening : het arrest oordeelt ten 
onrechte dat de door de eiser voor de herstelvordering aangevoerde 
motieven niet langer geldig zijn, de herstelvordering niet afdoende 
gemotiveerd is en die vordering daarom buiten toepassing moet worden 
gelaten ; een herstelvordering kan slechts dan niet worden ingewilligd 
als de rechter vaststelt dat de vordering ingevolge de gewijzigde omstan-
digheden zonder voorwerp is, strijdig is met het actueel herstelbeleid of 
kennelijk onredelijk is ; de enkele vaststelling dat de motieven van de 
herstelvordering, hoewel wettig op het ogenblik van het inleiden ervan, 
door gewijzigde omstandigheden niet langer geldig zijn, volstaat niet 
om de herstelvordering als onwettig buiten toepassing te verklaren.

2. De rechter is bevoegd om de externe en interne wettigheid van een 
herstelvordering te toetsen en met name te onderzoeken of zij al dan 
niet door machtsoverschrijding of machtsafwending is aangetast, zonder 
dat de rechter zich evenwel mag uitspreken over de opportuniteit van 
een dergelijke vordering.

Een gewijzigde planologische bestemming kan een gegeven zijn dat 
maakt dat een herstelvordering die voordien wettig gemotiveerd was, 
op het ogenblik van de beslissing feitelijk onjuist, mitsdien onwettig 
wordt. De rechter die de herstelvordering op die grond overeenkomstig 
artikel 159 Grondwet buiten toepassing laat, verantwoordt zijn beslis-
sing naar recht.

3. De appelrechters stellen vast dat :

  (1) Cass. 10 feb. 2009, AR P.08.1163.N, AC 2009, nr. 108.
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— de eiser tot herstel bij brief van 10 maart 2004 aan het parket een 
vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand heeft 
toegestuurd ;

— de misdrijven omschreven in de bewezen verklaarde telastleggingen 
A.1 en A.2 een toereikende grondslag vormen voor de vordering van de 
eiser tot herstel ;

— de regularisatievergunning van 4 augustus 2006 die betrekking heeft 
op de in de telastleggingen A.1 en A.2 vermelde constructies bij arrest 
nr. 201.016 van de Raad van State van 17 februari 2010 werd vernietigd ;

— uit de door de eerste verweerder neergelegde stukken blijkt dat de 
Raad van State bij arrest nr. 208.217 van 19 oktober 2010 het beroep tot 
nietigverklaring tegen het besluit van 1 september 2008 tot goedkeuring 
van het BPA nr. 9 ’t Schuurken heeft verworpen ;

— de eiser tot herstel bij brief van 14 juni 2011 heeft meegedeeld zijn 
herstelvordering te handhaven zolang geen nieuwe stedenbouwkundige 
vergunning is verleend ;

— de tweede verweerster op 16 september 2011 een nieuwe stedenbouw-
kundige vergunning heeft aangevraagd strekkende onder meer tot regu-
larisatie van de wederrechtelijk tot stand gebrachte constructies ;

— de omstandigheid dat bij ontstentenis aan een regularisatievergun-
ning of een herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat nog geen 
einde is gesteld aan de wederrechtelijke toestand ontstaan ingevolge de 
telastleggingen A.1 en A.2, niet wegneemt dat de appelrechters rekening 
moeten houden met de sinds de inleiding van de herstelvordering gewij-
zigde planologische toestand ;

— op basis van het BPA nr. 9 ’t Schuurken garages, open standplaatsen 
en parkeerruimte op het betrokken terrein onder voorwaarden voor 
vergunning in aanmerking komen, terwijl dit niet het geval was op het 
ogenblik dat de herstelvordering werd ingeleid ;

— de strijdigheid met de planologische bestemming en de onmogelijk-
heid een vergunning te verkrijgen, waarop de herstelvordering aanvan-
kelijk wezenlijk steunde, niet meer bestond op het ogenblik dat de eiser 
bij brief van 14 juni 2011 de herstelvordering heeft gehandhaafd.

Met die redenen verantwoorden de appelrechters de beslissing naar 
recht dat de herstelvordering overeenkomstig artikel 159 Grondwet 
buiten toepassing wordt gelaten.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

4. De substantiële en 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.
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12 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, waarnemend voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, eerste advocaat-generaal.

N° 379

2o kamer — 12 juni 2012
(P.11.2036.N)

1o Bewijs. — strafzaken. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. — misdrijf 
van misBruik van vermogensgoederen. — vermoedens.

2o straf. — zwaarste straf. — Bepaling.

3o straf. — andere straffen. — verBeurdverklaring van vermogens-
voordelen. — Begroting. — schadevergoeding aan Burgerlijke partij. — 
aftrek.

1o De wettelijke bewijsregeling wordt niet miskend door de rechter die het 
bewijs van het misdrijf “misbruik van vermogensgoederen” afleidt uit 
vermoedens, meer bepaald uit het feit dat op de rekening-courant van de 
beklaagde die een aansprakelijk orgaan van de vennootschap is, bedragen 
zijn opgenomen als zijnde door hem aangezuiverd en als een schuldvordering 
in zijn voordeel, terwijl die beklaagde over de realiteit van die aanzuivering 
geen verklaring kan geven  (1). (Art. 492bis Strafwetboek)

2o Het is de hoofdstraf die de zwaarte van de straf bepaalt, zonder dat de 
bijkomende straffen in aanmerking dienen genomen te worden ; er is geen 
strafverzwaring wanneer de appelrechter de door de eerste rechter opgelegde 
hoofdstraffen niet meer uitspreekt, maar enkel een eenvoudige schuldigverk-
laring, ook al behoudt hij voor de bijkomende straf zoals de verbeurdverk-
laring niet het uitstel van de tenuitvoerlegging ervan die de eerste rechter 
had verleend  (2). (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering)

3o De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen is een straf ; een schade-
vergoeding beoogt de vergoeding van de burgerlijke partij voor de uit het 
misdrijf opgelopen schade zodat de rechter bij de begroting met toepassing 
van artikel 42, 3o, Strafwetboek, van de vermogensvoordelen die uit het 
misdrijf zijn verkregen, geen aftrek dient te doen van de schadevergoeding 
waartoe de beklaagde wordt veroordeeld  (3).

(n. t. l. e.a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, correctionele kamer, van 8 november 2011.

  (1) Zie Cass. 13 maart 1973, AC 1973, nr. 693.
  (2) Cass. 19 mei 1981, AC 1980-1981, nr. 538.
  (3) Cass. 21 april 2009, AR P.08.1748.N, AC 2009, nr. 261.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes 
middelen aan.

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof 

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

Derde middel

Eerste onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM en 
artikel 14.2 IVBPR : het arrest verklaart de eiser schuldig omdat hij het 
bewijs niet levert dat hij eerder ten voordele van de vennootschap beta-
lingen met eigen middelen heeft gedaan waardoor zijn rekening-courant 
ten opzichte van de rechtspersoon een schuldvordering in zijn voordeel 
vertoont ; dergelijk bewijs door het ontbreken van verantwoording legt 
aan de eiser een bewijslast op die strijdig is met het vermoeden van 
onschuld. 

8. De wettelijke bewijsregeling wordt niet miskend door de rechter die 
het bewijs van het misdrijf “misbruik van vermogensgoederen” afleidt 
uit vermoedens, meer bepaald uit het feit dat op de rekening-courant 
van de beklaagde die een aansprakelijk orgaan van de vennootschap is, 
bedragen zijn opgenomen als zijnde door hem aangezuiverd en als een 
schuldvordering in zijn voordeel, terwijl die beklaagde over de realiteit 
van die aanzuivering geen verklaring kan geven. Aldus legt de rechter 
aan die beklaagde geen onrechtmatige bewijslast op en miskent hij 
geenszins het vermoeden van onschuld.

Het onderdeel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM en 
artikel 14.2 IVBPR : het arrest oordeelt dat de bewijsvoering middels 
een bewijs op grond van niet verstrekte verantwoording inhoudt dat 
wanneer kasgelden of inventarisgoederen die in de boekhouding vermeld 
zijn, niet in de onderneming terug te vinden zijn en de bestuurder daar-
voor geen verantwoording kan geven, de rechter hieruit het bewijs van 
de ontdraging van die gelden of goederen kan afleiden ; zoals blijkt uit 
het arrest, waren die gelden of goederen wel in de onderneming voor-
handen vermits zij vermeld zijn in de boekhouding en het staat het open-
baar ministerie te bewijzen dat dit niet het geval is ; door te oordelen 
dat de eiser moet aantonen dat hetgeen de boekhouding vermeldt met de 
werkelijkheid overeenstemt, keert het arrest de bewijslast om.

10. Het onderdeel is geheel afgeleid uit de in het eerste onderdeel vergeefse 
aanvoering dat de rechter uit het gebrek aan verantwoording door de eiser 
over de realiteit van de door hem uitgevoerde aanzuiveringen, geen 
bewijs van de ontdraging van vennootschapsgoederen kan afleiden.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
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Derde onderdeel

11. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM en 
artikel 14.2 IVBPR, alsook de miskenning van de bewijslast in straf-
zaken en het vermoeden van onschuld : het bewijs op grond van niet-
verstrekte verantwoording levert enkel een vermoeden op dat moet 
kunnen weerlegd worden ; de eiser toont aan dat het door hem gevoerde 
verweer niet van alle geloofwaardigheid is ontdaan ; ten onrechte legt 
het arrest de volle bewijslast op de eiser.

12. Het arrest oordeelt : “[de eiser] maakt het niet aannemelijk dat hij 
over een schuldvordering ten bedrage van minstens 50.446,33 EUR zou 
beschikt hebben ten aanzien van de bvba VANO”.

Het onderdeel komt op tegen de beoordeling van de feiten door de 
rechter en is mitsdien onontvankelijk.

Vierde onderdeel

13. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM en 
artikel 14.2 IVBPR, artikel 149 Grondwet en de artikelen 42, 3o en 43bis 
Strafwetboek, alsook de miskenning van de bewijslast in strafzaken en 
het vermoeden van onschuld : het arrest is tegenstrijdig waar het ener-
zijds oordeelt dat de eiser wel degelijk het bewijs levert dat een gedeelte 
van de bedragen die in zijn voordeel voorkomen in zijn rekening-courant, 
voortkomen uit reële betalingen die hij met eigen gelden ten voor-
dele van de vennootschap heeft gedaan en anderzijds de telastlegging 
A (misbruik van vennootschapsgoederen) voor de volle 50.446,33 euro 
bewezen acht en deze som integraal verbeurd verklaart ; het arrest houdt 
aldus geen rekening met het door de eiser aangevoerde bewijs.

14. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de eiser wordt vervolgd voor het misbruik van vennootschapsgoederen, 
namelijk 50.446,33 euro, te Wevelgem op 16 januari 2001.

15. Het arrest oordeelt : “Zelfs indien het hof zou aannemen dat alle 
stortingen en betalingen in de loop van 2000 — die worden opgesomd in 
besluiten en stukken — te aanzien zijn als zijnde stortingen en betalingen 
door de beklaagde persoonlijk voor rekening van de vennootschap, dan 
nog blijkt uit de voorgelegde R/C zaakvoerder per 31 december 2000 en 
31 december 2001 dat de daaruit voortvloeiende schuldvordering van de 
[eiser] opzichtens de bvba VANO door laatstgenoemde reeds werd veref-
fend middels afname in 2000 van 214.878 BEF (…) en afname in 2001 van 
1.481.982 BEF (…).”

16. Anders dan in het middel aangevoerd, houdt het arrest wel degelijk 
rekening met de door de eiser voorgelegde bewijsstukken. Het arrest 
stelt vast dat deze stukken geen betrekking hebben op het misbruik van 
de vennootschapsgoederen op 16 januari 2001.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde middel

19. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van 
Strafvordering : het arrest spreekt, zonder eenparigheid, voor de bewezen 
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verklaarde telastleggingen een schuldigverklaring uit en een effectieve 
verbeurdverklaring van 50.466,33 euro ; daarentegen heeft het beroepen 
vonnis een straf en een verbeurdverklaring met uitstel uitgesproken ; 
het arrest spreekt bijgevolg een zwaardere straf uit en diende met eenpa-
righeid te worden gewezen.

De eiser verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof : 

 “Schendt artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, dat onder 
meer bepaalt dat de rechters in hoger beroep eenparig moeten beslissen 
wanneer zij de straf verzwaren, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
indien deze wetsbepaling zo moet worden geïnterpreteerd dat : 

— de aldaar opgelegde eenparigheid bij verzwaring van de straf niet 
is vereist wanneer diegene die in eerste aanleg werd veroordeeld ener-
zijds tot een volledig met uitstel opgelegde gevangenisstraf van zeven 
maanden en een evenzeer volledig met uitstel opgelegde geldboete 
van 2.000,00 euro, en anderzijds tot een eveneens volledig met uitstel 
opgelegde bijzondere verbeurdverklaring van 50.446,33 euro, nadien in 
hoger beroep wordt veroordeeld tot een eenvoudige schuldigverkla-
ring en tot een volledig effectieve bijzondere verbeurdverklaring van 
50.466,33 euro ;

— terwijl de in artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalde eenparigheid wel vereist is wanneer diegene die in eerste 
aanleg tot identiek dezelfde volledig met uitstel opgelegde straffen 
werd veroordeeld, nadien in hoger beroep wordt veroordeeld tot dezelfde 
straffen als in eerste aanleg, met die uitzondering dat nu in hoger beroep 
één euro van de uitgesproken bijzondere verbeurdverklaring effectief 
wordt opgelegd ; 

— zodat dit er dan tot leidt dat er ten aanzien van diegene bij wie 
het werkelijk voelbare gevolg van zijn nieuwe veroordeling in hoger 
beroep erin bestaat dat hij één euro meer zal dienen te betalen dan na 
zijn veroordeling in eerste aanleg, wel eenparigheid vereist is, terwijl er 
ten aanzien van diegene bij wie het werkelijk voelbare gevolg van zijn 
nieuwe veroordeling in hoger beroep erin bestaat dat hij 50.446,33 euro 
meer zal dienen te betalen dan na zijn veroordeling in eerste aanleg, 
geen eenparigheid vereist is ?”

20. Het is de hoofdstraf die de zwaarte van de straf bepaalt, zonder dat 
de bijkomende straffen in aanmerking dienen genomen te worden. Er is 
geen strafverzwaring wanneer de appelrechter de door de eerste rechter 
opgelegde hoofdstraffen niet meer uitspreekt, maar enkel een eenvou-
dige schuldigverklaring, ook al behoudt hij voor de bijkomende straf 
zoals de verbeurdverklaring niet het uitstel van de tenuitvoerlegging 
ervan die de eerste rechter had verleend. 

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

21. De prejudiciële vraag gaat uit van die onjuiste rechtsopvatting 
en betreft geen gelijke rechtstoestanden die de wet ongelijk behandelt 
noch ongelijke rechtstoestanden die de wet gelijk behandelt.

Er is geen grond tot het stellen van de prejudiciële vraag. 
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Zesde middel

22. Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 3o en 43bis 
Strafwetboek : het arrest veroordeelt de eiser tegelijk tot de bijzon-
dere verbeurdverklaring van 50.446,33 euro wederrechtelijk verkregen 
vermogensvoordelen en tot het betalen aan de burgerlijke partijen van 
een daarmee corresponderende schadevergoeding ; aldus veroordeelt het 
arrest de eiser in feite tot een dubbele verbeurdverklaring ; ten onrechte 
brengt het arrest de schadevergoeding die de eiser moet betalen niet in 
mindering van de verbeurdverklaring waartoe hij wordt veroordeeld.

23. De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen is een straf. Een 
schadevergoeding beoogt de vergoeding van de burgerlijke partij voor de 
uit het misdrijf opgelopen schade. De rechter dient bij de begroting met 
toepassing van artikel 42, 3o, Strafwetboek, van de vermogensvoordelen 
die uit het misdrijf zijn verkregen, geen aftrek te doen van de schadever-
goeding waartoe de beklaagde wordt veroordeeld.

Het middel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

24. 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.

12 juni 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 Leterme (bij 
de balie te Kortrijk) en de heer Arnou (bij de balie te Brugge).

N° 380
2o kamer — 12 juni 2012

(P.12.0573.N)

1o straf. — samenloop. — meerdaadse. — gevolg.

2o cassatie. — vernietiging. omvang. — strafzaken. — strafvordering. 
— Beklaagde en verdachte. — Bestraffing. — meerdaadse samenloop. — 
gedeeltelijke vernietiging van het vonnis. — geen verwijzing.

1o Uit artikel 60 Strafwetboek volgt dat de rechter indien hij voor meer-
dere wanbedrijven onderscheiden straffen oplegt, hij in voorkomend geval 
de hoofd- en bijkomende straffen moet herleiden tot het dubbele van het 
maximum dat is bepaald voor het wanbedrijf waarop de zwaarste straf is 
gesteld, behoudens in geval de wet anders bepaalt  (1).

  (1) Zie Cass. 26 maart 1973, AC 1973, 746 en Cass. 18 okt. 2011, AR P.11.0500.N, AC 2011, 
nr. 554.
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2o De gedeeltelijke vernietiging van het vonnis wegens schending van artikel 60 
Strafwetboek in zoverre de opgelegde straffen het wettelijk maximum over-
schrijden, wordt uitgesproken zonder verwijzing  (1).

(B. t. B. e.a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Dendermonde van 18 januari 2012.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

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

Beoordeling

Ambtshalve middel

Geschonden wetsbepalingen 

— artikel 60 Strafwetboek.
18. Artikel 60 Strafwetboek bepaalt dat bij samenloop van verschei-

dene wanbedrijven alle straffen samen worden opgelegd, zonder dat zij 
evenwel het dubbele van het maximum van de zwaarste straf mogen te 
boven gaan. 

19. Uit die bepaling volgt dat de rechter indien hij voor meerdere 
wanbedrijven onderscheiden straffen oplegt, hij in voorkomend geval de 
hoofd- en bijkomende straffen moet herleiden tot het dubbele van het 
maximum dat is bepaald voor het wanbedrijf waarop de zwaarste straf is 
gesteld, behoudens in geval de wet anders bepaalt.

20. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de telastleggingen :
— A, D, E, F en G tot een hoofdgevangenisstraf van 5 jaar ;
— B tot een hoofdgevangenisstraf van 4 jaar ;
— C tot een hoofdgevangenisstraf van 9 maand ;
— H tot een hoofdgevangenisstraf van 3 maand ;
— J, K en L tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maand,
hetzij in het totaal 9 jaar en 18 maand hoofdgevangenisstraf. 
21. Het maximum van de zwaarste straf voor deze wanbedrijven wordt 

bepaald door de op de telastlegging A toepasselijke artikelen 418 en 419, 
tweede lid, Strafwetboek en bedraagt 5 jaar hoofdgevangenisstraf. De 
appelrechters die de door hen voor de voormelde wanbedrijven uitge-
sproken hoofdgevangenisstraffen niet herleiden tot het dubbel van het 

  (1) Zie Cass. 26 maart 1973, AC 1973, 746 en Cass. 18 okt. 2011, AR P.11.0500.N, AC 2011, 
nr. 554.
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maximum van 5 jaar hoofdgevangenisstraf, schenden artikel 60 Straf-
wetboek. 

22. Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser voor de telastleggingen : 
— B tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot het 

besturen van een motorvoertuig van 30 dagen ;
— C tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot het 

besturen van een motorvoertuig van 30 dagen ;
— H tot een vervangende vervallenverklaring van het recht tot het 

besturen van een motorvoertuig van 30 dagen ;
— I, M, N, O, P en Q tot een vervangende vervallenverklaring van het 

recht tot het besturen van een motorvoertuig van 30 dagen, 
hetzij in het totaal voor 120 dagen vervangende vervallenverklaring 

van het recht tot het besturen van een motorvoertuig.
Artikel 69bis Wegverkeerswet bepaalt het maximum van een vervan-

gend verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig op 1 
maand. De appelrechters die de voor deze in de wegverkeerswet bepaalde 
wanbedrijven uitgesproken vervangende vervallen tot het recht van het 
besturen van een motorvoertuig niet herleiden tot het dubbel van het 
maximum van 1 maand, schenden artikel 60 Strafwetboek. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het overige

23. De hierboven vastgestelde onwettigheid tast de wettigheid niet aan 
van de schuldigverklaring noch van de uitgesproken straffen in zoverre 
zij onder meer het maximum van 10 jaar hoofdgevangenisstraf en 2 
maand vervangende vervallenverklaring van het recht tot het besturen 
van een motorvoertuig niet overtreffen.

24. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn voor het overige in acht genomen en de beslissing is over-
eenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het totaal van de uitge-

sproken hoofdgevangenisstraffen de 10 jaar hoofdgevangenisstraf te 
boven gaat en in zoverre het totaal van de uitgesproken vervangende 
vervallen van het recht tot het besturen van een motorvoertuig de 2 
maanden te boven gaat.

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de vier vijfden van de kosten van zijn cassatie-

beroep en laat het overige vijfde ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing.

12 juni 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 Colman (bij 
de balie te Dendermonde).
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N° 381

2o kamer — 12 juni 2012
(P.12.0835.N)

hoger Beroep. — strafzaken (douane en accijnzen inBegrepen). — 
allerlei. — hoger Beroep tegen arresten van het hof. — ontvankelijkheid.

Tegen arresten van het Hof van Cassatie kan geen hoger beroep worden inge-
steld zodat dit rechtsmiddel niet ontvankelijk is  (1).

(d.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

De eiser heeft hoger beroep ingesteld tegen het arrest van dit Hof van 
8 mei 2012, waarbij zijn verzoek werd verworpen.

De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid 

Tegen arresten van het Hof van Cassatie kan geen hoger beroep worden 
ingesteld.

Het aangewende rechtsmiddel is mitsdien niet ontvankelijk. 

Dictum
Het Hof,
Verklaart het hoger beroep niet ontvankelijk.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

12 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer De Swaef, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Jonge 
(bij de balie te Brussel).

N° 382

2o kamer — 13 juni 2012
(P.12.0378.F)

1o onderzoek in strafzaken. — kamer van inBeschuldigingstelling. — 
toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging. — Begrip.

  (1) Cass. 25 april 2006, AR P.06.0555.N, AC 2006, nr. 239.
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2o onderzoeksgerechten. — kamer van inBeschuldigingstelling. — 
toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging. — Begrip.

3o onderzoek in strafzaken. — onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid van een onderzoekshandeling of van de Bewijsverkrijging . — 
Begrip.

4o onderzoeksgerechten. — onregelmatigheid, verzuim of nietigheid 
van een onderzoekshandeling of van de Bewijsverkrijging. — Begrip.

1o en 2o Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de beslissing 
bevestigt van de onderzoeksrechter dat de bijkomende onderzoekshandelingen 
waarom de eiser verzocht niet noodzakelijk zijn om de waarheid te 
achterhalen, doet geen uitspraak met toepassing van artikel 235bis van het 
Wetboek van Strafvordering ; de bewering volgens welke de afwijzing van 
het verzoek tot het stellen van een bijkomende onderzoekshandeling, de 
verzoeker het recht niet ontzegt op een eerlijke behandeling van de zaak, is 
geen onderzoek van de regelmatigheid van de rechtspleging als bedoeld in 
het voormelde artikel. (Art. 235bis, Wetboek van Strafvordering)

3o en 4o De verzoeker die aanvoert dat de gevraagde bijkomende onderzoeks-
handelingen dienden bevolen te worden ter naleving van een internationaal 
verdrag dat België bindt, werpt geen onregelmatigheid op waardoor het 
desbetreffend stuk kan worden nietigverklaard, zoals bedoeld in artikel 131, 
§ 1, van het Wetboek van Strafvordering. (Artt. 131, § 1, en 235bis, § 6, 
Wetboek van Strafvordering)

(p.)

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 9 februari 2012.

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

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

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

In strijd met wat de eiser betoogt, doet het arrest geen uitspraak met 
toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering. Het bevestigt 
de beslissing van de onderzoeksrechter volgens welke de bijkomende 
onderzoekshandelingen waarom de eiser verzocht heeft niet noodzake-
lijk zijn om de waarheid te achterhalen.

Door aan te voeren dat de gevraagde bijkomende onderzoekshande-
lingen dienden bevolen te worden uit hoofde van een internationaal 
verdrag waardoor België gebonden is, heeft de eiser geen onregelmatig-
heid aangevoerd waardoor het desbetreffende stuk kan worden nietig-
verklaard, zoals bedoeld in artikel 131, § 1, van het voormelde wetboek.
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De bewering volgens welke de afwijzing van het verzoek tot het stellen 
van een bijkomende onderzoekshandeling de verzoeker het recht niet 
ontzegt op een eerlijke behandeling van de zaak, is geen onderzoek van 
de regelmatigheid van de rechtspleging zoals bedoeld in het voormelde 
artikel 235bis.

Aangezien het hier een voorbereidend arrest en een arrest van 
onderzoek betreft, behoort het arrest niet tot de gevallen, bepaald in 
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

Het cassatieberoep dat voor de eindbeslissing is ingesteld, is niet 
ontvankelijk.

De overige punten van de memorie houden geen verband met de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep en behoeven geen antwoord.

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

13 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Van hooland (bij de balie te Brussel).

N° 383

2o kamer — 13 juni 2012
(P.12.0642.F)

1o regeling van rechtsgeBied. — strafzaken. — algemeen. 
— geschil over rechtsmacht. — voorwaarden. — onderzoeksgerecht. — 
tweede Beslissing over een aangelegenheid waarover reeds uitspraak is 
gedaan. — tegenstrijdigheid tussen de twee Beslissingen. — Begrip.

2o onderzoeksgerechten. — tweede Beslissing over een aangelegen-
heid waarover reeds uitspraak is gedaan. — tegenstrijdigheid tussen de 
twee Beslissingen. — regeling van rechtsgeBied. — geschil over rechts-
macht. — Begrip.

1o en 2o Het geschil over rechtsmacht waardoor er grond is tot regeling van 
rechtsgebied, veronderstelt een tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen 
over de bevoegdheid ; het feit dat een onderzoeksgerecht een aangelegenheid 
tot zich trekt waarover het reeds uitspraak heeft gedaan, en een tweede 
beslissing wijst die de eerste tegenspreekt, doet geen geschil over rechtsmacht 
ontstaan  (1).

(m. in zake procureur des koning te luik t. g.)

  (1) Zie Cass. 5 dec. 2007, AR P.07.1329.F, AC 2007, nr. 618.
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arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 
is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied, ingevolge 
een arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, van 7 juni 2010, en een beschikking van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik, van 31 januari 2006.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 30 mei 2012 een conclusie 
neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 13 juni 2012 heeft afdelingsvoorzitter ridder 
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

ii. feiten

Bij beschikking van 31 januari 2006 heeft de raadkamer van de recht-
bank van eerste aanleg te Luik C. G. naar de correctionele rechtbank 
van dat rechtscollege verwezen wegens het feit dat hij slagen heeft 
toegebracht aan de eiser, in de uitoefening van diens ambt van agent die 
drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht, en wegens 
weerspannigheid tegen drie inspecteurs van politie. Die feiten zijn 
gepleegd te Herstal, op 27 juni 2004.

De correctionele rechtbank heeft van die telastleggingen geen kennis 
genomen, aangezien zij, op 26 april 2006, de vervolgingen wegens de voor-
melde feiten van elkaar losgekoppeld heeft en het onderzoek van de desbe-
treffende strafvordering en burgerlijke rechtsvordering heeft verdaagd.

Bij beschikking van 17 december 2008 heeft de raadkamer te Luik 
gezegd dat er geen grond is om C. G. te vervolgen wegens slagen aan de 
eiser en weerspannigheid tegen drie inspecteurs van politie, gepleegd te 
Herstal, op 27 juni 2004.

Dezelfde beslissing beveelt de buitenvervolgingstelling van de drie 
inspecteurs van politie tegen wie C. G. een vordering had ingesteld.

Op het hoger beroep dat laatstgenoemde in zijn hoedanigheid van 
burgerlijke partij had ingesteld, heeft de kamer van inbeschuldiging-
stelling, bij arrest van 7 juni 2010, de buitenvervolgingstelling bevestigd 
van de partijen tegen wie dat hoger beroep was ingesteld.

De eiser die zich burgerlijke partij had gesteld tegen C. G., zet uiteen 
dat de procureur des Konings zich verzet tegen een nieuwe dagbepaling 
van de zaak voor de rechtbank, op grond dat het onderzoeksgerecht zich 
heeft tegengesproken door achtereenvolgens de verwijzing en de buiten-
vervolgingstelling te bevelen, wegens dezelfde feiten.

Hij leidt daaruit af dat er grond is tot regeling van rechtsgebied en 
voert aan dat de tweede beslissing nietig dient te worden verklaard.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

De tegenstrijdigheid die de eiser aanklaagt, slaat niet op het arrest 
van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te 
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Luik van 7 juni 2010. Bij dat hof was immers geen hoger beroep ingesteld 
tegen de buitenvervolgingstelling van C. G. Het heeft die beslissing dus 
niet bevestigd vermits zij niet bij het hof aanhangig was gemaakt.

De tegenstrijdigheid die de eiser aanklaagt, slaat op de beschikkingen 
van de raadkamer die, op 31 januari 2006 en 17 december 2008, achtereen-
volgens de verwijzing en de buitenvervolgingstelling heeft bevolen in de 
zaak van dezelfde inverdenkinggestelde en wegens dezelfde feiten.

Een geschil over rechtsmacht waardoor er grond is tot regeling van 
rechtsgebied, veronderstelt dat er tegenstrijdigheid bestaat tussen twee 
beslissingen over de bevoegdheid.

Het feit dat een onderzoeksgerecht een geschilpunt te berde brengt 
waarover het reeds uitspraak had gedaan, en een tweede beslissing wijst 
die de eerste tegenspreekt, doet geen geschil over rechtsmacht ontstaan.

Aangezien het verzoek op een belemmering van het verloop van de 
rechtspleging is gegrond die niet voortvloeit uit een toekenning van 
bevoegdheid of een verklaring van onbevoegdheid maar een schending 
van artikel 19 Gerechtelijk Wetboek, strekt het niet tot de regeling van 
rechtsgebied en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot regeling van rechtsgebied.

13 juni 2012— 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Bodson (bij de balie te Luik).

N° 384

1o kamer — 14 juni 2012
(C.10.0500.N)

1o schip. scheepvaart. — internationale rivier. — vrijheid van scheep-
vaart. — omvang.

2o schip. scheepvaart. — internationale rivier. — vrijheid van scheep-
vaart. — schelde. — haven va antwerpen. — doorvaart. — toepasselijkheid.

1o De in artikel 109 van de Slotakte van het Congres van Wenen van 9 juni 
1815 bedoelde vrijheid van commerciële scheepvaart betreft zowel personen- 
als goederenvervoer en omvat het recht de voor het vervoer noodzakelijke 
verrichtingen, zoals het laden, lossen, opslaan en overladen, uit te voeren 
alsook het recht vrij toegang te hebben tot de havens en haveninstallaties 
en er gebruik van te maken  (1). (Art. 109 van de Slotakte van het Congres 
van Wenen van 9 juni 1815)

2o Het door de Slotakte van het Congres van Wenen beoogde regime van vrije 
scheepvaart is van toepassing op de Schelde als internationale rivier, maar 

  (1) Zie de (andersluidende) conclusie van het O.M.
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niet op de kanalen ; het recht van vrije scheepvaart op de Schelde en het 
in functie daarvan bestaand recht van vrije toegang tot en gebruik van de 
haven en de haveninstallaties van Antwerpen impliceren niet het recht van 
vrije doorvaart van deze haven van en naar een binnenlands kanaal via die 
delen van de haven die ook zelf als kanalen te beschouwen zijn  (1). (Art. 109 
van de Slotakte van het Congres van Wenen van 9 juni 1815)

(gemeentelijk havenBedrijf antwerpen, autonoom  
gemeenteBedrijf met rechtspersoonlijkheid t. geldener  

stahlhandel gmBh, vennootschap naar duits recht)

Conclusie van Advocaat-generaal G. Dubrulle :

1. Het arrest wijst de vordering van de eiser tegen de verweerster tot 
het betalen van doorvaarrechten in de havendokken van Antwerpen af. 
De eiser steunt zijn vordering op zijn tariefverordening op de binnen-
scheepvaart en het gebruik van deze havendokken  (2), zoals door de 
verweerster, voor doorvaart naar het Albertkanaal, zodat deze dokken 
dienst doen als kanaal. De verweerster betwist de heffing van dergelijke 
doorvaarrechten daar zij strijdig is met de vrijheid van scheepvaart die 
geldt onder het Scheldestatuut en zoals geproclameerd in artikel 109 
van de Slotakte van het Congres van Wenen van 9 juni 1815.

2. Het cassatiemiddel stelt de vraag naar de draagwijdte van de vrij-
heid van scheepvaart op een internationale rivier en meer bepaald op 
de Schelde en de daarop aansluitende haven, zoals deze van Antwerpen. 

In het eerste onderdeel wordt erkend dat de vrijheid van scheepvaart 
op de Schelde noodzakelijkerwijze het recht op toegang tot en gebruik 
van de havens langs de Schelde omvat, maar wordt deze vrijheid niet 
aanvaard m.b.t. het verkeer dat losstaat van de Scheldevaart, zoals 
wanneer de dokken enkel dienstdoen als doorvaart naar een kanaal en 
dus zelf dienstdoen als kanaal.

3. Deze stelling lijkt me niet te kunnen worden bijgetreden, zodat het 
onderdeel, in zoverre, naar recht faalt, minstens niet kan worden aange-
nomen. 

Artikel 109 van de Slotakte van het Congres van Wenen van 9 juni 1815 
bepaalt dat de scheepvaart op de gehele loop van de in de betrokken 
staten stromende rivieren vanaf het punt waar elk van hun bevaarbaar 
wordt tot de monding geheel en al vrij is en, wat betreft de handel, 

  (1)  Zie de (andersluidende) conclusie van het O.M.
  (2)  In de memorie van antwoord wordt ten onrechte aangevoerd dat de desbetreffende 

(bij de voorziening gevoegde) tariefverordeningen geen wet in de zin van artikel 608 
Ger.W. zouden zijn. Het gaat om rechtsregels van verordenende aard uitgaande van 
een publiekrechtelijke overheid die daartoe door het Havendecreet bevoegdheid heeft 
gekregen. Een regel uitgaande van een overheid aan wie de wetgever een verorde-
nende bevoegdheid heeft verleend, kan wel een wet in de zin van voormelde wetsbepa-
ling zijn. Zie ook de tekst van P. lecroart, referendaris, in het Jaarverslag van het 
Hof van Cassatie, 2006, (200) 207, Hoofdstuk VII, De “wet” in de zin van artikel 608 van 
het Gerechtelijk Wetboek. Ingevolge artikel 2, 1o van het Havendecreet van 2 maart 
1999 is het havenbedrijf elke publiekrechtelijke overheid die, o.m., havenbestuurlijke 
bevoegdheden uitoefent overeenkomstig de bepalingen van het decreet.
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aan niemand mag verboden worden. De in dit artikel bedoelde vrijheid 
betreft de commerciële scheepvaart  (1). Dit door de Slotakte van het 
Congres van Wenen beoogde regime van vrije scheepvaart is van toepas-
sing op de Schelde als internationale rivier, maar niet op de kanalen  (2).

Tijdens de zitting van 20 januari 1831 van de Conferentie van Londen 
werd beslist dat deze bepaling zou toegepast worden op de Schelde. 
Krachtens het artikel 9, § 1 van Belgisch-Nederlands Scheidingsverdrag 
(en de Waarborgverdragen) van 19 april 1839 zijn de artikelen 108 tot en 
met 117 van de Slotakte van toepassing op de stromen en bevaarbare 
rivieren die het Belgische en het Nederlandse grondgebied van elkaar 
scheiden of tegelijk doorlopen. Daardoor wordt duidelijk dat de bepa-
lingen van de Slotakte van Wenen rechtstreeks, onverkort en onvoor-
waardelijk met dezelfde modaliteiten van toepassing zijn op de inter-
nationale rivieren en stromen tussen of op het grondgebied van beide 
partijen bij het Scheidingsverdrag van 1839 en dus ook op de Schelde  (3).

Op de Conferentie van Brussel van 15 juli 1863 heeft België de heffing 
door Nederland kunnen afkopen  (4). 

Prof. dr. E. Van Hooydonk schrijft : “De essentie van het Scheidings-
verdrag en de Slotakte op het vlak van de verkeersverbindingen is het 
garanderen van de voortdurende vrije toegankelijkheid van de haven 
van Antwerpen vanuit zee en het achterland, het verzekeren van de 

  (1)  In het artikel 109 wordt immers gesteld dat de vrijheid van scheepvaart bestaat 
met betrekking tot de handel. Dit is met andere woorden de finaliteit ervan : “(…) sous 
le rapport du commerce (…).” Zie ook : P. orBan, Étude de droit fluvial international, 
Paris, Arthur Rousseau, 1896, 102-103 ; C.G. vernesco, Des fleuves en droit international, 
Paris, Arthur Rousseau, 1888, 195. Oorlogsschepen genieten dus niet van de vrijheid van 
scheepvaart van die bepaling. Zie ook : N. erkens, “Le statut international de l’Escaut”, 
BTIR 1967, (353) 354. 

  (2)  M. de decker, Juridische aspecten van codificatie en harmonisering van de Europese 
internationale rivierenregime, Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de graad van 
doctor in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, 2003, 246 e.v. : “Voorts 
kan uit de notie “internationale rivier” worden afgeleid dat kanalen, onverschillig zelfs 
of zij nationaal of internationaal zijn, niet onder het door de Slotakte van het Congres 
Wenen beoogde regime van vrije scheepvaart vallen. Deze uitsluiting van kanalen heeft 
belangrijke consequenties, daar verschillende internationale rivieren niet rechtstreeks 
aan elkaar aansluiten, maar via kanalen met elkaar verbonden zijn of zullen worden. Het 
regime van dergelijke verbindingswegen, zoals in het bijzonder het Main-Donaukanaal, 
werd niet door de Slotakte van het Congres van Wenen geregeld. Is de uitsluiting van 
nationale kanalen van het regime van vrije scheepvaart gemakkelijker begrijpelijk, 
daar ook nationale rivieren er niet onder vallen, dan is dit t.a.v. internationale kanalen 
minder voor de hand liggend. Vitanyi geeft hiervoor twee redenen op, enerzijds het feit 
dat de op het natuurrecht gefundeerde theorie van vrijheid van scheepvaart met daaraan 
gekoppelde restrictie van de soevereiniteit m.b.t. natuurlijke wegen, bezwaarlijk t.o.v. 
niet natuurlijke waterwegen kan verdedigd worden, anderzijds het feit dat op het 
ogenblik bestaande kanalen, exclusief gelegen waren binnen het grondgebied van één 
Staat, zodat zij geassimileerd werden met de overige nationale waterwegen, waarvan de 
regeling niet het voorwerp van het Congres van Wenen uitmaakte” (met verwijzing, in 
voetnoot 858, naar B. vitanyi, “Legal problems in connection with Deep-Draught Rhine-
Main-Danube Navigable Waterway”, Z.a.ö.R.V., 1981, (731-807), 779).

  (3)  Zie : E. suy en K. wellens, “Is het water tussen België en Nederland niet diep 
genoeg ? Volkenrechtelijke aspecten van de verdieping van de Schelde”, RW 1999-2000, 
(553) 555. 

  (4)  P. orBan, Etude de droit fluvial international, Arthur Rousseau, éd., Parijs, 1896, 
138, nrs. 117-121.
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rol van Antwerpen als internationale transithaven bruikbaar voor de 
grootste schepen, het vrijwaren van de vrije vaart van en naar de haven 
van Gent, en het waarborgen van het ongehinderd gebruik van de Belgi-
sche binnenvaart- en landwegen die aansluiten op en doorlopen over 
Nederlands grondgebied.”  (1)

Deze vrijheid wordt niet beperkt tot de oeverstaten, maar wordt aan 
alle staten toegekend  (2). Ze betreft zowel personen- als goederenvervoer 
en omvat het recht de voor het vervoer noodzakelijke verrichtingen, 
zoals het laden, lossen, opslaan en overladen, uit te voeren alsook het 
recht vrij toegang te hebben tot en gebruik te maken van de havens 
en haveninstallaties  (3). Het recht om gebruik te maken van de havens 
die langs de rivier liggen (zoals bedoeld in artikel 109 Slotakte van het 
Congres van Wenen) is dus een essentieel onderdeel van het principe van 
de vrije scheepvaart  (4). Deze vrijheid van verkeer in die havens werd 
ook door het Internationaal Gerechtshof erkend in de Oscar Chin Case 
en de Europese Commissie voor de Donau-zaak  (5).

Deze vrijheid van scheepvaart mag dus niet te beperkend worden 
opgevat  (6). Het argument van de eiser, gesteund op artikel 10 van het 
Scheidingsverdrag, het nationaal karakter van de dokken, waarvoor 
het internationaal gewaarborgd vrij verkeer van scheepvaart dus niet 
zou kunnen gelden, overtuigt niet. Dat de vrijheid van scheepvaart geen 
betrekking heeft op kanalen, ongeacht of ze nationaal of internationaal 
zijn, staat aan de hier gemaakte conclusie niet in de weg  (7). Aan de 

  (1)  “Het juridisch statuut van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen in 
actueel en Europees perspectief”, in E. van hooydonk (ed.), De Belgisch-Nederlandse 
Verkeersverbindingen, De Schelde in de XXIe eeuw, E. Van Hooydonk, éd., Antwerpen/
Apeldoorn, Maklu, 2002 (91) 105-106.

  (2)  Een discussie hierover is, wat de Schelde betreft, dus niet relevant meer. Zie : 
E. van Bogaert, “De evolutie van de verdragsregelingen betreffende de Schelde”, Studia 
diplomatica 1978, (575) 578-579. Zie ook o.a. : J. verhoeven, Droit international public, 
Brussel, Larcier, 2000, 511-512.

  (3)  J. verhoeven, Droit international public, Brussel, Larcier, 2000, 512. Zie ook : M. de 
decker, o.c., 430-431 ; E. van Bogaert, o.c., 577 ; E. vitányi, The International Regime of 
River Navigation, Alphen aan de Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1979, 236. 

  (4)  Zie : M. de decker, o.c., 430-432 : “Ofschoon de Slotakte van Wenen hiervan niet 
expliciet melding maakt, wordt in de rechtsliteratuur in het algemeen aanvaard dat de 
notie vrijheid van verkeer tenslotte tevens omvat het recht de voor het vervoer noodza-
kelijke verrichtingen, zoals het laden, lossen, opslaan en overladen, uit te voeren alsook 
het recht vrij toegang te hebben tot en gebruik te maken van havens, wat impliceert het 
recht voor anker te gaan en het recht vrij gebruik te maken van outillage en machines 
nodig om de voor het vervoer noodzakelijke verrichtingen uit te voeren, zoals laden, 
lossen, opslag, verschepen, enz., echter niet het recht om in de haven een bedrijvigheid 
op te zetten, gebouwen op te richten en deel te nemen aan het beheer van de haven 
en de uitvoering van haventaken. (…) Als gevolg hiervan impliceert de vrijheid van 
transit het ontbreken van doorvaartheffingen of andere speciale heffingen op goederen 
in transit, inclusief inklaring en uitreis.” 

  (5)  Ibidem, geciteerd in de voetnoot 1409 : P.C.I.J., Series A/B, 1934, nr. 63, 83, 
resp. P.C.I.J., Series A/B, 1927, nr. 14, 64-65.

  (6)  Zie C.G. vernesco, Des fleuves en droit international, Paris, Arthur Rousseau, 1888, 
203 die oordeelt dat de beginselen uit de Slotakte van Wenen van 1815 niet enkel gelden 
voor de “fleuves communs à plusieurs États, mais encore à tous leurs affluents qu’ils soient ou 
non internationaux”. 

  (7)  Zie M. de decker, o.c., 246.
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orde is immers niet de vrijheid van scheepvaart op het Albertkanaal of 
de mogelijkheid om rechten te heffen op scheepvaart op dit kanaal doch 
wel op de dokken van de haven van Antwerpen, waarin, als Schelde-
haven, de vrije scheepvaart geldt. 

4. Uit het voorgaande volgt dus enerzijds dat het in de Slotakte van 
het Congres van Wenen verankerde beginsel van de vrijheid van scheep-
vaart van toepassing is op de Schelde en anderzijds dat dit beginsel de 
vrije toegang tot en doorvaart doorheen de havens gelegen langsheen de 
Schelde inhoudt.

De door de eiser voorgestane interpretatie lijkt niet verenigbaar 
met dit beginsel en zou bovendien ook — zoals verweerster opmerkt — 
een kunstmatig onderscheid maken tussen schepen die de haven van 
Antwerpen binnenvaren om daar aan te leggen (en wel onder de vrijheid 
van scheepvaart vallen) en schepen die de haven van Antwerpen binnen-
varen om door te varen naar het Albertkanaal en er dan niet onder 
zouden vallen. En het lijkt ook niet logisch zoals de eiser te stellen 
dat de vrijheid van scheepvaart slechts zou gelden voor Antwerpen 
“in haar hoedanigheid van Scheldehaven”. Dit zou immers betekenen 
dat, wanneer een schip de haven van Antwerpen binnenvaart vanaf de 
Schelde om naar het Albertkanaal te varen, de haven voor dit schip niet 
meer een Scheldehaven zou zijn. 

Het recht van vrije scheepvaart op de Schelde en het in functie daarvan 
bestaand recht van vrije toegang tot en gebruik van de haven en de 
haveninstallaties van Antwerpen bestaat in functie van de vrije scheep-
vaart op deze internationale rivier  (1). Het houdt dus ook een recht in 
van vrije doorvaart van deze haven, zelfs van en naar een (binnenlands) 
kanaal via delen van de haven, ook al zouden die delen door schepen als 
kanalen gebruikt worden. 

Het onderdeel dat uitgaat van de rechtsopvatting dat de vrijheid van 
scheepvaart op de Schelde slechts het recht van toegang tot de haven 
van Antwerpen omvat doch niet het recht op doorvaart door deze haven 
kan, naar mijn mening, dus niet slagen.

5. Voor het overige beslissen de appelrechters niet dat de kwestieuze 
havendokken in Antwerpen een internationaal kanaal zouden vormen 
in de zin van artikel 10 van het Belgisch-Nederlands Scheidingsverdrag. 

In zoverre het onderdeel schending van die bepaling aanvoert, mist het 
feitelijke grondslag.

De appelrechters stellen vast dat :
— de betwisting betrekking heeft op de in rekening gebrachte door-

vaartrechten, die door de eiser aan de verweerster werden gefactureerd 
voor de doorvaart van het ms. Cheyenne en het ms. Geldern “in de haven 
van en/of naar het Albertkanaal” ;

— “de waterwegen, gegraven in het dokkencomplex van de haven van 
Antwerpen, kunstmatig zijn (kanalen) en zich uitsluitend op het eigen 
nationale territorium bevinden”.

Hun beslissing dat de doorvaart van de haven van Antwerpen van en 
naar het Albertkanaal langs die delen van de haven die zelf als kanalen 

  (1)  Zie M. de decker, o.c., p. 430 e.v.
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te beschouwen zijn, onder het toepassingsveld valt van het artikel 109 
van de Slotakte van het Congres van Wenen, is naar recht verantwoord.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Conclusie : verwerping.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 4 mei 2009.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 2 mei 2012 een schriftelijke 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 149 Grondwet ;
— artikel 780 Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 108 tot 117, en in het bijzonder artikel 109, van de Slot-

akte van het Congres van Wenen van 9 juni 1815 alsook Annex 16 B bij 
deze Slotakte en artikel 1 van de Annex 16 C bij deze zelfde Slotakte ;

— de artikelen 9, § 1 en § 3 en 10 van het Belgisch-Nederlands Schei-
dingsverdrag van Londen van 19 april 1839, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 21 juni 1839 tot sluiting en ondertekening waarvan de 
Koning werd gemachtigd bij Wet van 4 april 1839 ;

— artikel 17 van het Verdrag van ‘s Gravenhage van 5 november 1842, 
goedgekeurd bij Wet van 3 februari 1843 en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 9 februari 1843, hierna genoemd het Belgisch-Nederlands 
Uitvoeringsverdrag ;

— de artikelen 1 en 3 van het Scheldetolverdrag van 12 mei 1863, goed-
gekeurd bij Wet van 21 juli 1863, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
van 20-21 juli 1863 ;

— artikel 31, § 3, a) en b) van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969 
inzake het Verdragenrecht, goedgekeurd bij Wet van 10 juni 1992 (B.S. 
25 december 1993) ;

— artikel 50 van het Belgisch-Nederlands Gent-Terneuzen Verdrag 
van 20 juni 1960, goedgekeurd bij Wet van 4 maart 1961 (B.S. 30 december 
1961) ;

— artikel 4.1.1.1 en 4.1.1.4 van de Tariefverordening op de binnen-
scheepvaart van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, vastgelegd 
door het Directiecomité van 17 januari 2002 en goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur van 29 januari 2002, in werking getreden op 1 februari 2002 ;

— artikel 4.1.1 en 4.1.1.4 van de Tariefverordening op de binnenscheep-
vaart van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, vastgelegd door 
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het Directiecomité van 30 oktober 2002 en goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur van 12 november 2002, in werking getreden op 1 januari 2003 ;

— artikel 4.1.1.1 en 4.1.1.4 van de Tariefverordening op de binnenvaart 
van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, vastgelegd door het 
Directiecomité van 22 november 2004 en goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van 30 november 2004, in werking getreden op 1 januari 2005.

Aangevochten beslissing

Het hof van beroep verklaart het hoger beroep van verweerster 
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, oordeelt dat het verdragrechte-
lijk principe van vrijheid van scheepvaart zich niet verdraagt met en 
primeert op de daarmee strijdige tariefverordeningen van het Havenbe-
drijf Antwerpen en oordeelt op die grondslag dat de vordering van eiser 
in zoverre deze betrekking heeft op doorvaartrechten ten belope van 
1.092,28 euro niet verschuldigd zijn, hervormt het beroepen vonnis en zegt 
voor recht dat de oorspronkelijke vordering van eiser slechts gegrond 
is ten belope van 6.367,42 euro meer de gerechtelijke interesten aan de 
conventionele interestvoet van 6 pct. per jaar over 5.655,80 euro tot de 
dag van de betaling en verwijst elk der partijen in de gemaakte kosten 
en slaat de rechtsplegingsvergoedingen in beide aanleggen om. De appel-
rechters verwerpen daartoe de middelen die door eiser waren aangevoerd 
om te betogen in hoofdorde dat wanneer de havendokken in Antwerpen 
gebruikt worden voor doorvaart naar het Albertkanaal zij dienst doen 
als kanaal en kanalen niet vallen onder de vrijheid van scheepvaart nu 
de vrijheid van scheepvaart op internationale waterwegen, inzonder-
heid de Schelde, zich niet uitstrekt tot de nationale zijrivieren, vertak-
kingen en andere langs een internationale rivier gelegen waterwegen en 
wel op grond van de volgende overwegingen : 

 “Zo het juist is dat de waterwegen, gegraven in het dokkencomplex 
van de haven van Antwerpen, kunstmatig zijn (kanalen) en zich uitslui-
tend op het eigen nationale territorium bevinden, is het, naar mening 
van het (hof van beroep), volslagen kunstmatig te stellen dat een haven 
ophoudt haven te zijn wanneer een schip gebruik maakt van een deel 
van haar infrastructuur bij doorvaart en dat alsdan de haven of dat deel 
ervan als een nationale scheepvaartweg dient te worden aanzien. Overi-
gens bestonden ‘de dokken’/kanalen niet op het ogenblik dat de basis-
akten in verband met het Scheldestatuut het levenslicht zagen.

De essentie van de verdragen, die het statuut van de Schelde regelen, 
is de voortdurende (veilige) vrije toegankelijkheid te garanderen van 
de zich terecht als een internationale open zee- en transithaven profile-
rende haven van Antwerpen. (zie E. Van Hooydonk, Het juridisch statuut 
van de Belgisch-Nederlandse verkeersverbindingen in actueel en Euro-
pees perspectief, in De Belgisch-Nederlandse Verkeersverbindingen, De 
Schelde in de XXIste Eeuw, p. 106). Naar oordeel van het (hof van beroep) 
geldt dit niet alleen voor de grote zeeschepen, maar slaat dit ook op 
binnenschepen, zowel komende van de rivier dan wel het hinterland en/
of gaande naar de rivier of het hinterland, zoals op de as KK (Kreekrak-
sluizen) naar AK (Albertkanaal of omgekeerd).
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Naar oordeel van het (hof van beroep) behoort de doorvaart van of naar 
de rivier via de haveninfrastructuur van Antwerpen tot de vrijheid van 
scheepvaart, waarvan de beginselen historische gesproken vastgelegd 
werden in Slotakte van het Congres van Wenen en de Scheidingsver-
dragen voormeld.”

De middelen die door eiser werden aangevoerd in ondergeschikte orde 
en waarin werd betoogd dat de bedoelde doorvaartrechten niet in strijd 
zijn met de vrijheid van scheepvaart worden door de appelrechters 
verworpen met de volgende overwegingen : 

 “In ondergeschikte orde stelt (eiser) dat deze vrijheid van scheepvaart 
er niet aan in de weg staat dat er binnenvaartrechten worden opgelegd.

Artikel 9, § 3, Scheidingsverdrag voorzag in scheepvaartrechten te 
heffen door Nederland op het Nederlandse gedeelte van de Zeeschelde. 
Later werd dit ongedaan gemaakt via internationale overeenkomst. De 
doorvaart op het kanaal Gent-Terneuzen werd dan verdragrechtelijk 
vrij van recht van doorvaart geproclameerd.

(Eiser) roept als voornaamste reden in dat de doorvaartrechten vergoe-
dingen zijn voor het gebruik van de haven en een betaling vormen voor 
geleverde diensten.

Dit argument overtuigt niet. Er worden en kunnen ook geen doorvoer-
rechten worden geheven op de Schelde, dus ook niet op de doorvaart 
binnen de open transithaven gelegen aan deze rivier.

Het Vlaams Gewest is vaarwegbeheerder van het deel van de schelde 
over het grondgebied van België. (Eiser) kan niet via een omweg door-
vaartrechten van en naar de rivier heffen, want in strijd met het door-
werkende principe van vrijheid van scheepvaart.”

De appelrechters laten hun beslissing verder steunen op de volgende 
overwegingen : 

 “Het (hof van beroep) ziet niet in hoe een praktijk van een beheerder van 
dokken en haveninfrastructuur zoals (eiser) afbreuk zou kunnen doen aan 
verdragsrechtelijke verplichtingen van België dan wel het Vlaams Gewest 
inzake het doorwerkende principe van de vrijheid van scheepvaart.”

Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 109 van de Slotakte van het Congres van Wenen bekrachtigt 
het principe van de vrijheid van scheepvaart voor de gehele bevaar-
bare loop van de internationale rivieren. In Annex 16B bij deze Slot-
akte werd een reglement voor de Rijnvaart aangenomen en in artikel 1 
van Annex 16C wordt de vrijheid van scheepvaart zoals die voor de 
Rijnvaart was bepaald ook van toepassing verklaard op onder meer de 
Schelde. Deze bepalingen van de Slotakte van het Congres van Wenen 
worden beschouwd als deel uitmakend van het Europese publiek recht. 
Zij worden algemeen beschouwd als blijvende, bindende minimumbepa-
lingen die zelfs van toepassing zijn bij gebrek aan een specifiek rivierre-
gime en die voorrang hebben op hiermee strijdige bijzondere rivieraktes. 
Artikel 9, § 1, Scheidingsverdrag van Londen van 19 april 1839 heeft de 
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artikelen 108 tot 117 van de Weense Slotakte definitief op onder meer 
de Schelde van toepassing verklaard. De vrijheid van scheepvaart, die 
krachtens de Slotakte van het Congres van Wenen en het Scheidingsver-
drag van toepassing is op de Schelde, omvat de vrijheid van verkeer, zowel 
wat schepen als het personen- en goederenvervoer betreft. Daarin zijn 
begrepen de vrijheid van doorvoer en de vrijheid om havens in te varen 
en er gebruik te maken van de haveninstallaties. Ofschoon de Slotakte 
het niet expliciet vermeldt, wordt in de rechtsleer algemeen aanvaard 
dat de notie “vrijheid van verkeer”, naast de onbelemmerde verplaat-
sing over de gehele loop van de bevaarbare rivier het recht omvat om de 
voor het vervoer noodzakelijke verrichtingen, zoals het laden, lossen, 
opslaan en overladen, uit te voeren alsook vrije toegang te hebben tot en 
gebruik te maken van de havens. Het recht van toegang tot en gebruik 
van de haven vormt aldus een onderdeel van de vrijheid van verkeer. 
De vrijheid van scheepvaart is aldus slechts toepasselijk op de haven 
van Antwerpen in haar hoedanigheid van Scheldehaven. De vrijheid van 
scheepvaart vereist dat de rechten van toegang tot en gebruik van de 
haven worden toegekend in samenhang met de uitoefening van het vrije 
verkeer op de Schelde. Het feit dat de vrijheid van scheepvaart op de 
Schelde noodzakelijkerwijze het recht op toegang tot en gebruik van de 
havens langsheen de Schelde omvat, impliceert evenwel geenszins dat de 
verdragsrechtelijke vrijheid van scheepvaart in al haar facetten toepas-
selijk is op de scheepvaart doorheen de haven van Antwerpen. Noch de 
Slotakte, noch het Scheidingsverdrag, noch enig ander internationaal 
verdrag in uitvoering ervan, reguleren de scheepvaart in de haven van 
Antwerpen op zichzelf beschouwd, los van de Scheldevaart. Wanneer 
de dokken van de haven van Antwerpen worden aangewend voor door-
vaart naar het Albertkanaal doen zij zelf dienst als scheepvaartweg in 
plaats van als haven ten dienste van de scheepvaart op de Schelde. De 
vrije scheepvaart zoals afgekondigd in de Slotakte van het Congres van 
Wenen is slechts van toepassing op de “internationale rivieren van het 
punt af waar zij natuurlijk bevaarbaar zijn”. Dit is ook in eenklank met 
de resolutie van Heidelberg van 1887 van het Institute of International 
Law dat de vrijheid van verkeer als volgt omschrijft : 

 “Any sailing vessel or steamer, without distinction of nationality, is 
free to carry passengers or goods, or to tow other vessels between all 
ports situated along international rivers.” 

Vrije vertaling : 
 “Iedere zeilboot of stoomboot, zonder onderscheid van nationaliteit is 

vrij om passagiers of goederen te vervoeren of andere schepen te slepen 
tussen de havens gelegen langs internationale rivieren.” 

Hieruit vloeit voort dat het volkenrechtelijke principe van vrij verkeer 
op een internationale rivier zich dus afspeelt tussen de onderscheiden 
havens langsheen een internationale rivier en niet doorheen de indivi-
duele havens zelf. Daaruit kan worden afgeleid dat kanalen of kunst-
matige waterwegen, onverschillig of zij nationaal of internationaal 
zijn, niet onder het volkenrechtelijk principe van de vrije scheepvaart 
vallen. Wil men hen er toch onder laten vallen dan is de toestemming 
nodig van de soevereine staat of staten waardoor zij lopen. Wanneer de 
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havendokken in Antwerpen worden gebruikt voor de doorvaart naar het 
Albertkanaal, dan doen zij dienst als kanaal. Zij vormen immers een 
gegraven, dus kunstmatig aangelegde waterweg waarvan het waterpeil 
nagenoeg constant is.

Artikel 10 Scheidingsverdrag van 1839 bepaalt dat er vrij gebruik kan 
worden gemaakt van de internationale kanalen die zowel door België als 
door Nederland stromen. De havendokken in Antwerpen bevinden zich 
evenwel integraal op Belgisch grondgebied en kunnen dus niet als interna-
tionaal worden gekwalificeerd. De dokken van de Antwerpse haven dienen 
derhalve als nationaal kanaal te worden beschouwd. Of, en in hoeverre de 
vrijheid van scheepvaart er geldt, is een soevereine beslissing van de Belgi-
sche Staat op wiens grondgebied deze dokken zijn gelegen. Het hof van 
beroep te Antwerpen heeft in het voorliggende geval ten onrechte geoor-
deeld dat de vrijheid van scheepvaart op de Schelde zich ten volle tot de 
haven van Antwerpen uitstrekt terwijl deze vrijheid slechts het beperkte 
recht op toegang tot en gebruik van de haven omvat. Zoals het hof van 
beroep in het bestreden arrest opmerkt is het de essentie van de verdragen 
die het statuut van de Schelde regelen om de voortdurende vrije toeganke-
lijkheid van de haven van Antwerpen zelf te garanderen. De interpretatie 
die het hof van beroep te Antwerpen van deze verdragen heeft gegeven als 
zouden zij de vrije doorvaart van de Haven van Antwerpen van en naar het 
Albertkanaal omvatten beoogt in werkelijkheid veeleer de vrije toegan-
kelijkheid van het Albertkanaal en het Schelde-Rijnkanaal te garanderen 
dan wel de vrije doorvaart op de Schelde zelf.

De draagwijdte die het hof van beroep dienvolgens aan deze verdragen 
geeft met name dat zij de vrije doorgang van de Haven van Antwerpen 
van en naar het Albertkanaal omvatten schendt aldus artikel 109 van 
de Slotakte van het Congres van Wenen alsook Annex 16B en artikel 1 
van Annex C bij deze Slotakte alsook artikel 9, § 1, Scheidingsverdrag 
van Londen van 19 april 1839. Door op die grondslag de toepassing van 
de Tariefverordening te weigeren schenden zij tevens de in het middel 
aangeduide bepalingen van de Tariefverordeningen. 

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling 

Middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 109 van de Slotakte van het Congres van Wenen 
van 9 juni 1815 zal de scheepvaart op de gehele loop van de in de betrokken 
staten stromende rivieren vanaf het punt waar elk van hen bevaarbaar 
wordt tot de monding geheel en al vrij zijn en, wat betreft de handel, aan 
niemand mogen verboden worden.

2. De in dit artikel bedoelde vrijheid van commerciële scheepvaart 
betreft zowel personen- als goederenvervoer en omvat het recht de voor 
het vervoer noodzakelijke verrichtingen, zoals het laden, lossen, opslaan 
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en overladen, uit te voeren alsook het recht vrij toegang te hebben tot 
de havens en haveninstallaties en er gebruik van te maken.

Dit door de Slotakte van het Congres van Wenen beoogde regime van 
vrije scheepvaart is van toepassing op de Schelde als internationale 
rivier, maar niet op de kanalen.

Het recht van vrije scheepvaart op de Schelde en het in functie daarvan 
bestaand recht van vrije toegang tot en gebruik van de haven en de 
haveninstallaties van Antwerpen impliceren niet het recht van vrije 
doorvaart van deze haven van en naar een binnenlands kanaal via die 
delen van de haven die ook zelf als kanalen te beschouwen zijn.

3. De appelrechters stellen vast dat :
— de betwisting betrekking heeft op de in rekening gebrachte door-

vaartrechten, die door de eiser aan de verweerster werden gefactureerd 
voor de doorvaart van het ms. Cheyenne en het ms. Geldern “in de haven 
van en/of naar het Albertkanaal” ;

 — “de waterwegen, gegraven in het dokkencomplex van de haven van 
Antwerpen, kunstmatig zijn (kanalen) en zich uitsluitend op het eigen 
nationale territorium bevinden”.

4. De appelrechters die vervolgens oordelen dat de doorvaart van de 
haven van Antwerpen van en naar het Albertkanaal langs die delen van 
de haven die zelf als kanalen te beschouwen zijn, onder het toepassings-
gebied valt van artikel 109 van de Slotakte van het Congres van Wenen, 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.

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

ontvankelijk verklaart.
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 gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

14 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Andersluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer van Eeckhoutte.

N° 385

1o kamer — 14 juni 2012
(C.11.0538.N-C.11.0544.N-C.11.0547.N)

schip. scheepvaart. — schade door olieverontreiniging. — vordering. 
— aansprakelijkheid. — Beperking. — Binnenschepen. — llmc-verdrag. — 
clc-verdrag. — toepasselijkheid.
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Uit de bedoeling van de wetgever om ook aan de eigenaren van binnenschepen 
de mogelijkheid te bieden hun aansprakelijkheid te beperken overeenkom-
stig de regels van het LLMC-verdrag en deze bescherming niet te onthouden 
voor vorderingen wegens schade door olieverontreiniging, zoals ook blijkt uit 
het ontbreken van een verwijzing in artikel 273 Zeewet naar het bepaalde 
in artikel 47 Zeewet, volgt dat de beperking van de aansprakelijkheid van 
de eigenaren van binnenschepen ter zake van olieverontreiniging eveneens 
onderworpen is aan de regels van het LLMC-verdrag, voor zover de bedoelde 
verontreiniging niet valt onder het materiële toepassingsgebied van het CLC-
verdrag.  (1) (Artt. 47, §§ 1 en 2 en 273, § 1, aanhef en 1o, Zeewet ; Artt. 1, §§ 1 
en 2, 3, aanhef en b), en 15.2 LLMC-verdrag, I, lid 1 en II CLC-verdrag) 

(C. Bulk n.v. e.a. t. s.a. sapphire shipping, vennootschap naar 
luxemBurgs recht, in aanwezigheid van autonoom gemeenteBedrijf 
met rechtspersoonlijkheid haven oostende e.a. ; autonoom gemeen-

teBedrijf met rechtspersoonlijkheid haven oostende  
t. s.a. sapphire shipping, vennootschap naar luxemBurgs recht,  
in aanwezigheid van B. e.a. ; Belgische staat, min. Binnenlandse 
zaken e.a. t. s.a. sapphire shipping, vennootschap naar luxem-

Burgs recht, in aanwezigheid van autonoom gemeenteBedrijf  
met rechtspersoonlijkheid ag-rca e.a.)

Conclusie van Advocaat-generaal G. Dubrulle :

1. Op 4 december 2007 sloeg het enkelwandig bunkervaartuig, ms Sapp-
hire, eigendom van de verweerster, Sapphire Shipping SA, lek in de haven 
van Oostende waardoor een partij van naar schatting 50.000 à 100.000 liter 
bunkerolie (fuel) verloren ging. Het lek zou ontstaan zijn door een raak 
tussen het schip en een houten/betonnen stootrand/wrijfpaal (“fender”) 
van Kaai 255 te Oostende, waardoor de scheepswand geperforeerd werd. 
De olie heeft de havenwateren te Oostende verontreinigd, naar schatting 
over 2.000 meter en ook bepaalde afgemeerde schepen werden vervuild. 
Bepaalde schepen liepen vertraging op, andere konden niet afmeren te 
Oostende en werden omgeleid. Het scheepvaartverkeer raakte gestremd. 
Een baggeraar diende het werk te onderbreken.

Bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te 
Oostende van 5 december 2007 werd Ir. Beyen aangesteld om de oorzaak, 
omstandigheden en de omvang van de schade vast te stellen. Zijn 
verslag werd neergelegd ter griffie op 3 november 2008. De gezamenlijke 
schade zou volgens de raming van Ir. Beyen geraamd kunnen worden op 
1.088.129,21 euro.

Op 10 december 2007 bood verweerster een verzoekschrift aan de voor-
zitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aan, teneinde 
akte te verlenen tot instelling van de procedure tot vorming van een 
beperkingsfonds.

Bij bevel van 11 december 2007 werd, bij toepassing van art. 48 van de 
wet van 11 april 1989, toelating gegeven tot het instellen van het beper-

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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kingsfonds door middel van een clubgarantie van 637.386,55 euro. Bij 
beschikking van 14 december 2007 werd, na verslag van de vereffenaar, 
vastgesteld dat het fonds gevormd werd, de termijn binnen dewelke de 
schuldvorderingen ingediend moeten worden en de datum van sluiting 
van het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen bepaald 
en de publicaties bevolen.

Bij exploot van 23 januari 2008 dagvaardde het Autonoom Gemeen-
tebedrijf Haven Oostende, eiser inzake AR C.11.0544.N, verweerster en 
de vereffenaar in derdenverzet voor de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen tegen het bevel van 11 december 2007 en de beschikking van 
14 december 2007 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te 
Antwerpen. 

De eiseressen inzake AR C.11.0538.N stelden derdenverzet in tegen voor-
meld bevel en voormelde beschikking bij exploot van 30 januari 2008.

Bij verzoekschrift van 6 maart 2008 is het Vlaams Gewest vrijwillig 
tussengekomen. Bij verzoekschrift van 7 maart 2008 kwam de Belgische 
Staat, eiser inzake AR C.11.0547.N, vrijwillig tussen. Bij verzoekschrift 
van 11 maart 2008 ten slotte kwam de NV Dredging International, eiseres 
inzake AR C.11.0547.N, vrijwillig tussen.

De verzetdoende partijen eisten dat voor recht gezegd zou worden dat 
verweerster niet gerechtigd is haar aansprakelijkheid te beperken zoals 
bepaald in het door haar neergelegd verzoekschrift overeenkomstig de 
bepalingen van het LLMC-verdrag en derhalve dit verzoek niet ontvan-
kelijk, minstens ongegrond te verklaren.

Bij vonnis van 24 juni 2009 verklaarde de rechtbank van koophandel 
te Antwerpen het derdenverzet telkens toelaatbaar en gegrond. Het bevel 
van 11 december 2007 en de beschikking van 14 december 2007 van de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen werden in 
hun geheel vernietigd ten aanzien van alle in het geding zijnde partijen. 
Het vonnis werd gemeen verklaard aan de vereffenaar.

Bij verzoekschrift van 29 juli 2009 stelde verweerster hoger beroep in 
tegen dit vonnis.

Het bestreden arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 31 januari 
2011, waartegen de drie cassatieberoepen zijn gericht (zodat ze dienen 
te worden gevoegd), verklaart dat hoger beroep gegrond, hervormt het 
vonnis, beslist dat het derdenverzet telkens toelaatbaar maar ongegrond 
is en dat het beperkingsfonds gevormd is overeenkomstig de artikelen 48 
en 273 van de Zeewet, de bepalingen van LLMC en de wet van 11 april 1989 
en het Koninklijk besluit van 27 november 1989, en dat de bankgarantie 
ING onder nummer G.01.000209 of een equivalente bankgarantie terug 
aan de vereffenaar dient ter hand gesteld te worden binnen de 14 dagen 
na het arrest.

De eisers worden (samen met de overige geïntimeerden, met uitzonde-
ring van de vereffenaar) in de gedingkosten veroordeeld, met inbegrip 
van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1200 EUR per aanleg.

2. In de drie voorzieningen verwijten de eisers de appelrechters aan 
de verweerster te hebben toegestaan een beperkingsfonds aan te leggen 
voor de olieverontreiniging ontstaan door het lek slaan in de haven 
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van Oostende van het enkelwandig bunkervaartuig ms. Sapphire en dit 
overeenkomstig de artikelen 48 en 273 van de Zeewet, de bepalingen van 
het Internationaal Verdrag betreffende de beperking van aansprakelijk-
heid inzake zeevorderingen, opgemaakt te Londen op 19 november 1976, 
goedgekeurd bij wet van 11 april 1989 houdende goedkeuring en uitvoe-
ring van diverse Internationale Akten inzake de zeevaart  (1) (hierna 
het LLMC-verdrag) (en, inzake AR C.11.0547.N, de artikelen 2 en 3 het 
Koninklijk Besluit van 27 november 1989 betreffende de uitvoering en de 
inwerkingtreding van die wet  (2)).

In die voorzieningen hebben de aangevoerde middelen in het bijzonder 
betrekking op de draagwijdte van artikel 3, b) van het LLMC-verdrag. 

Dit artikel bepaalt : “De regels van dit verdrag zijn niet van toepassing 
op vorderingen ter zake van schade door verontreiniging door olie in de 
zin van het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijk-
heid voor schade door verontreiniging door olie van 29 november 1969 
(hierna het CLC-verdrag)  (3) of van enige wijziging van dat Verdrag of 
van een bij dat Verdrag behorend Protocol, welke van kracht is”. 

De middelen verwijten de appelrechters geen toepassing te hebben 
gemaakt van deze uitsluiting en te hebben beslist dat het beperkingsfonds 
geldig werd gevormd overeenkomstig de regels van toepassing verklaard 
op binnenvaartuigen, om reden dat het ms. Sapphire als een binnenvaar-
tuig is te aanzien onder het LLMC-verdrag en het CLC-verdrag niet van 
toepassing is op de binnenvaart (eerste onderdeel van het enig middel 
van de cassatieberoepen inzake AR C.11.0538.N en C.11.0547.N en het 
tweede onderdeel van het enig middel van het cassatieberoep inzake AR 
C.11.0544.N). De eisers voeren aan dat de appelrechters slechts tot deze 
conclusie konden komen, na in concreto te hebben onderzocht of het 
ms Sapphire te beschouwen is als een schip in de zin van artikel 1, § 1, 
van het CLC-verdrag (cassatieberoep inzake AR C.11.0538.N, 17de blad en 
C.11.0544.N, 19e blad, nr. 6) of nog dat ze de onttrekking van de fondsvor-
ming aan het LLMC-verdrag krachtens artikel 3, b), van dat verdrag niet 
in het licht van het materiële toepassingsgebied van het CLC-verdrag 
(Aansprakelijkheidsverdrag 1992) hebben beoordeeld (cassatieberoep 

  (1)  Art. 1, c), BS 6 oktober 1989.
  (2)  BS 1 december 1989, err., BS 1 december 1990.
  (3)  Wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met het Protocol van 1992 tot 

wijziging van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid 
voor schade door verontreiniging door olie, 1969, en de Bijlage, gedaan te Londen 
op 27 november 1992, BS 16 maart 1999. Deze wet is krachtens het KB van 26 juni 
2000 (BS 5 oktober 2000) inwerking getreden op 1 februari 2000. Om moeilijkheden 
te vermijden voortvloeiende uit het gelijktijdig bestaan van twee verschillende 
aansprakelijkheidsstelsels (verbonden aan twee verschillende Fondssystemen) achtte 
de wetgever het aangewezen om na de ratificatie van dit CLC Protocol van 1992 (en het 
Fonds Protocol 1992) het CLC Verdrag 1969 (en het Fonds Verdrag 1971) op te zeggen 
(Gedr. St. Senaat, Memorie van Toelichting, Zitting 1997-1998, 1-1015/1, p. 6). Dit gebeurde 
door de Regering op 6 oktober 1998. In dit verband bepaalt artikel 16.4 van het Protocol 
van 1992 tot wijziging van het Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprake-
lijkheid voor schade door verontreiniging door olie, 1969 dat “[w]at de Partijen bij dit 
Protocol betreft (…) opzegging door een van hen van het Aansprakelijkheidsverdrag 
1969, overeenkomstig artikel XVI daarvan niet op enigerlei wijze wordt uitgelegd als 
een opzegging van het Aansprakelijkheidsverdrag, 1969, zoals gewijzigd bij dit protocol”.
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inzake AR C.11.0547.N, 10de blad, nr. 7). Het tweede onderdeel van het 
enig middel van het cassatieberoep inzake AR C.11.0544.N voegt hieraan 
een miskenning van het begrip “schip” in het CLC-verdrag toe, waarvan 
de toetsing evenwel in de eerste plaats aan de feitenrechter toekomt.

3. Deze middelen leggen aan het Hof de vraag voor of de uitzondering 
van artikel 3, b) van het LLMC-verdrag eveneens geldt voor “‘estuaire’ 
binnenschepen”  (1).

Alvorens hierop een antwoord te bieden is het vereist een overzicht te 
geven van de complexe toepasselijke (verdragrechtelijke en interne) regel-
geving en de uiteenlopende interpretaties van artikel 3, b) LLMC-verdrag, 
waartoe ze aanleiding geeft, wat meteen het belang van de oplossing 
aantoont.

4. Hoewel het LLMC-verdrag uitsluitend van toepassing is op zeeschepen 
en niet op schepen die bestemd zijn voor de vaart op de binnenwateren, 
heeft de Belgische Zeewet voormelde bepaling (artikel 3, b) ook op 
binnenschepen toepasselijk gemaakt. Krachtens artikel 273, § 1, 1o, van 
de Belgische Zeewet zijn de artikelen 1 tot en met 15, behalve artikel 6, 
§ 5, van het LLMC-verdrag van toepassing op de binnenvaartuigen en op 
de vaartuigen en drijvende tuigen door de Koning daarmee gelijkgesteld. 
Met deze bepalingen heeft de Belgische wetgever uitvoering gegeven aan 
de mogelijkheid geboden door artikel 15, § 2, a), van het LLMC-verdrag 
dat de lidstaten bij het Verdrag uitdrukkelijk toelaat om door middel 
van expliciete bepalingen in hun nationale wet het stelsel van beperking 
van aansprakelijkheid te regelen dat moet worden toegepast op schepen, 
die volgens de wet van die Staat schepen zijn welke zijn bestemd voor de 
vaart op de binnenwateren. De vaststelling dat artikel 273 van de Zeewet 
niet tevens artikel 47, § 2  (2), van de Zeewet van toepassing maakt  (3), 
doet, m.i., geen afbreuk aan de uitsluiting vermeld in artikel 3 b), van 
het LLMC-verdrag. Deze laatste bepaling belet in beginsel niet dat de 
eigenaar van een schip gerechtigd is zijn aansprakelijkheid voor schade 
door olieverontreiniging te beperken.

Over de interpretatie van artikel 3, b), van het LLMC-verdrag en de 
uitsluiting die erin is vervat, bestaan evenwel uiteenlopende opvattingen. 

5. Volgens een eerste, ruime, opvatting geldt de uitsluiting voor alle 
schade door verontreiniging door olie  (4). De verwijzing naar het CLC-
verdrag is in deze optiek louter illustratief. De voorstanders van deze 
opvatting menen in het bijzonder steun te vinden in de tussenkomst van 
de voorzitter van de werkgroep voor de voorbereiding van het verdrag 

  (1)  Schepen toegelaten tot de vaart in een riviermonding, waartoe het ms Sapphire, 
volgens de eisers, behoort.

  (2)  Dat bepaalt : “De scheepseigenaar kan zijn aansprakelijkheid voor schade door 
olieverontreiniging beperken overeenkomstig de bepalingen van het Internationaal 
verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door 
olie, en van de bijlage, opgemaakt te Brussel op 29 november 1969, van de wet van 20 juli 
1976 houdende goedkeuring en uitvoering van dit verdrag, en van het protocol bij dit 
verdrag, opgemaakt te Londen op 19 november 1976, in zoverre het oliën betreft die 
omschreven staan in dit Verdrag”.

  (3)  Zie hierover : F. de clippele, “Bespreking van de aansprakelijkheid van de reder 
van een binnenschip en de nautische fout”, TBBR 2002, p. 200.

  (4)  F. de clippele, o.c., p. 202.
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die erop wees dat de verwijzing naar het CLC-verdrag “purely descrip-
tive” (vrij vertaald : louter beschrijvend) was. 

Deze tussenkomst moet echter worden begrepen in het raam van de 
historiek van de bepaling. Omdat er reeds een specifieke internatio-
nale regeling inzake olieverontreiniging door tankers bestond toen het 
LLMC-verdrag tot stand kwam, werd in de ontwerptekst vermeld dat 
vorderingen “onderworpen aan het CLC-verdrag 1969 niet in aanmerking 
kwamen voor beperking onder het LLMC-verdrag”.  (1) Deze ontwerp-
tekst werd gewijzigd onder protest van landen die geen partij waren bij 
het CLC-verdrag, maar wel eigen, nationale wetgeving hadden inzake 
olieverontreiniging die zij van toepassing wilden laten.  (2) Men heeft 
er uiteindelijk voor geopteerd om geen opsomming te geven van deze 
nationale wetgeving, maar daarentegen in het algemeen te verwijzen 
naar “vorderingen inzake schade door olieverontreiniging in de zin 
van het CLC-verdrag”. De voormelde tussenkomst moet in die context 
worden begrepen. De voorzitter gebruikt de bewoording “purely descrip-
tive” waar hij de twee mogelijke oplossingen beschrijft om tegemoet te 
komen aan het protest van de landen die geen partij zijn bij het CLC-
verdrag  (3). Deze tussenkomst strekte er aldus niet toe de verhouding 
te herdefiniëren van het LLMC-verdrag met het CLC-verdrag voor de 
landen die wel partij zijn.

6. Een tweede, enge, interpretatie luidt dat de uitsluiting geldt voor 
schade door verontreiniging door olie zoals gedefinieerd in het CLC-
verdrag. Deze voorwaarde is vervuld als de materiële toepassingsvoor-
waarden van het CLC-verdrag zijn vervuld. Het toepassingsgebied 
van dit verdrag wordt bepaald door de definities van “olie”, “vervui-
ling”, “schade” en “schip”  (4). Deze opvatting impliceert weliswaar dat 
er tussen beide verdragen een leemte kan bestaan en dat in concrete 
gevallen beperking is uitgesloten op grond van beide verdragen.  (5) Dit 
is bijvoorbeeld het geval voor olieverontreiniging op volle zee of in het 
territoir van een niet-verdragsstaat en ingeval van olievervuiling waar-
voor een ander dan de scheepseigenaar aansprakelijk wordt gesteld. Zo 

  (1)  Zie voor deze historiek : F. stevens, Beperking van aansprakelijkheid. Zee- en 
binnenvaart, Brussel, Larcier, 2008, p. 86, e.v. ; W. van der velde, De positie van het 
zee schip in het internationaal privaatrecht, Recht en praktijk, Deventer, Kluwer, 2006, 
p. 391, e.v.

  (2)  F. stevens, o.c., p. 87. De auteur wijst erop dat de herwerkte tekst aanvankelijk 
de zinsnede vermeldde “zoals gedefinieerd in” het CLC-verdrag, maar dat deze formu-
lering op het laatste moment, voornamelijk om taalkundige redenen, werd vervangen 
door de zinsnede “in de zin van” (met verwijzing (voetnoot 425) naar CMI, Travaux 
Préparatoires, p. 107.

  (3)  “To meet the concerns expressed, two solutions were possible : either to make 
the reference to the 1969 Convention on Civil Liability for oil Pollution Damage purely 
descriptive, or to include, in the reference to national legislation, laws other than those 
giving effect to that Convention. The first solution seemed to be the more satisfactory, 
and was therefore given in the Group’s report”, geciteerd door W. van der velde, o.c., 
p. 392, met verwijzing (voetnoot 29) naar “Traveaux Preparatoires of the LLMC 1976”, 
p. 101.

  (4)  W. van der velde, o.c., p. 392 e.v.
  (5)  Zie ook : O. ozcayir, “Limitation of liability problems in cases of oil pollution”, 

Martime Studies 2000, p. 4 e.v.
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stelt W. Van Der Velde dat “artikel 3 sub b de toepasselijkheid van het 
Londens Limitatieverdrag ook kan uitsluiten indien ook de CLC niet 
toepasselijk is of weliswaar toepasselijk is maar in een concreet geval 
geen recht op beperking biedt”. Deze strekking steunt zich op de tekst 
van artikel 3, b), waarin niet wordt vooropgesteld dat daadwerkelijk 
beperking mogelijk moet zijn op grond van het CLC-verdrag én op de 
Travaux préparatoires. Reeds bij de bespreking van de tekst werd deze 
leemte immers door een aantal delegaties opgemerkt, zonder dat eraan 
werd geremedieerd. De auteur wijst erop dat deze leemte weliswaar kan 
worden ingevuld door nationale wetgeving, wat ook effectief in een 
aantal landen is gebeurd  (1).

Zo heeft de Engelse wetgever in de uitvoeringswet uitdrukkelijk 
verduidelijkt in Paragraph 4(2) van Part II van Schedule 7 bij de Merchant 
Shipping Act van 1995 dat in artikel 3, b, LLMC die vorderingen bedoeld 
zijn die voor beperking in aanmerking komen onder het CLC-verdrag : 
“The claims excluded from the Convention by paragraph (b) of Article 3 
are claims in respect of any liability incurred under section 153 of this 
Act”.  (2) Artikel 153 Chapter 3 van Part VI van de Merchant Shipping 
Act van 1995 bevat de bepalingen uit het CLC-verdrag.

Ook de Nederlandse wetgever meende te moeten verhelpen aan de 
leemte die zou ontstaan tussen beide verdragen. Artikel 753, eerste 
lid, van boek 8 B.W. bepaalt dat deze titel niet van toepassing is op : 
b. vorderingen voor schade door verontreiniging door olie, zoals deze 
zijn bedoeld in het op 29 november 1969 tot stand gekomen Internatio-
naal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door 
verontreiniging door olie of in enige kracht van wet hebbende wijziging 
van dat Verdrag of Protocol daarbij. Artikel 10 a werd aangepast om de 
leemte in te vullen : “De eigenaar kan zich overeenkomstig het bepaalde 
in titel 7 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 642a-
642z van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beroepen op 
beperking van aansprakelijkheid uit anderen hoofde voor vorderingen 
terzake van verlies of schade, buiten het schip buiten Nederland, de 
territoriale zee daaronder begrepen, buiten de Nederlandse exclusieve 
economische zone (EEZ) of, zolang een zodanige zone niet is ingesteld, 
buiten een gebied buiten en grenzend aan de territoriale zee, waarvan de 
buitengrenzen samenvallen met die van het aan Nederland toekomende 
gedeelte van het continentaal plat en niet in het gebied van een bij het 
Verdrag partij zijnde Staat toegebracht, door bevuiling door olie als 
gevolg van het ontsnappen of lozen van die olie uit het schip, daaronder 
begrepen de kosten van preventieve maatregelen en verlies of schade 
welke zijn veroorzaakt door deze maatregelen”  (3).

Artikel § 486 (3) van het Duitse Handelsgesetzbuch vult de leemte 
eveneens in : “Werden Ansprüche wegen Verschmutzungsschäden im 
Sinne des Artikels I Nr. 6 des Haftungsübereinkommens von 1992 gegen 
andere Personen als den Eigentümer des das ÖI befördernden Schiffes 

  (1)  W. van der velde, o.c., p. 393, i.h.b. voetnoot 31.
  (2)  Ibid., p. 401.
  (3)  Zie hierover, met bespreking van de parlementaire stukken : ibid., p. 396-399.
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geltend gemacht oder werden Ansprüche wegen Verschmutzungs-
schäden im Sinne des Artikels I Nr. 6 des Haftungsübereinkommens 
von 1992 geltend gemacht, für die das Haftungsübereinkommen von 1992 
nach Artikel II nicht gilt, so können die in Artikel 1 des Haftungsbe-
schränkungsübereinkommens bezeichneten Personen ihre Haftung für 
diese Ansprüche in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des 
Haftungsbeschränkungsübereinkommens beschränken”.

Volgens de meest enge interpretatie doelt artikel 3, b) uitsluitend op 
vorderingen in de zin van het CLC-verdrag en geldt de uitzondering dus 
enkel als het gaat over een vordering waarop het CLC-verdrag daadwer-
kelijk van toepassing is.  (1) In deze opvatting sluiten het CLC-verdrag en 
het LLMC-verdrag op elkaar aan : het LLMC-verdrag is alleen niet van 
toepassing bij olieverontreiniging als daadwerkelijk een recht op beper-
king van aansprakelijkheid bestaat op grond van het CLC-verdrag. Deze 
stelling wordt verdedigd door F. Stevens, die zich hiervoor steunt op de 
oorspronkelijke versie van artikel 3, b, die aantoont dat het de bedoe-
ling was van de opstellers van het LLMC-verdrag om beide verdragen op 
elkaar te laten aansluiten. Tegelijk moet de auteur evenwel toegeven 
dat uit de tekst van artikel 3, b), LLMC niet blijkt dat “de vorderingen, 
die aldus uit het toepassingsgebied van het LLMC-verdrag worden 
gesloten, effectief voor beperking onder het CLC-verdrag in aanmerking 
komen” en evenmin dat “er geen vacuüm tussen beide verdragen zou 
mogen bestaan  (2).

7. De historiek van de bepaling van artikel 3, b) lijkt nochtans niet te 
beletten dat de tweede interpretatie het dichtst aansluit bij de tekst van 
het verdrag en bij de voorbereidende stukken ervan. Om te kunnen beoor-
delen of de uitsluiting vermeld in artikel 3, b), van het LLMC-verdrag in 
het voorliggend geval van toepassing is, moet de rechter aldus nagaan 
of er sprake is van een vordering ter zake van schade door verontreini-
ging door olie in de zin van het CLC-verdrag. Hiervan is sprake als de 
olieverontreiniging valt binnen het materiële toepassingsgebied van het 
CLC-verdrag, dat, het mag herhaald, wordt bepaald door de definities 
van “olie”, “vervuiling”, “schade” en “schip”  (3) (en dus ook niet enkel 
door dit laatste begrip). 

De enkele vaststelling (van het bestreden arrest) dat het gaat over een 
binnenschip (en geen zeeschip) volstaat dus niet om de toepassing van 
artikel 3, b), van het LLMC-verdrag uit te sluiten.

Het CLC-verdrag beoogt eenvormige regels tot stand te brengen voor 
de aansprakelijkheid voor schade door olievervuiling door zeeschepen en 
andere zeegaande vaartuigen. De bedoelde begrippen hebben aldus een 
verdragsautonome interpretatie. Zo wordt ook het begrip “schip” niet 
noodzakelijk op dezelfde wijze gedefinieerd en geïnterpreteerd in het 
CLC-verdrag als in het LLMC-verdrag. Het LLMC-verdrag is van toepas-
sing op zeeschepen (artikel 1.2) en het laat ruimte aan de lidstaten om 

  (1)  F. stevens, o.c., p. 88-89.
  (2)  Ibid., p. 88 (in de tekst en in voetnoot 424).
  (3)  Dit wordt overigens ook bevestigd door F. stevens, o.c., p. 194. Voor een bespre-

king van het materiële toepassingsgebied, zie : W. van der velde, o.c., p. 229 e.v.
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zelf een regeling uit te werken voor “schepen welke bestemd zijn voor 
de vaart op de binnenwateren” (artikel 15. 2). Het CLC-verdrag geldt 
daarentegen “voor alle zeeschepen en andere zeegaande vaartuigen, van 
welk type ook, gebouwd of aangepast voor het vervoer van olie in bulk 
als lading, met dien verstande dat een schip dat olie en andere soorten 
lading kan vervoeren alleen als een schip wordt beschouwd, wanneer 
het daadwerkelijk olie in bulk als lading vervoert en tijdens iedere reis 
na een zodanig vervoer, tenzij wordt aangetoond dat het geen residuen 
van zulks vervoer van olie in bulk aan boord heeft” (artikel 1, § 1). Uit 
de uitspraken van de Administrative Council, de Assembly en de Execu-
tive Committee van de International Oil Pollution Compensation Fund 
blijkt bovendien dat steeds in het licht van de concrete omstandigheden 
moet worden beoordeeld of er sprake is van een “schip” in de zin van het 
CLC-verdrag  (1). 

Dergelijke beoordeling komt het Hof weliswaar niet toe en evenmin 
strekken de cassatieberoepen daartoe  (2). De vraag of het ms. Sapphire 
Shipping. — een schip dat toegelaten is tot de estuaire vaart en dus 
beperkt toegelaten is op zee te varen. — al dan niet een schip is in de 
zin van het CLC-verdrag, behoeft dus thans geen antwoord. De cassa-
tieberoepen strekken wel ertoe van het Hof te vernemen of de appelrech-
ters deze kwalificatie — zoals zij in casu deden — uit de weg konden gaan, 
wanneer zij uitspraak deden over de toepassing van artikel 3, b), van het 
LLCM-verdrag. Hierin verschilt overigens de bestreden beslissing van 
het hof van beroep van de uitspraak van de eerste rechter (de rechtbank 
van koophandel te Antwerpen), die immers oordeelde dat de vorming 
van het beperkingsfonds op grond onder meer van de bepalingen van 
het LLMC-verdrag niet mogelijk was, aangezien het schip wel degelijk 
onder toepassing van het CLC-verdrag viel. Volgens de rechtbank is 
het voldoende om als binnenschip aan estuaire vaart te mogen doen om 
onder toepassing van het CLC-verdrag te vallen (vonnis, p. 17).

8. In casu oordelen de appelrechters dat “in de mate dat ‘de overheden’, 
respectievelijk ‘de andere schuldeisers’ vorderingen hebben ingesteld 
ter zake van schade door verontreiniging door (persistente) olie in de 
zin van het CLC-verdrag (1992) de fondsvorming niet kan aangehaakt 

  (1)  Zie o.m. Record of decisions of the sixth session of the executive committee, held 
on 15 February 2000, International Oil Pollution Compensation Fund 1992, p. 7, ro. 4.1.5, 
te raadplegen op www.iopcfund.org, geraadpleegd in januari 2012 ; Record of decisions 
of the fifty-seventh session of the executive committee, held from 4 to 6 February 1998, 
International Oil Pollution Compensation Fund 1971, p. 21, ro. 3.11.4, te raadplegen op 
www.iopcfund.org, geraadpleegd in januari 2012 ; i.v.m. olievervuiling op een rivier in 
het binnenland, in casu door de Victoriya op de Volga : Record of decisions of the twenty 
second session of the executive committee, held on 15 February 2000, International Oil 
Pollution Compensation Fund 1992, p. 17, ro. 3.8.8. en 3.8.9, te raadplegen op www.iopc-
fund.org, geraadpleegd in januari 2012 ; Record of decisions of the eleventh session of the 
Assembly, held from 23 to 27 October 2006, International Oil Pollution Compensation 
Fund 1992, p. 31, ro. 32.12, te raadplegen op www.iopcfund.org, geraadpleegd in januari 
2012 ; Record of decisions of the fifth session of the Administrative Council, held on 25, 
26 and 28 June 2001, International Oil Pollution Compensation Fund 1971, p. 16, ro. 5.6.6, 
te raadplegen op www.iopcfund.org, geraadpleegd in januari 2012.

  (2)  Behoudens de tweede grief van het tweede onderdeel van het enig middel van het 
cassatieberoep inzake AR C.11.0544.N (zie hierboven randnummer 3, in fine).
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worden aan het LLCM-verdrag, gesteld dat het ms. Sapphire Shipping 
valt onder de noemer ‘schip’ volgens het LLCM-verdrag” (rechtsover-
weging B.3, p. 17). Zij oordelen vooreerst dat het CLC-verdrag (1992) en 
de eventuele beperking van aansprakelijkheid op basis van dit verdrag 
niet van toepassing is op de binnenvaart (p. 18). Vervolgens gaan zij 
na of de ms Sapphire een zeeschip is in de zin van het LLMC-verdrag. 
Zij beantwoorden deze vraag negatief om reden dat “een enkelwandige 
binnenvaarttanker die slechts 5 zeemijl buiten de kust in de territo-
riale wateren van België mag varen met een windkracht van maximaal 
5 Beaufort niet te catalogeren is als een ‘zeeschip’ in de zin van het 
LLCM-verdrag, maar als een schip dient te worden aanzien, bestemd 
voor de vaart op de binnenwateren” (p. 21) en dat “het feit dat het ms. 
Sapphire Shipping over een verzekeringscertificaat — de zogenaamde 
blue card — in het kader van het CLC-verdrag (1992) beschikte, daaraan 
niets verandert”.

9. Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel tot staving van de 
voorziening inzake AR C.11.0538.N voert aan : 

“Uit de (geviseerde) bepalingen volgt dat de bepalingen van het 
LLMC-Verdrag van toepassing zijn, niet enkel op de zeeschepen in 
de zin van voormeld verdrag, maar eveneens op de binnenvaartuigen 
in de zin van artikel 273, § 1 van de Zeewet. Enkel voor wat betreft de 
vorderingen bedoeld in artikel 2, § 1, d en e van het LLMC-Verdrag dient 
een onderscheid gemaakt te worden tussen zeeschepen in de zin van het 
LLMC-Verdrag en binnenvaartuigen in de zin van artikel 273, § 1 van de 
Zeewet. Artikel 2, § 1 litterae d en e van het LLMC-Verdrag is immers 
enkel van toepassing op de binnenvaartuigen en niet op de zeeschepen.

Artikel 3, b) van het LLMC-Verdrag bepaalt dat de regels van dit 
verdrag niet van toepassing zijn op vorderingen ter zake van schade 
door verontreiniging door olie in de zin van het Internationaal Verdrag 
inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreini-
ging door olie van 29 november 1969 (hierna het CLC-Verdrag) of van 
enige wijziging van dat Verdrag of van een bij dat Verdrag behorend 
Protocol, welke van kracht is. Daar artikel 273, § 1, 1o van de Zeewet de 
artikelen 1 tot en met 15, behalve artikel 6, § 5, van het LLMC-Verdrag 
van toepassing verklaart op de binnenvaartuigen en op de vaartuigen en 
drijvende tuigen door de Koning daarmede gelijkgesteld, is artikel 3, b) 
van het LLMC-Verdrag eveneens van toepassing op de binnenschepen.

Het enkele feit dat artikel 273, § 1 van de Zeewet niet bepaalt dat 
artikel 47, § 2 van de Zeewet, dat de eigenaar van een zeeschip toelaat 
zijn aansprakelijkheid te beperken voor schade door olieverontrei-
niging overeenkomstig de bepalingen van het CLC-Verdrag, eveneens 
van toepassing is op binnenschepen, laat niet toe om te besluiten dat 
artikel 3, b) van het LLMC-Verdrag niet van toepassing is op de binnen-
vaart. Enerzijds immers bepaalt artikel 273, § 1 van de Zeewet uitdruk-
kelijk dat artikel 3, b) van het LLMC-Verdrag wel van toepassing is 
op de binnenvaart. Anderzijds wordt krachtens het algemeen rechtsbe-
ginsel houdende de voorrang van de internationaalrechtelijke norm met 
directe werking boven de norm van intern recht het toepassingsgebied 
van het CLC-Verdrag bepaald door dit verdrag zelf en niet door de Belgi-

ARREST-2012-06-07-08.indb   1648 13/04/13   11:13



N° 385 - 14.6.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1649

sche wetgever. Met name bepaalt artikel 1, § 1 van het CLC-Verdrag dat 
onder schip moet worden verstaan alle zeeschepen en zeegaande voer-
tuigen van welk type ook.

Terzake stellen de appelrechters vast dat “het enkelwandig bunker-
vaartuig ms. Sapphire lek sloeg in de haven van Oostende waardoor een 
partij van naar schatting 50.000 à 100.000 liter bunkelolie (fuel) verloren 
ging. ( …) De olie heeft de havenwateren te Oostende verontreinigd, 
naar schatting over 2.000 meter en ook bepaalde afgemeerde schepen 
werden bevuild. Bepaalde schepen liepen vertraging op, andere konden 
niet afmeren te Oostende en werden omgeleid. Het scheepvaartverkeer 
raakte gestremd. Een baggeraar diende het werk te onderbreken” (Blz. 8 
van het bestreden arrest) en dat “[eiseressen] vorderingen (hebben 
ingesteld) in aansprakelijkheid ter zake de door deze vennootschappen 
geleden materiële schade als gevolg van de verontreiniging. Het betreft 
eigen patrimonale schade (…) volgens dagvaarding d.d. 14 augustus 2008 
op grond van het CLC-Verdrag (1992)” (Blz. 15 van het bestreden arrest).

De appelrechters beslissen dat het ms. Sapphire Shipping niet bestemd 
is om buiten de binnenwateren te varen en derhalve geen zeeschip is in 
de zin van artikel 1, § 2 van het LLMC-Verdrag, maar wel te aanzien is 
als een binnenvaartuig. Op grond van deze overweging beslissen de appel-
rechters dat de uitsluiting onder artikel 3, b) van het LLMC-Verdrag 
niet geldt.

Door aldus te beslissen dat de uitsluiting van artikel 3, b) van het 
LLMC-Verdrag enkel geldt voor zeeschepen in de zin van dit verdrag en 
niet voor binnenvaartuigen, hoewel krachtens de artikelen 15, § 2 van 
het LLMC-Verdrag en 273, § 1 van de Zeewet de artikelen 1 tot en met 
15, behalve artikel 6, § 5, en derhalve ook artikel 3, b) van het LLMC-
Verdrag, van toepassing zijn op de binnenvaartuigen, schenden de appel-
rechters de artikelen 1, § 1 en § 2, 3, b) en 15, § 1 en § 2, a) van het LLMC-
Verdrag evenals de artikelen 47, § 1 en 273, § 1, 1o van de Zeewet en, voor 
zoveel als nodig de artikelen 2, § 1, d en e, 18, § 1 van het LLMC-Verdrag 
en 273, § 1, 1o, tweede lid van de Zeewet, waaruit blijkt dat enkel voor 
wat betreft de vorderingen genoemd in artikel 2, § 1 d en e het relevant 
is te weten of het gaat om een zeeschip in de zin van artikel 1, § 2 van het 
LLMC-Verdrag, dan wel om een binnenvaartuig in de zin van artikel 273 
van de Zeewet.

In zoverre de appelrechters verder uit artikel 273, § 1 van de Zeewet, 
dat het CLC-Verdrag niet uitdrukkelijk van toepassing verklaart op 
de binnenvaart, afleiden dat het CLC-Verdrag niet van toepassing is op 
estuaire binnenschepen, zonder in concreto te onderzoeken of het ms 
Sapphire te beschouwen is als een schip in de zin van artikel 1, § 1 van 
het CLC-Verdrag, schenden de appelrechters het algemeen rechtsbe-
ginsel houdende de voorrang van de internationaalrechtelijke norm met 
directe werking boven de norm van intern recht, evenals artikel 1, § 1 
van het CLC-Verdrag (1992) dat bepaalt dat onder schip wordt verstaan 
alle zeeschepen en zeegaande vaartuigen, ongeacht of deze bestemd zijn 
om op zee te varen”.

10. Het onderdeel komt gegrond voor.
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Uit die geviseerde artikelen van het LLMC-verdrag en 273, § 1, aanhef 
en 1o van de Zeewet volgt dat de uitsluiting vermeld in artikel 3, b), 
van het LLMC-verdrag (schade door verontreiniging door olie in de zin 
van het CLC-verdrag) niet enkel geldt voor zeeschepen in de zin van 
artikel 1, § 2, van het LLMC-verdrag, maar ook voor schepen bestemd 
voor de vaart op de binnenwateren. 

Wanneer de rechter een vordering, op grond van die bepalingen, wegens 
schade ingevolge verontreiniging door olie, veroorzaakt door een schip 
— waarvan, zoals te dezen, de aard ter discussie staat en dus door hem 
ook moet gedefinieerd worden — te beoordelen heeft, moet hij dat dan 
ook doen in het licht van het materiële toepassingsgebied van het CLC-
verdrag, bepaald door de definities van “olie”, “vervuiling”, “schade” en 
“schip” en zich derhalve niet enkel door het begrip zeeschip in het LLMC-
verdrag laten leiden. Zoals reeds benadrukt  (1), volstaat de enkele vast-
stelling dat het gaat over een binnenschip (en geen zeeschip) dus niet om 
de toepassing van artikel 3, b), van het LLMC-verdrag uit te sluiten.

Meer bepaald moet de rechter dan nagaan of dat schip beantwoordt 
aan wat artikel 1, § 1, van het CLC-verdrag, een internationale priori-
taire norm, die niet (slechts) aan de hand van intern recht moet uitge-
legd worden, onder dat begrip “schip” verstaat. Deze bepaling houdt 
immers niet, zoals het LLMC-verdrag, een ruim criterium “bestemming” 
(de zee, dan wel (enkel) binnenwateren) in, maar specifieert dat onder 
“schip” ook wordt verstaan : “andere zeegaande vaartuigen  (2) van welk 
type ook” (dan zeeschepen) en preciseert de voorwaarden van de bouw of 
aanpassing van het vaartuig voor vervoer van olie in bulk als lading en 
de omstandigheden van het vervoer  (3). 

11. De appelrechters stellen vast dat het schip (ms Sapphire), (hoewel 
het) onder zeer beperkte voorwaarden tot de “estuaire” vaart is toege-
laten (tussen Antwerpen-Zeebrugge-Oostende en, volgens het in het debat 
gebracht “certificaat van deugdelijkheid”, in het beperkt vaargebied 
tussen de Westerschelde en de havens van de Belgische kust), “bestemd” 
is voor de vaart op de binnenwateren en niet erbuiten. 

Door de toepassing van artikel 3, b), van het LLMC-verdrag uit te 
sluiten om reden dat het CLC-verdrag niet van toepassing is voor de 
binnenvaart, zonder te onderzoeken of het ms Sapphire te beschouwen 
is als een (zee)“schip” (of een “ander zeegaand vaartuig van welk type 
ook”), in de zin van artikel 1, § 1, van het CLC-verdrag, schenden de 
appelrechters de in het onderdeel aangevoerde wetsbepalingen en het 
algemeen rechtsbeginsel. 

12. Er kan m.i. niet besloten worden dat de appelrechters op impliciete 
wijze die begripsomschrijving(en) van het CLC-verdrag zouden hebben 
getoetst, waardoor hun beslissing naar recht zou verantwoord zijn : zie 
achten het verdrag (te dezen : op de “binnenvaart”) immers niet van 
toepassing. 

13. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.

  (1) Zie hierboven, randnummer 7, al. 2.
  (2) “Sea-going vessels”.
  (3) Zie de volledige tekst hierboven in randnummer 7, al. 2.
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14. Het tweede onderdeel van het middel inzake AR C.11.0544.N en het 
eerste onderdeel van het middel inzake AR C.11.0547.N zijn om dezelfde 
reden (in zoverre, wat het eerst vermelde betreft) gegrond.

15. Conclusie : vernietiging en verwijzing naar een ander hof van beroep.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen van 31 januari 2011.

In de zaken C.11.0538.N, C.11.0544.N en C.11.0547.N werd op 14 mei 2012 
door advocaat-generaal Guy Dubrulle een schriftelijke conclusie neer-
gelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

In de zaak C.11.0538.N voeren de eiseressen in hun verzoekschrift dat 
aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

In de zaak C.11.0544.N voert de eiser in zijn verzoekschrift dat aan dit 
arrest is gehecht, een middel aan.

In de zaak C.11.0547.N voeren de eisers in hun verzoekschrift dat aan 
dit arrest is gehecht, een middel aan.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling 

Voeging

1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. De zaken 
worden gevoegd.

Middel in de zaak C. 11.0538.N

Eerste onderdeel

2. Artikel 47, § 1, van boek II (Titel X) Wetboek van Koophandel 
(hierna : Zeewet) bepaalt dat onder voorbehoud van het bepaalde in de 
§§ 2 en 3, de scheepseigenaar zijn aansprakelijkheid kan beperken over-
eenkomstig de bepalingen van het Verdrag betreffende de beperking van 
de aansprakelijkheid inzake zeevorderingen, opgemaakt te Londen op 
19 november 1976 (hierna : LLMC-Verdrag). 

Luidens artikel 47, § 2, Zeewet kan de scheepseigenaar zijn aanspra-
kelijkheid voor schade door olieverontreiniging beperken overeenkom-
stig de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de burgerlijke 
aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie, opge-
maakt te Brussel op 29 november 1969 (hierna : CLC-verdrag), van de wet 
van 20 juli 1976 houdende goedkeuring en uitvoering van dit Verdrag, en 
van het Protocol bij dit Verdrag, opgemaakt te Londen op 19 november 
1976, in zoverre het oliën betreft die omschreven staan in dit Verdrag.
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3. Krachtens artikel 1, § 1, LLMC-verdrag, kunnen scheepseigenaren 
hun aansprakelijkheid beperken voor de in artikel 2 genoemde vorde-
ringen overeenkomstig de regels van dit Verdrag.

Krachtens artikel 1, § 2, LLMC-verdrag wordt onder scheepseigenaar 
verstaan de eigenaar, de bevrachter en de beheerder van een zeeschip, 
alsmede degene in wiens handen de exploitatie van een zeeschip is gelegd.

Luidens artikel 3, aanhef en b), zijn de verdragsbepalingen niet van 
toepassing op vorderingen ter zake van schade door verontreiniging 
door olie in de zin van het CLC-Verdrag.

Volgens artikel 15.2 LLMC-verdrag kan een Staat, die Partij is bij dit 
Verdrag, door middel van uitdrukkelijke bepalingen in zijn nationale 
wet het stelsel van beperking van aansprakelijkheid regelen dat moet 
worden toegepast op schepen, die a. volgens de wet van die Staat schepen 
zijn welke zijn bestemd voor de vaart op de binnenwateren ; b. schepen 
zijn van een geringere inhoud dan 300 ton. 

4. Voor de toepassing van het CLC-verdrag wordt krachtens artikel I, 
lid 1, van dat verdrag, onder “schip” verstaan : alle zeeschepen en andere 
zeegaande vartuigen van welk type ook, gebouwd of aangepast voor het 
vervoer van olie in bulk als lading. Krachtens artikel II CLC-verdrag is 
het verdrag uitsluitend van toepassing, op schade door verontreiniging 
veroorzaakt op het gebied, de territoriale zee daaronder begrepen, van 
een Verdragsluitende Staat en op preventieve maatregelen, genomen ter 
voorkoming of ter beperking van zodanige schade.

Het materiële toepassingsgebied van het CLC-verdrag wordt bepaald 
door de verdragsautonome definities van olie, vervuiling, schade en 
schip. 

5. Artikel 273, § 1, aanhef en 1o, Zeewet bepaalt dat, onder voorbehoud 
van de §§ 2 tot 4, de artikelen 1 tot en met 15, behalve artikel 6, § 5, 
LLMC-verdrag van toepassing zijn op de binnenvaartuigen. Volgens § 2 
wordt voor de toepassing van § 1, het begrip schip, waar het voorkomt in 
de aangeduide artikelen, vervangen door “binnenvaartuig”.

6. Uit de bedoeling van de wetgever om ook aan de eigenaren van 
binnenschepen de mogelijkheid te bieden om hun aansprakelijkheid 
te beperken overeenkomstig de regels van het LLMC-verdrag en deze 
bescherming niet te onthouden voor vorderingen wegens schade door 
olieverontreiniging, zoals ook blijkt uit het ontbreken van een verwij-
zing in artikel 273 Zeewet naar het bepaalde in artikel 47 Zeewet, volgt 
dat de beperking van de aansprakelijkheid van de eigenaren van binnen-
schepen ter zake van olieverontreiniging eveneens onderworpen is aan 
de regels van het LLMC-verdrag, voor zover de bedoelde verontreiniging 
niet valt onder het materiële toepassingsgebied van het CLC-verdrag.

7. De appelrechters, die oordelen dat de olieverontreiniging veroor-
zaakt door het ms. SAPPHIRE onder de toepassing van het LLMC-
verdrag valt op grond van de vaststelling dat dit schip een binnenschip 
is en geen zeeschip in de zin van het LLMC-verdrag, doch zonder te 
hebben nagegaan of bedoeld schip geen zeeschip of zeegaand vaartuig, 
van welk type ook, in de zin van het CLC-verdrag is, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Overige grieven

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

Middel in de zaak C.11.0544.N

Tweede onderdeel 

9. Uit het antwoord op het eerste onderdeel in de zaak C.11.0538.N volgt 
dat het onderdeel gegrond is.

Overige grieven

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

Middel in de zaak C.11.0547.N

Eerste onderdeel

11. Uit het antwoord op het eerste onderdeel in de zaak C.11.0538.N 
volgt dat het onderdeel gegrond is.

Overige grieven

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

Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.11.0538.N, C.11.0544.N en C.11.0547.N.
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep 

en de verzetten tegen het bevel van 11 december 2007, respectievelijk de 
beschikking van 14 december 2007 van de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel te Antwerpen toelaatbaar 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 hieromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

14 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Dubrulle, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist, mevr. De Baets, de heer 
Lefèbvre en de heer Maes.

N° 386

1o kamer — 14 juni 2012
(C.11.0709.N)

makelaar. — vastgoedmakelaar. — Beroepsinstituut van vastgoedmake-
laars. — lijst van stagiaires. — opname. — diploma’s. — gelijkwaardig-
heid. — kamer van Beroep. — opdracht. — hof van cassatie. — opdracht.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1653 13/04/13   11:13



1654 ARRESTEN VAN CASSATIE 14.6.12 - N° 386

Het behoort de kamer van beroep van het beroepsinstituut van vastgoedmake-
laars om nauwgezet in feite de gelijkwaardigheid van de diploma’s te onder-
zoeken en te beoordelen ; het Hof gaat alleen na of de kamer van beroep 
uit de feiten en omstandigheden die zij vaststelt, geen gevolgen trekt die 
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 
verantwoord. (Art. 5, § 1, 1o, b), KB 6 sept. 1993) 

(Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars t. v.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de kamer van 
beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 13 oktober 
2011.

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

Tweede onderdeel 

2. Het onderdeel voert in werkelijkheid geen motiveringsgebrek aan 
maar een onwettigheid.

In zoverre het onderdeel artikel 149 Grondwet als geschonden aanwijst, 
is het niet ontvankelijk. 

3. Het behoort de kamer van beroep om nauwgezet in feite de gelijk-
waardigheid van de diploma’s te onderzoeken en te beoordelen. Het Hof 
gaat alleen na of de kamer van beroep uit de feiten en omstandigheden 
die zij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden 
of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.

De kamer van beroep stelt vast dat het voorliggend diploma zonder 
meer gelijk te stellen is met het diploma van gegradueerde in de handels-
wetenschappen, zodat de verweerster houdster is van één der voorziene 
akten.

De kamer van beroep verantwoordt aldus naar recht haar beslissing 
dat de beide diploma’s als gelijkwaardig te beschouwen zijn in de zin van 
artikel 5, § 1, 1o, b), koninklijk besluit van 6 september 1993. 

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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14 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 387

1o kamer — 14 juni 2012
(D.11.0020.N)

1o Beroepsverenigingen. — vastgoedmakelaar. — Beroepsinstituut 
van vastgoedmakelaars. — cassatieBeroep. — eiser. — vertegenwoor-
diging.

2o makelaar. — vastgoedmakelaar. — Beroepsinstituut van vastgoed-
makelaars. — cassatieBeroep. — eiser. — vertegenwoordiging.

3o cassatieBeroep. — tuchtzaken. — personen door of tegen wie 
cassatieBeroep kan of moet worden ingesteld. — Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars. — eiser. — vertegenwoordiging.

4o Beroepsverenigingen. — Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. 
— kamer van Beroep. — cassatieBeroep. — recht op een eerlijk proces. — 
onpartijdigheid. — onafhankelijkheid. — gevolg.

5o makelaar. — vastgoedmakelaar. — Beroepsinstituut van vastgoed-
makelaars. — kamer van Beroep. — cassatieBeroep. — recht op een eerlijk 
proces. — onpartijdigheid. — onafhankelijkheid. — gevolg.

6o cassatieBeroep. — tuchtzaken. — personen door of tegen wie 
cassatieBeroep kan of moet worden ingesteld. — Beroepsinstituut van 
vastgoedmakelaars. — kamer van Beroep. — recht op een eerlijk proces. 
— onpartijdigheid. — onafhankelijkheid. — gevolg.

1o, 2o en 3o De voorzitter van de Nationale Raad en een rechtskundig assessor 
treden op als vertegenwoordiger van het beroepsinstituut om de eindbeslis-
sing van de Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmake-
laars voor het Hof van Cassatie te brengen. (Artt. 702 en 703 Gerechtelijke 
Wetboek ; Art. 9, § 7, eerste lid, Kaderwet 3 aug. 2007)

4o, 5o en 6o Het recht op een eerlijk proces wordt niet geschonden noch komt 
de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de kamer van beroep van 
het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars in het gedrang doordat het 
beroepsinstituut opkomt tegen beslissingen die door een van zijn kamers van 
beroep zijn gewezen. (Art. 9, § 7, eerste lid, Kaderwet 3 aug. 2007)

(Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars t. v.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de kamer van 
beroep van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 28 juli 2011.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
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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 een middel van niet-ontvankelijkheid op : het 
cassatieberoep wordt ingesteld door “het Beroepsinstituut van vast-
goedmakelaars” terwijl artikel 9, § 7, van de Kaderwet van 3 augustus 
2007 betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen bepaalt dat 
het cassatieberoep wordt ingesteld door de betrokkenen of door de voor-
zitter van de Nationale Raad samen met een rechtskundig assessor.

2. Hoewel krachtens de artikelen 702 en 703 Gerechtelijk Wetboek, de 
identiteit van de rechtspersonen in een akte van rechtspleging voldoende 
wordt omschreven door hun benaming, rechtskarakter en maatschappe-
lijke zetel, treden die rechtspersonen slechts geldig in rechte op door 
hun bevoegde organen. 

Krachtens artikel 9, § 7, eerste lid, van de vermelde Kaderwet van 
3 augustus 2007 kunnen de door de uitvoerende kamers of de verenigde 
uitvoerende kamers in laatste aanleg gewezen beslissingen, de eindbe-
slissingen van de kamers van beroep of van de verenigde kamers van 
beroep door de betrokkenen of door de voorzitter van de Nationale Raad 
samen met een rechtskundig assessor voor het Hof van Cassatie worden 
gebracht wegens schending van de wet of wegens schending van substan-
tiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.

De voorzitter van de Nationale Raad en een rechtskundig assessor 
treden aldus op als vertegenwoordiger van het beroepsinstituut om de 
eindbeslissing van de Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van 
Vastgoedmakelaars voor het Hof van Cassatie te brengen.

3. Hoewel het cassatieberoep en het exploot tot betekening zijn opge-
maakt ten name van “Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars”, blijkt uit 
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de beslissing hiertoe 
genomen werd door de daartoe bij wet aangeduide bevoegde personen.

4. Het recht op een eerlijk proces wordt niet geschonden noch komt de 
onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de kamer van beroep van 
de eiser in het gedrang doordat de eiser als beroepsinstituut opkomt 
tegen beslissingen die door een van zijn kamers van beroep zijn gewezen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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14 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte 
en mevr. De Baets.

N° 388

1o kamer — 15 juni 2012
(C.11.0120.F)

Betekeningen en kennisgevingen. — in het Buitenland. — 
gekende verBlijfplaats in België. — Bekendheid. — Bewijslast.

De partij die aanvoert dat de dagvaarding haar betekend had moeten worden 
op haar verblijfplaats in België en niet op haar woonplaats in het buiten-
land, zoals dat is gebeurd, moet bewijzen dat zij op het ogenblik van de 
betekening een verblijfplaats had in België en dat de betekenende partij 
daarvan op de hoogte was of had moeten zijn. (Artt. 40, vierde lid, en 870 
Gerechtelijk Wetboek)

(d. t. f.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 30 augustus 2010 van 
het hof van beroep te Brussel.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 mei 2012 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

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

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

De door de verweerder tegen dit onderdeel opgeworpen grond van niet-
ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang :

De overweging van het arrest volgens welke “[de eiser] daaren-
tegen geen enkel objectief gegeven aanvoert dat kan aantonen dat [de 
verweerder] niet bij zijn dochter en zijn echtgenote zou zijn blijven 
wonen zoals in 1999”, kan niet worden gescheiden van de voorgaande 
overweging dat “uit de door [de eiser] overgelegde stukken blijkt dat 
hij de verblijfplaats [van de verweerder]” in België in 1999, gelegen te 
Waver, … , “wel degelijk kende”, aangezien dit het adres was waarop 
een gerechtsdeurwaarder “op 13 april 1999 [aan de verweerder] in eigen 
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persoon een dagvaarding heeft overhandigd”, en kan evenmin worden 
gescheiden van de daaropvolgende overweging dat “hij de identiteit 
van de echtgenote kende […] en dus makkelijk haar adres had kunnen 
opsporen […] in Grez-Doiceau of omstreken, teneinde [in juni 2002] de 
gedinginleidende akte op de verblijfplaats en niet op het adres van een 
woonplaats in de Democratische Republiek Congo te doen betekenen”.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid van het onderdeel

Krachtens artikel 40, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, is de beteke-
ning in het buitenland ongedaan indien de partij op wier verzoek ze 
verricht is, de verblijfplaats van degene aan wie betekend wordt, in 
België kende.

Luidens artikel 870 van datzelfde wetboek moet iedere partij het bewijs 
leveren van de feiten die zij aanvoert.

Bijgevolg moet de verweerder, die aanvoerde dat de dagvaarding hem 
betekend had moeten worden op zijn verblijfplaats in België en niet op 
zijn woonplaats in het buitenland, zoals dat is gebeurd, bewijzen dat 
hij op het ogenblik van de betekening in 2002 een verblijfplaats had in 
België en dat de eiser daarvan op de hoogte was of had moeten zijn. 

Het arrest, dat oordeelt dat de eiser de verblijfplaats, in België, van 
de verweerder in juni 2002 kende, op grond dat aangetoond is dat de 
eiser de verblijfplaats, in 1999, van de verweerder bij zijn dochter en 
zijn echtgenote te Waver, …, kende en dat “de [verweerder] die verblijf-
plaats daarna verlaten heeft”, en dat “[de eiser] […] geen enkel objectief 
gegeven aanvoert dat kan aantonen dat [de verweerder] niet bij zijn 
dochter en zijn echtgenote in België was blijven wonen [in 2002] zoals in 
1999, zodat hij het adres had kunnen vinden, aangezien hij de identiteit 
van de echtgenote kende”, en de verweerder ontslaat van de verplich-
ting om aan te tonen dat hij op het ogenblik van de betekening een 
verblijfplaats had in België en dat de eiser die verblijfplaats kende of 
had moeten kennen, keert onwettig de bewijslast om en schendt bijge-
volg artikel 870 Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel, dat 
niet kan leiden tot ruimere cassatie.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart, het verzet met bevestiging van 
het beroepen vonnis ontvankelijk verklaart en de vordering van de 
verweerder tot betaling van schadevergoeding ongegrond verklaart.

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

15 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-
generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en de heer Van Ommeslaghe.

N° 389

1o kamer — 15 juni 2012 
(C.11.0682.F)

1o deskundigenonderzoek. — Burgerlijke zaken. — vordering tot 
deskundigenonderzoek. — rechter. — BeoordelingsBevoegdheid. — weige-
ring. — voorwaarden.

2o Bewijs. — Burgerlijke zaken. — Bewijslast. Beoordelings-
vrijheid. — Beoordelingsvrijheid. — vordering tot deskundigenon-
derzoek. — rechter. — BeoordelingsBevoegdheid. — weigering. — voor-
waarden.

1o en 2o Hoewel de rechter krachtens artikel 962, eerste lid, van het Gerech-
telijk Wetboek, mag weigeren om een deskundigenonderzoek te bevelen 
wanneer de eiser zijn vordering tot deskundigenonderzoek op geen enkel 
gegeven grondt dat de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten 
aannemelijk kan maken, kan hij evenwel niet alle deskundigenonderzoeken 
of onderzoeksmaatregelen weigeren als een dergelijk gegeven voorhanden 
is, daar hij in dat geval het recht van de eiser om het bewijs te leveren van 
de door hem aangevoerde feiten miskent  (1). (Art. 962, eerste lid, Gerech-
telijk Wetboek)

(c. et crts t. s.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 1 maart 2011 van het 
hof van beroep te Luik.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 mei 2012 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

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

  (1) Zie Cass. 17 nov. 1988, AC 1988-1989, nr. 160 ; Cass. 28 juni 2004, AR S.03.0120.F, AC 
2004, nr. 365 en Cass. 11 mei 2009, AR S.08.0143.F, AC 2009, nr. 311.
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iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter, 
ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil 
werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststel-
lingen te doen of een technisch advies te geven.

Hoewel de rechter, krachtens die bepaling, mag weigeren om een 
deskundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot 
deskundigenonderzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving 
van zijn vordering aangevoerde feiten aannemelijk kan maken, kan hij 
evenwel niet alle deskundigenonderzoeken of onderzoeksmaatregelen 
weigeren als een dergelijk gegeven voorhanden is, daar hij in dat geval 
het recht van de eiser miskent om het bewijs te leveren van de feiten die 
hij aanvoert.

Het arrest wijst erop dat de vaststellingen van het tweede verslag van 
de architect van de eisers “een vochtprobleem betreffen, daar zij betrek-
king hebben op het afvoerstelsel voor het regenwater van de gebouwen 
die grenzen aan de voorkant van het huis van de [eisers] (geen afwer-
king, ontbrekende zinken solins, afgevallen dakpannen, onafgewerkte 
dakgoten…), op de staat van de onafgewerkte dakgoot aan de linker-
kant van de binnenplaats die, zonder afvoerpijp, schuin afloopt naar het 
metselwerk van de voorgevel, op de helling van de dakgoot onderaan het 
pannendak aan de rechterkant van de binnenkoer, waardoor er water 
blijft staan dat infiltreert en een vochtprobleem in het scheidingsmet-
selwerk veroorzaakt”. Het arrest weigert vervolgens om een gerechtelijk 
deskundigenonderzoek of enige andere alternatieve onderzoeksmaat-
regel te bevelen, op grond dat de eisers “geen enkele foto of reparatie-
bestek neerleggen waaruit zou blijken welke schade hun pand [door de 
infiltratie] heeft geleden” en dat “de vaststellingen van hun architect 
niet volstaan om de gevorderde onderzoeksmaatregel te rechtvaardigen, 
die de afwikkeling van het reeds lang aanslepende geschil zal vertragen 
en de proceskosten zal verhogen”.

Het arrest dat om die redenen beslist dat “de vordering van [de eisers], 
waarvan niet is aangetoond dat ze gegrond is, verworpen moet worden”, 
miskent het recht van de eisers om het bewijs te leveren van de feiten 
die zij aanvoeren tot staving van hun vordering tot vergoeding van de 
schade aan hun pand, die veroorzaakt is door waterinfiltratie vanuit het 
naburige pand van de verweerder.

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.

15 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advo-
caat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 390

1o kamer — 15 juni 2012
(C.11.0721.F)

1o deskundigenonderzoek. — Burgerlijke zaken. — vordering tot 
deskundigenonderzoek. — rechter. — BeoordelingsBevoegdheid. — weige-
ring. — voorwaarden.

2o Bewijs. — Burgerlijke zaken. — Bewijslast. Beoordelings-
vrijheid. — Beoordelingsvrijheid. — vordering tot deskundigenonderzoek. 
— rechter. — BeoordelingsBevoegdheid. — weigering. — voorwaarden.

1o en 2o De rechter kan krachtens artikel 962, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, weigeren om een deskundigenonderzoek te bevelen wanneer de eiser 
zijn vordering tot deskundigenonderzoek op geen enkel gegeven grondt dat 
de tot staving van zijn vordering aangevoerde feiten aannemelijk kan maken 
of wanneer er geen dienstige reden bestaat om die maatregel te bevelen  (1). 
(Art. 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(son et image n.v. t. carrefour Belgium n.v.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 16 juni 2011.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 mei 2012 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eiser voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

  (1) Zie Cass. 17 nov. 1988, AC 1988-89, nr. 160 en Cass. 9 mei 2005, AR S.04.0183.N, AC 
2005, nr. 108. O. mignolet, L’expertise judiciaire, tiré à part du Répertoire notarial, Brussel, 
Larcier, 2009, 36, nr. 27 en de verschillende verwijzingen in de voetnoten onderaan de 
pagina.
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iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Luidens artikel 962, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter, 
ter oplossing van een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil 
werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststel-
lingen te doen of een technisch advies te geven.

Krachtens die bepaling kan de rechter weigeren om een deskundigen-
onderzoek te bevelen wanneer de eiser zijn vordering tot deskundigenon-
derzoek op geen enkel gegeven grondt dat de tot staving van zijn vorde-
ring aangevoerde feiten aannemelijk kan maken of wanneer er geen 
dienstige reden bestaat om die maatregel te bevelen.

Het arrest beslist dat, met uitzondering van de elf toestellen waar-
voor bestekken van de firma Barco zijn overgelegd, op grond waarvan 
de eerste rechters een bedrag van 1.075,73 euro in aanmerking hebben 
genomen, “geen enkel ander overgelegd stuk het hof in staat stelt een 
objectieve raming te maken van de waarde, in augustus 1989, van het 
niet teruggegeven materiaal, met inbegrip van de bekabeling, of van 
de vereiste herstellingen, met inaanmerkingneming van de normale 
huurslijtage en van de leeftijd van het materiaal dat zeven jaar eerder 
was geïnstalleerd” en dat “[de eiseres] bijgevolg vergeefs een bestek met 
betrekking tot de nieuwe bekabeling, op datum van 23 augustus 2006, 
overlegt”.

Het arrest dat, op grond van die vermeldingen, neerkomt op de beslis-
sing dat het deskundigenverslag, gelet op de verstreken tijd en op de 
gevolgen daarvan voor de mogelijkheid om een objectieve raming te 
verkrijgen van het materiaal dat in 1989 niet was teruggegeven, geen 
enkele dienstige vaststelling bevat, miskent het recht van de eiseres 
niet om het haar opgedragen bewijs te leveren, schendt de wettelijke 
bepalingen niet en miskent de algemene beginselen niet die in het 
middel zijn vermeld.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

15 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en de heer Maes.
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N° 391

1o kamer — 15 juni 2012
(C.12.0231.F)

1o spelen en weddenschappen. — kansspelcommissie. — aanvraag tot 
toekenning van een vergunning. — hoedanigheid. — Beslissing. — aard. — 
vordering tot onttrekking van de zaak. — ontvankelijkheid.

2o verwijzing van een rechtBank naar een andere. — 
Burgerlijke zaken. — gewettigde verdenking. — kansspelcommissie. — 
aanvraag tot toekenning van een vergunning. —hoedanigheid. — Beslissing. 
— aard. — vordering tot onttrekking van de zaak. — ontvankelijkheid.

3o eigenlijke rechtspraak. — kansspelcommissie. — aanvraag tot 
toekenning van een vergunning. — hoedanigheid. — Beslissing. — aard. — 
vordering tot onttrekking van de zaak. — ontvankelijkheid.

1o, 2o en 3o De kansspelcommissie neemt een eenzijdige administratieve 
beslissing in de hoedanigheid van administratieve overheid wanneer zij zich 
uitspreekt over een aanvraag tot toekenning van een vergunning die is inge-
diend op grond van artikel 21, § 1, van de wet van 7 mei 1999 op de kans-
spelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van 
de spelers, of t.a.v. een aanvrager die krachtens artikel 76/1 van die wet zijn 
activiteiten mag voortzetten tot de commissie een beslissing heeft genomen, 
aangezien voormeld artikel 21, § 1, de commissie niet opdraagt een geschil te 
beslechten maar alleen zich in positieve of negatieve zin uit te spreken over 
de haar voorgelegde vergunningsaanvragen ; hieruit volgt dat de commissie 
die kennis neemt van een aanvraag tot toekenning van een vergunning, geen 
rechter is in de zin van de artikelen 648 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek 
en dat de vordering tot onttrekking van de zaak aan die commissie kennelijk 
niet ontvankelijk is  (1). (Artt. 648 e.v. Gerechtelijk Wetboek)

(Betting consult B.v.B.a.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

De verzoekster vordert bij een met redenen omkleed en door mr. Hakim 
Boularbah, advocaat bij de balie te Brussel, ondertekend verzoekschrift, 
dat op 11 mei 2012 ter griffie van het Hof van Cassatie is ingediend, dat 
de procedure betreffende de toekenning van haar vergunningen wegens 
wettige verdenking aan de kansspelcommissie zou worden onttrokken.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 6 juni 2012 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 391.
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ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Krachtens artikel 21, § 1, van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, 
de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van 
de spelers, spreekt de kansspelcommissie zich uit, bij een met redenen 
omklede beslissing, over de aanvragen tot toekenning van de vergun-
ningen die in deze wet zijn voorzien.

Die bepaling draagt de commissie niet op een geschil te beslechten 
maar alleen zich in positieve of negatieve zin uit te spreken over de haar 
voorgelegde vergunningsaanvragen.

Hieruit volgt dat de commissie, wanneer zij zich uitspreekt over een 
op grond van voormeld artikel 21, § 1, ingediende aanvraag, een eenzij-
dige administratieve beslissing neemt in de hoedanigheid van adminis-
tratieve overheid.

Dat is ook het geval ten aanzien van een aanvrager die krach-
tens artikel 76/1 van die wet zijn activiteiten mag voortzetten tot de 
commissie een beslissing heeft genomen.

Hieruit volgt dat de kansspelcommissie die kennisneemt van een 
aanvraag tot toekenning van een vergunning, geen rechter is in de zin 
van de artikelen 648 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoekster in de kosten.

15 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Boularbah (bij de balie 
te Brussel), de heer Verbist (bij de balie te Brussel), de heer Fonteyn (bij 
de balie te Brussel) en de heer Douny (bij de balie te Luik).

N° 392

1o kamer — 15 juni 2012
(F.11.0095.F)

Belasting over de toegevoegde waarde. — Belastingaftrek. — 
omvang van de aftrek. — reclame. — kosten van spijzen en drank.

De kosten van spijzen en drank die gemaakt worden voor reclamedoeleinden, 
welke in hoofdzaak ertoe strekken mogelijke kopers in te lichten over het 
bestaan en de kwaliteiten van een product of een dienst teneinde de verkoop 
ervan te stimuleren, zijn aftrekbaar  (1). (Artt. 45, § 1, 1o, § 3, 3o en 18, § 1, 
tweede lid, 11o, Btw-wetboek)

  (1) Zie andersl. concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 392.
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(Belgische staat, min. van financiën t. étaBlissements genet n.v.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 17 november 2010.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 22 mei 2012 een conclusie 
neergelegd ter griffie.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eiser voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel

Krachtens artikel 45, § 1, 1o, van het Btw-wetboek, mag elke belasting-
plichtige, op de belasting die hij verschuldigd is, de belasting in aftrek 
brengen die geheven is op de hem geleverde goederen en verleende dien-
sten en op de door hem ingevoerde goederen, voor zover hij die goederen 
en diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen.

Overeenkomstig artikel 45, § 3, 3o, Btw-wetboek, komt de belasting ter 
zake van kosten van spijzen en dranken in de zin van artikel 18, § 1, tweede 
lid, 11o, niet in aanmerking voor aftrek. Laatstgenoemde bepaling heeft 
betrekking op het verschaffen van spijs en drank in restaurants en cafés 
en, meer algemeen, in omstandigheden voor het verbruik ter plaatse.

De activiteit die in hoofdzaak en rechtstreeks ertoe strekt mogelijke 
kopers in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van een product of 
een dienst teneinde de verkoop ervan te stimuleren, is evenwel reclame 
waarvan de kosten aftrekbaar zijn. De kosten van spijzen en drank die 
gemaakt worden voor dergelijke reclamedoeleinden zijn dus aftrekbaar.

Het arrest oordeelt dat “de lijst van de facturen waarvan de btw-
aftrek werd verworpen [...]erop wijst dat die kosten [voor het leveren 
van spijzen en drank] werden gemaakt om verschillende voertuigen aan 
de clientèle voor te stellen […] en om reclame te maken [...] ; dat die liti-
gieuze kosten dus niet alleen maar tot doel hadden het comfort van de 
aanwezige cliëntèle te verhogen maar, net als de andere kosten die voor 
die evenementen zijn gemaakt, hoofdzakelijk ertoe strekten de poten-
tiële kopers in te lichten over het bestaan en de kwaliteiten van de voer-
tuigen die door [de verweerster] werden verkocht teneinde de verkoop 
ervan te stimuleren, en dus reclamekosten waren”.

Het arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat de btw op 
die kosten aftrekbaar is.

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

15 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : Mevr. Regout. — Andersluidende conclusie : de 
heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer 
Levaux (bij de balie te Luik).

N° 393
3o kamer — 18 juni 2012

(C.10.0692.F)

1o cassatieBeroep. — Burgerlijke zaken. — vormen. — allerlei. 
— geen middel tegen een Beslissing. — gevolg. — ontvankelijkheid.

2o cassatiemiddelen. — Burgerlijke zaken. — allerlei. — 
middel. — Begrip.

3o voorrechten en hypotheken. — algemeen. — verzekeringen. — 
schadegeval. — vergoeding die in de plaats is gesteld van het verzekerde 
goed. — hypothecaire of Bevoorrechte schuldvorderingen. — gevolgen.

1o In burgerlijke zaken is het cassatieberoep niet ontvankelijk, wanneer het 
gericht is tegen een rechterlijke beslissing waarop de eiser geen kritiek oefent 
doordat hij geen middel aanvoert  (1).

2o Ook al leidt de vernietiging van een arrest tot de vernietiging van een ander 
arrest dat daarvan het gevolg is, maakt het gevolg van een vernietiging 
t.a.v. de omvang van dat arrest geen middel uit.

3o Uitgezonderd wanneer de verzekeraar zich het recht heeft voorbehouden de 
verzekeringsvergoeding te gebruiken voor de herstelling van de verzekerde 
zaak, is die vergoeding in geval van ramp ondergeschikt aan de verzekerde 
goederen ten voordele van de schuldeisers die houder zijn van een voor-
recht of een hypotheek, welke op die goederen kunnen worden uitgeoefend, 
kunnen die schuldeisers eisen dat de vergoeding hun gestort wordt en kunnen 
zij elke rechtstreeks aan de verzekerde gedane betaling als niet bevrijdend 
beschouwen. (Art. 10, eerste lid, Hypotheekwet)

(B. t. ag insurance n.v. e.a.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van 15 januari 2008, 
20 april 2009 en 19 april 2010 van het hof van beroep te Bergen.

De zaak is bij beschikking van 23 april 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

  (1) Cass. 14 april 1994, AR 9592, AC 1994, nr. 176.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

ii.c  c cassatiemiddel

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1134, 1165, 1168, 1176, 1178, 1179, 1181, 1184 en 1582 van het Burger-
lijk Wetboek ;

— de artikelen 8, 9, 10, vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 juni 1992, en 79 
van de Hypotheekwet van 16 december 1851 ; 

— de artikelen 1, 20 en 36 (vóór de opheffing ervan bij de wet van 25 juni 1992) 
van de wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI van Boek I van het Wetboek 
van Koophandel ;

— de artikelen 17, § 1 en 4, en 19, § 2, van het koninklijk besluit van 1 februari 
1988 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige 
risico’s betreft.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest van 19 april 2010 verklaart het hoofdberoep van de 
verweersters gegrond en het incidenteel beroep van de eiser ongegrond, vernie-
tigt alle beschikkingen van het beroepen vonnis, behalve in zoverre dat vonnis 
de oorspronkelijke vordering van de eiser ontvankelijk had verklaard en wat 
betreft de hem terug te betalen kosten, wijzigt voor het overige het vonnis en 
doet uitspraak bij wege van nieuwe beschikkingen, waarbij het arrest de verweer-
sters, elk voor de helft, veroordeelt om aan de eiser, voor de verkoopwaarde van 
het gebouw, een definitief bedrag van 814.684,25 euro te betalen, met inbegrip van 
de voorlopige veroordelingen die met betrekking tot dat gebouw reeds waren 
uitgesproken, vermeerderd met de moratoire interest vanaf 13 februari 2010 tot 
de algehele betaling, van welk bedrag 544.313,55 euro moet worden afgetrokken, 
vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de 
uitbetalingen, om de volgende redenen :

 “Het hof [van beroep] moet nog de vergoeding bepalen die aan [de eiser] 
verschuldigd is voor de schade aan zijn gebouw, los van de leegstand waarover 
reeds uitspraak is gedaan ;

In dat verband moet nu reeds erop gewezen worden dat de provisionele bedragen, 
die al zijn toegekend in twee voorgaande arresten, gegrond zijn op hypotheses, 
respectievelijk van wederopbouw en herstelling van het beschadigde gebouw, die 
in het licht van de huidige omstandigheden opnieuw onderzocht zullen moeten 
worden ;

In een vorig arrest werd reeds erop gewezen dat [de eiser], van zijn verzeke-
raars, de vergoeding van zijn schade moet vorderen op grond van artikel 4 van 
de algemene voorwaarden van zijn verzekeringspolis, volgens hetwelk het bedrag 
van de vergoeding, in geval van wederopbouw, gelijk is aan de nieuwwaarde van 
het gebouw en, in geval van herstelling van het beschadigde gebouw, gelijk is aan 
een ander bedrag dat door een complexe berekening bepaald zal worden ;

Hetzelfde artikel bepaalt daarenboven dat de schadeloosstelling, bij gebrek aan 
wederopbouw of herstelling, plaatsvindt ‘op grond van de verkoopwaarde van het 
gebouw, na aftrek van de waarde van het terrein’ ;

Te dezen werd [aan de eiser] in het arrest van 4 oktober 2004 reeds akte verleend 
van het feit dat hij definitief afzag van de wederopbouw van zijn in brand gestoken 
zaak ;
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[De eiser] blijft daarentegen schadeloosstelling vorderen op grond van een 
wedersamenstelling van de waarde van zijn gebouw, door zich te beroepen op de 
koop, onder opschortende voorwaarde, van flatgebouwen in Oostende, het eerste 
voor een bedrag van 618.000 euro, op grond van een voorlopige koopovereenkomst 
van 4 mei 2005, en het tweede voor een bedrag van 825.000 euro, op grond van een 
voorlopige koopovereenkomst van 25 september 2007 ;

Er moet gewezen worden op het feit dat [de eiser] reeds een andere voorlopige 
koopovereenkomst had gesloten, met name op 8 december 2004, voor de aankoop 
van een flatgebouw te Koekelberg ; die koop is gerechtelijk ontbonden, omdat de 
huidige procedure de zaak heeft lamgelegd en hij bijgevolg niet in staat was de 
prijs te betalen ;

De vraag is dus of [de eiser] aanspraak kan maken op de vergoeding die 
verschuldigd is in geval van herstelling van zijn beschadigde eigendom of dat 
hij zich moet tevredenstellen met de verkoopwaarde waarop hij, bij gebrek aan 
wederopbouw of herstelling, krachtens de polis recht heeft ;

Zoals deze kamer reeds heeft gepreciseerd in zijn arrest van 15 januari 2008, 
moet [de eiser] in dit geval aantonen dat de geplande aankopen ook daadwerke-
lijk zullen kunnen doorgaan ;

Het hof [van beroep] had in hetzelfde arrest reeds beklemtoond dat te vrezen 
viel dat de geplande aankopen niet zouden doorgaan, gelet op de vele beslagen 
onder derden die de schuldeisers [van de eiser] bij de verzekeraars van laatstge-
noemde hadden gelegd ;

Nog steeds in hetzelfde arrest had het hof [de eiser] reeds verzocht toe te 
lichten hoe hij dacht zijn aankopen te kunnen financieren, aangezien het hof 
[van beroep] die beslagen onder derden niet kon betwisten en een hypothecaire 
schuldeiser evenmin kon verplichten van zijn oorspronkelijke waarborgen af te 
zien en zijn hypotheek op de pas aangekochte panden over te brengen ;

Er moet worden vastgesteld dat [de eiser] geen gewag maakt van onderhande-
lingen met zijn hypothecaire schuldeiser en nog minder dat hij met zijn hypo-
thecaire schuldeiser een akkoord heeft bereikt teneinde de geplande aankopen te 
financieren met de uitgekeerde verzekeringspremies ;

Het dient te worden onderstreept dat de naamloze vennootschap Fortis Bank, 
de hypothecaire schuldeiser, op 4 november 2002 ook derdenbeslag heeft laten 
leggen op een bedrag van 1.058.830,98 euro, vermeerderd met een bedrag van 
212,25 euro per dag te rekenen van 5 oktober 2002 ;

[De eiser] bewijst evenmin, door middel van recente stukken, dat de verkopers 
nog steeds bereid zijn om de authentieke akten te verlijden en hun eigendommen 
nog niet aan derden hebben verkocht ;

In die omstandigheden blijkt niet dat [de eiser] nog schijn van kans heeft om 
zijn aankopen te verwezenlijken ;

[De eiser] heeft bijgevolg, overeenkomstig artikel 4 van de algemene voorwaarden 
van de verzekeringspolis, slechts recht op de verkoopwaarde van zijn gebouw op 
het ogenblik van het schadegeval, na aftrek van de waarde van het terrein”.

Het bestreden arrest van 15 januari 2008 had voordien het debat heropend zodat 
de eiser uitleg kon verschaffen over de mogelijkheid om zijn onroerend vermogen 
geheel of gedeeltelijk weder op te bouwen en de partijen het hof [van beroep] in 
staat zouden stellen, in voorkomend geval, de werkelijke waarde of de verkoop-
waarde van het betrokken pand te schatten, om de volgende redenen :

 “Artikel 4, c), van de ‘gemeenschappelijke voorwaarden’ van de verzekerings-
overeenkomst bepaalt met name dat, indien de verzekerde afziet van de weder-
opbouw van het beschadigde gebouw maar de vergoeding voor de schade aan dat 
gebouw aanwendt voor de aankopen van een ander gebouw in België, het bedrag 
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van de schade bepaald wordt op grond van de nieuwwaarde van het beschadigde 
gebouw, voor zover het bedrag dat gebruikt wordt voor de aankoop van het nieuwe 
gebouw op zijn minst gelijk is aan die nieuwwaarde ; indien het bedrag dat aange-
wend wordt voor de aankoop van het nieuwe gebouw lager is dan de nieuwwaarde 
van het beschadigde gebouw maar hoger is dan de helft van die nieuwwaarde, is 
de vergoeding gelijk aan die welke verschuldigd is voor het beschadigde gebouw, 
berekend op grond van de nieuwwaarde ;

In dit geval wordt niet betwist dat de nieuwwaarde van het verzekerde gebouw 
1.060.860 euro bedroeg. De [verweersters] blijven echter in gebreke enige aanwij-
zing te geven over de werkelijke waarde en de verkoopwaarde van dat gebouw, 
hoewel de laatste heropening van het debat hierover handelde ;

[De eiser] vordert voor het hof [van beroep] thans op grond van voormeld 
artikel 4, c), en op grond van de onderhandse akten die hij bij zijn dossier voegt, 
de hierboven bedoelde nieuwwaarde, met name een bedrag van 1.060.860 euro, 
vermeerderd met een vergoeding voor leegstand, met name 44.472,10 euro, en de 
interest vanaf 20 november 1990, met name 1.136.490 euro, wat nog neerkomt op 
een totaalbedrag van 2.241.828,10 euro. Gelet op de betaalde bedragen ter waarde 
van 544.313,53 euro, en gelet op de interest hierop, zou hij naar eigen zeggen recht 
hebben op een saldo van 1.606.422,20 euro ;

De door hem aangevoerde onderhandse akten vermelden dat hij nog te bouwen 
appartementen in Oostende zal kopen tegen de prijs van 825.000 euro (over-
eenkomst gesloten met de naamloze vennootschap Depoorter Immobiliën) en 
618.000 euro exclusief belasting op de toegevoegde waarde (overeenkomst gesloten 
met de naamloze vennootschap Valerie Invest). In tegenstelling tot wat de maat-
schappijen beweren in hun conclusies, blijkt niet dat de laatstgenoemde overeen-
komst zou zijn ontbonden ;

[...] De [verweersters] betogen dat de reeds uitgesproken voorlopige veroor-
delingen hun verplichtingen te boven gaan en beweren dat zij aan [de eiser] dus 
niets meer verschuldigd zijn ;

Zij betogen dat hun verzekerde alleen voorlopige koopovereenkomsten kan 
voorleggen die geen uitwerking hebben ten aanzien van derden, temeer daar zij 
zijn gesloten onder een opschortende voorwaarde die uitgerekend betrekking 
heeft op de toekenning van de verzekeringsvergoedingen, waarvan de koper 
beweert dat zij hem verschuldigd zijn. De verkoop van een onroerend goed aan 
hun verzekerde zou volgens de verweersters hen pas kunnen worden tegenge-
worpen na overschrijving van de authentieke koopakte ;

De overeenkomst zelf bepaalt echter dat de vergoeding betaald wordt ‘bij 
aankoop van het gebouw’ (zie artikel 6), wat moet worden begrepen als de datum 
waarop die verkoop tussen de contracterende partijen plaatsvindt en niet als de 
datum waarop de authentieke akte wordt overgeschreven ;

Daarenboven wordt aangenomen dat de eigenaar van een tegen brand verzekerd 
gebouw niet verplicht is kosten te maken voor de wederopbouw van zijn pand alvo-
rens de vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij te kunnen ontvangen. Er 
is geen enkele reden waarom dit anders zou zijn wanneer de verzekerde het uitge-
brande pand niet wil heropbouwen maar verkiest om zijn onroerend vermogen 
weder samen te stellen door een ander pand te kopen ;

De overeenkomst wordt echter niet te goeder trouw uitgevoerd wanneer de 
verzekerde alleen maar de wens hoeft te uiten dat hij opnieuw een onroerend 
vermogen wil samenstellen ; dat voornemen kan pas een invloed hebben op het 
bedrag die de verzekeraar hem in voorkomend geval verschuldigd is als het reali-
seerbaar blijkt ;

In dit geval valt te vrezen dat [de eiser], aangezien er bij de verzekeringsmaat-
schappijen reeds beslag is gelegd op de vergoedingen die zij in voorkomend geval 
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[aan de eiser] zouden moeten betalen, nooit in staat zal zijn de in de aangevoerde 
voorlopige koopovereenkomsten bepaalde bedragen te betalen. In elk geval moet 
worden vastgesteld dat hij geenszins toelicht hoe hij zijn koopplannen denkt 
te kunnen financieren, gelet op die uitvoerende beslagen. In dat verband is het 
hof [van beroep] niet bevoegd om zijn hypothecaire schuldeiser te verplichten 
van zijn oorspronkelijke waarborgen af te zien en zijn bestaande hypotheek over 
te brengen op de pas gekochte gebouwen. [De eiser] dient, maar verzuimt, te 
bewijzen dat hij een dergelijke oplossing met de schuldeiser heeft onderhandeld. 
In de huidige staat van de zaak lijkt hij dus geen aanspraak te kunnen maken 
op een vergoeding die gelijk is aan de nieuwwaarde van het verzekerde gebouw ;

De [verweersters] beweren echter ten onrechte dat zij, bij gebrek aan wederop-
bouw of herstelling van de eigendom, niets verschuldigd waren. Integendeel, zij 
waren op zijn minst een vergoeding verschuldigd die overeenkomt met de verkoop-
waarde van het gebouw en die, overeenkomstig artikel 6 van de overeenkomst, 
moest zijn betaald ‘binnen de dertig dagen na de afhandeling van het schadegeval’ ;

De partijen hebben geen uitleg verschaft over de interpretatie die aan dat 
onduidelijke beding moet worden gegeven : kan ‘afhandeling’ van een schadegeval 
iets anders betekenen dan de betaling van de verschuldigde vergoeding ?

[De eiser] moet vooral een antwoord geven op de vraag in welke mate hij 
zijn onroerend vermogen, geheel of gedeeltelijk, weder samen kan stellen en de 
partijen moeten het hof [van beroep] in staat stellen, in voorkomend geval, de 
werkelijke waarde of de verkoopwaarde van het betrokken gebouw te beoordelen ;

Bij gebrek aan verduidelijkingen van al die punten, ziet het hof [van beroep] 
zich genoodzaakt het debat opnieuw te heropenen’.

Het bestreden arrest alvorens recht te doen van 20 april 2009 benoemt de heer 
J.L., architect, als deskundige en gelast hem om, na alle dienstige inlichtingen 
te hebben vergaard, zo nodig met de medewerking van de door hem gekozen speci-
alisten, overeenkomstig artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek de partijen en 
hun raadslieden te horen en de verkoopwaarde en de werkelijke waarde van het 
beschadigde gebouw gelegen te Edingen, …, te schatten.

Grieven

Eerste onderdeel

Luidens artikel 1 van de wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI van 
Boek I van het Wetboek van Koophandel, is de verzekering een overeenkomst 
waarbij de verzekeraar zich, tegen betaling van een premie, ertoe verbindt de 
verzekerde schadeloos te stellen wegens de verliezen of schade die deze door onze-
kere voorvallen of overmacht zou kunnen lijden. Het verhoopte voordeel mag 
worden verzekerd in de gevallen voorzien bij de wet.

Artikel 20 van die wet bepaalt dat, in elke verzekering, de schadevergoeding in 
geval van ramp geregeld wordt naar de waarde van het voorwerp op het ogenblik 
van de ramp.

Luidens artikel 36 van dezelfde wet, vóór de opheffing ervan bij de wet van 
25 juni 1992, wordt, in geval van brand in bebouwde eigendommen, de ondergane 
schade geschat door de vergelijking van de waarde van het gebouw vóór de ramp 
met de waarde van hetgeen dat dadelijk daarna overblijft.

Volgens artikel 36, tweede lid, wordt zij in geld betaald, tenzij de heropbouw 
van de gebouwen zelf in de verzekering bedongen is geworden.

In het laatste geval moet de verzekerde op kosten van de verzekeraars 
herbouwen of herstellen, binnen een tijd die desnoods door de rechter bepaald zal 
worden ; de verzekeraar heeft het recht erover te waken dat de som waartoe hij 
verbonden is te dien einde aangewend wordt (derde lid van artikel 36).
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De partijen kunnen in voorkomend geval overeenkomen dat de schadeloosstel-
ling geschiedt door middel van de aankoop van een vervangingsgoed.

Die mogelijkheid is overigens uitdrukkelijk voorzien in artikel 17 van het 
koninklijk besluit van 1 februari 1988 betreffende de verzekering tegen brand en 
andere gevaren, wat de eenvoudige risico’s betreft. De eerste paragraaf van dat 
artikel bepaalt dat, onverminderd de toepassing van de andere bepalingen van 
dat besluit die een vermindering van de vergoeding toelaten, de vergoeding niet 
minder mag zijn dan :

— in geval van verzekering tegen nieuwwaarde, 80 pct. van deze waarde na 
aftrek van slijtage ;

— in geval van verzekering tegen aangenomen waarde, deze waarde ;
— in de andere gevallen naargelang de bepalingen van de overeenkomst, de 

verkoopwaarde, de kostprijs, de dagwaarde of de werkelijke waarde,
en voegt in de vierde paragraaf hieraan toe dat indien evenwel de wederopbouw-

prijs of de vervangingswaarde lager ligt dan de vergoeding voor het beschadigde 
gebouw, berekend in nieuwwaarde op de dag van het schadegeval, de vergoeding 
minstens gelijk is aan deze wederopbouw- of vervangingswaarde verhoogd met 
80 pct. van het verschil tussen de oorspronkelijk voorziene vergoeding en deze 
wederopbouw- of vervangingswaarde, verminderd met het slijtagepercentage van 
het beschadigde gebouw en met de taksen en rechten die zouden verschuldigd zijn 
op dit verschil na aftrek van de slijtage.

Artikel 19, § 2, van hetzelfde besluit voegt hieraan toe dat, in geval van vervan-
ging in België van het beschadigde gebouw door de aankoop van een ander dat tot 
hetzelfde gebruik dient, de verzekeraar zich ertoe verbindt de verzekerde, binnen 
de dertig dagen die volgen op de datum van sluiting van de expertise, een eerste 
gedeelte uit te betalen dat gelijk is aan de in artikel 17, § 1, bepaalde minimum-
vergoeding. Het saldo wordt gestort bij het verlijden van de authentieke akte van 
aankoop van het vervangingsgoed.

Het hof van beroep heeft in zijn arrest van 19 april 2010 te dezen vastgesteld 
dat de verzekeringspolis in artikel 4 van de algemene voorwaarden van bepaalde 
dat de vergoeding voor het gebouw, in geval van wederopbouw, berekend werd 
op grond van de nieuwwaarde, in geval van herstelling, op grond van een andere 
waarde die op basis van een complexe berekening bepaald zou worden, en, bij 
gebrek aan wederopbouw of herstelling, op grond van de verkoopwaarde van het 
gebouw, na aftrek van de waarde van de bouwgrond.

In zijn arrest van 15 januari 2008 preciseerde het hof van beroep wat dat betreft 
dat artikel 4, c), van de gemeenschappelijke voorwaarden van de verzekerings-
overeenkomst met name bepaalde dat, indien de verzekerde afzag van de weder-
opbouw van het beschadigde gebouw maar de vergoeding voor de schade aan dat 
gebouw aanwendde voor de aankoop van een ander gebouw in België, het bedrag 
van de schade bepaald zou worden op grond van de nieuwwaarde van de bescha-
digde eigendom, voor zover het bedrag dat gebruikt werd voor de aankoop van het 
nieuwe gebouw op zijn minst gelijk was aan die nieuwwaarde ; indien het bedrag 
dat aangewend werd voor de aankoop van het nieuwe gebouw lager was dan de 
nieuwwaarde van het beschadigde gebouw maar hoger was dan de helft van dat 
bedrag, was de vergoeding gelijk aan die welke verschuldigd was voor het bescha-
digde gebouw en die op grond van de nieuwwaarde berekend werd.

De eiser vroeg om de verzekeraars op grond van voormeld contractueel beding 
te veroordelen tot betaling van de verzekeringsvergoeding die verschuldigd is 
in geval van herstelling en voerde daarbij aan dat hij onder opschortende voor-
waarde, te weten ‘de toekenning van de verzekeringsvergoedingen waarvan de 
koper beweert dat zij hem verschuldigd zijn’, zoals het arrest van 15 januari 2008 
preciseert, flatgebouwen in Oostende had gekocht, het eerste voor een bedrag van 
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618.000 euro, krachtens een voorlopige koopovereenkomst van 5 mei 2005, en het 
tweede voor een bedrag van 825.000 euro, krachtens een voorlopige koopovereen-
komst van 25 september 2007. 

Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkom-
sten degenen die deze hebben aangegaan tot wet.

Hoewel overeenkomsten luidens artikel 1165 van datzelfde wetboek alleen 
gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen en derden geen 
nadeel toebrengen en hun slechts tot voordeel strekken in het geval voorzien 
bij artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek, belet dit niet dat derden, net als de 
rechter, die overeenkomsten — zolang zij blijven bestaan — alsook de gevolgen 
die ze tussen de partijen teweegbrengen, moeten erkennen.

Hieruit volgt een derde, net als de rechter, het bestaan van een onder opschor-
tende voorwaarde gesloten overeenkomst alsook de gevolgen die deze tussen de 
partijen teweegbrengt, zal moeten erkennen.

Luidens artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek is een verbintenis voorwaar-
delijk wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeur-
tenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaats-
hebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of 
niet plaatsheeft.

Artikel 1176 van dat wetboek bepaalt dat wanneer een verbintenis is aange-
gaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd zal plaats-
hebben, die voorwaarde voor onvervuld wordt gehouden wanneer de tijd verlopen 
is zonder dat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. Indien er geen tijd bepaald is, kan 
de voorwaarde altijd vervuld worden en zij wordt eerst geacht onvervuld te zijn, 
wanneer het zeker geworden is dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.

Volgens artikel 1178 wordt de voorwaarde geacht vervuld te zijn wanneer de 
schuldenaar die zich onder die voorwaarde verbonden heeft, zelf de vervulling 
ervan verhinderd heeft.

Luidens artikel 1179 werkt de vervulde voorwaarde terug tot op de dag waarop 
de verbintenis is aangegaan. Indien de schuldeiser overleden is voordat de voor-
waarde vervuld is, gaan zijn rechten op zijn erfgenaam over.

Krachtens artikel 1181 is een verbintenis die onder een opschortende voor-
waarde is aangegaan, die welke afhangt ofwel van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis, ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad, maar aan 
partijen nog onbekend is. In het eerste geval kan de verbintenis niet uitgevoerd 
worden dan nadat de gebeurtenis heeft plaatsgehad. In het tweede geval heeft de 
verbintenis haar gevolgen met ingang van de dag waarop zij is aangegaan.

Uit het geheel van die bepalingen volgt dat een recht onder opschortende voor-
waarde ontstaat zodra de overeenkomst wordt aangegaan en dat het blijft bestaan 
zolang de voorwaarde niet is vervuld, ook al is de uitvoering van de verbintenis 
opgeschort. De schuldenaar zal zijn verbintenis moeten nakomen zodra de voor-
waarde vervuld wordt, zoniet komt hij zijn contractuele verbintenissen niet na.

Zo zal ook de medecontractant zich niet van zijn verplichtingen kunnen bevrijden 
zolang de voorwaarde niet is vervuld en de termijn hiervoor niet is verstreken, 
zoniet komt hij zijn contractuele verbintenissen niet na in de zin van artikel 1184 
van het Burgerlijk Wetboek, wat een grond tot ontbinding van de overeenkomst is.

In dit geval heeft het hof van beroep uitdrukkelijk vastgesteld dat de eiser 
twee voorlopige koopovereenkomsten overlegde, die respectievelijk op 5 mei 2005 
en 25 september 2007 zijn ondertekend en die betrekking hebben op de aankoop, 
onder opschortende voorwaarde, van flatgebouwen in Oostende.

Luidens artikel 1582 van het Burgerlijk Wetboek is koop een overeenkomst 
waarbij de ene partij zich ertoe verbindt om een zaak te leveren en de andere om 
daarvoor een prijs te betalen.
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Aangezien de overeenkomst een opschortende voorwaarde bevat, blijven de 
rechten die uit de koopovereenkomsten zijn ontstaan, bestaan zolang de voor-
waarde niet is vervuld ; alleen hun uitvoering is opgeschort.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, net als de verzekeraars, het bestaan 
van die voorlopige koopovereenkomsten moest erkennen, net als de gevolgen 
die ze tussen de partijen bij de koop teweegbrengen, te weten de overdracht 
onder opschortende voorwaarde, door de voorlopige koopovereenkomsten, van de 
eigendom van de betrokken onroerende goederen tegen betaling van de overeen-
gekomen prijs ; het hof kan de daadwerkelijke totstandkoming van die overeen-
komsten niet in twijfel trekken, aangezien alleen de omstandigheid dat de over-
eengekomen opschortende voorwaarde niet wordt vervuld, een grond kan zijn om 
die overeenkomsten niet in aanmerking te nemen.

Het hof van beroep heeft echter niet vastgesteld dat de opschortende voor-
waarde niet was vervuld.

Het hof heeft daarenboven al in zijn arrest van 15 januari 2008 zelf erkend “dat 
de eigenaar van een tegen brand verzekerd gebouw niet verplicht is kosten te 
maken voor de wederopbouw van zijn pand alvorens de vergoedingen van de 
verzekeringsmaatschappij te kunnen ontvangen ; er is geen enkele reden waarom 
dit anders zou zijn wanneer de verzekerde het uitgebrande pand niet wil herop-
bouwen maar verkiest om zijn onroerend vermogen weder samen te stellen door 
een ander pand te kopen”.

Het hof van beroep, dat erop wijst dat de eiser zich beroept op de aankoop, 
onder opschortende voorwaarde, van flatgebouwen in Oostende via twee voorlo-
pige koopovereenkomsten, heeft noch in het arrest van 15 januari 2008 noch in het 
arrest van 19 april 2010 wettig kunnen beslissen dat de eiser diende te bewijzen 
dat die aankoop zou kunnen doorgaan, terwijl elk recht dat onder opschortende 
waarde is overeengekomen, blijft bestaan zolang de voorwaarde niet is vervuld, 
daar alleen de uitvoering van dat recht opgeschort wordt. Het hof van beroep 
miskent derhalve de interne gevolgen van elke koopovereenkomst onder opschor-
tende voorwaarde, zolang die voorwaarde blijft bestaan (schending van de arti-
kelen 1134, 1168, 1176, 1178, 1179, 1181, 1184 en 1582 van het Burgerlijk Wetboek) 
en ook hun tegenstelbaarheid aan derden (schending van artikel 1165 van het 
Burgerlijk Wetboek) en heeft derhalve niet wettig kunnen beslissen dat de eiser, 
bij gebrek aan bewijs van het feit dat de voorlopige koopovereenkomsten uitwer-
king kunnen krijgen, slechts recht had op de verkoopwaarde van zijn gebouw, 
dat wil zeggen de vergoeding die verschuldigd is wanneer het beschadigde gebouw 
noch hersteld noch vervangen wordt (schending van de artikelen 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, 1, 20 en 36, vóór de opheffing ervan bij de wet van 25 juni 
1992, van de wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI van Boek I van het 
Wetboek van Koophandel, 17, § 1 en 4, en 19, § 2, , van het koninklijk besluit van 
1 februari 1988 betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de 
eenvoudige risico’s betreft). 

Tweede onderdeel

Luidens artikel 1 van de wet van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI van 
Boek I van het Wetboek van Koophandel, is de verzekering een overeenkomst 
waarbij de verzekeraar zich, tegen betaling van een premie, ertoe verbindt de 
verzekerde schadeloos te stellen wegens de verliezen of schade die deze door onze-
kere voorvallen of overmacht zou kunnen lijden. Het verhoopte voordeel mag 
worden verzekerd in de gevallen voorzien bij de wet.

Artikel 20 van die wet bepaalt dat, in elke verzekering, de schadevergoeding in 
geval van ramp geregeld wordt naar de waarde van het voorwerp op het ogenblik 
van de ramp.
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Luidens artikel 36 van dezelfde wet, vóór de opheffing ervan bij de wet van 
25 juni 1992, wordt, in geval van brand in bebouwde eigendommen, de ondergane 
schade geschat door de vergelijking van de waarde van het gebouw vóór de ramp 
met de waarde van hetgeen dat dadelijk daarna overblijft.

Volgens artikel 36, tweede lid, wordt zij in geld betaald, tenzij de heropbouw 
van de gebouwen zelf in de verzekering bedongen is geworden.

In het laatste geval moet de verzekerde op kosten van de verzekeraars 
herbouwen of herstellen, binnen een tijd die desnoods door de rechter bepaald zal 
worden ; de verzekeraar heeft het recht erover te waken dat de som waartoe hij 
verbonden is te dien einde aangewend wordt (derde lid van artikel 36).

De partijen kunnen evenwel overeenkomen dat de schadeloosstelling geschiedt 
door middel van de aankoop van een vervangingsgoed, hetgeen bevestigd wordt 
door artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 februari 1988 betreffende de verze-
kering tegen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige risico’s betreft. De 
vierde paragraaf van dat artikel bepaalt met name dat indien de wederopbouw-
prijs of de vervangingswaarde lager ligt dan de vergoeding voor het beschadigde 
gebouw, berekend in nieuwwaarde op de dag van het schadegeval, de vergoeding 
minstens gelijk is aan deze wederopbouw- of vervangingswaarde verhoogd met 
80 pct. van het verschil tussen de oorspronkelijk voorziene vergoeding en deze 
wederopbouw- of vervangingswaarde, verminderd met het slijtagepercentage van 
het beschadigde gebouw en met de taksen en rechten die zouden zijn verschuldigd 
op dit verschil na aftrek van de slijtage.

Artikel 19, § 2, van dat besluit voegt hieraan toe dat de verzekeraar, in geval 
van vervanging in België van het beschadigde gebouw door de aankoop van een 
ander dat tot hetzelfde gebruik dient, zich ertoe verbindt de verzekerde, binnen 
de dertig dagen die volgen op de datum van sluiting van de expertise, een eerste 
gedeelte uit te betalen dat gelijk is aan de in artikel 17, § 1, bepaalde minimum-
vergoeding. Het saldo wordt gestort bij het verlijden van de authentieke akte van 
aankoop van het vervangingsgoed.

De verzekeringspolis verwees te dezen in artikel 4 van de algemene voor-
waarden uitdrukkelijk naar het geval waarin het goed vervangen werd door de 
aankoop van een ander goed, wat ook vastgesteld wordt in de bestreden arresten 
van 15 januari 2008 en 19 april 2010. 

Hieruit volgt dat de verzekeraar, in dat geval, zijn verzekeringsverplichting zal 
nakomen wanneer hij de verzekerde de voor de vervanging bestemde vergoeding 
betaalt.

Artikel 10 van de hypotheekwet van 16 december 1851, vóór de vervanging ervan 
bij de wet van 25 juni 1992, bepaalt dat wanneer een onroerend goed, een oogst 
of roerende goederen zijn verzekerd, hetzij tegen brand, hetzij tegen enig ander 
onheil, het bedrag dat, in geval van ramp, door de verzekeraar verschuldigd is, 
indien deze het niet gebruikt voor de herstelling van de verzekerde zaak, aange-
wend moet worden tot betaling van de bevoorrechte of hypothecaire schuldvor-
deringen, ieder volgens haar rang.

Uit dat artikel blijkt dat de rechten van de hypothecaire of bevoorrechte 
schuldeiser, in geval van ramp, overgebracht worden op de verzekeringsvergoe-
ding, die in de plaats komt van het goed, tenzij die vergoeding aangewend wordt 
voor de herstelling van de verzekerde zaak, hetzij door het beschadigde goed te 
herstellen in de strikte zin van het woord, hetzij door het te vervangen.

Artikel 79 van de hypotheekwet bepaalt in zijn eerste lid dat indien de met 
hypotheek bezwaarde onroerende goederen teniet zijn gegaan of beschadiging 
hebben geleden, zodat zij voor de zekerheid van de schuldeiser ontoereikend zijn 
geworden, deze gerechtigd is de terugbetaling van zijn schuldvordering te eisen 
en moet dus in dit geval buiten beschouwing worden gelaten.
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Hieruit volgt dat indien de verzekeringsvergoeding aangewend wordt voor de 
herstelling van het verzekerde goed, de verzekeraar niet verplicht kan worden 
die vergoeding aan de hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser uit te betalen.

Zo zullen ook de beslagen die op initiatief van andere schuldeisers bij de verze-
keraars zijn gelegd niet kunnen verhinderen dat de verzekeringsvergoeding 
aangewend wordt voor de aankoop van het vervangingsgoed. Het uitvoerend 
beslag onder derden doet immers geen voorrangsrecht ontstaan : luidens artikel 9 
van de hypotheekwet zijn alleen de voorrechten en hypotheken wettige redenen 
van voorrang.

Daarenboven bepaalt artikel 8 van de hypotheekwet uitdrukkelijk dat de 
goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuld-
eisers strekken en dat de prijs ervan onder hen naar evenredigheid van hun vorde-
ring wordt verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voor-
rang bestaan. De schuldeisers die over geen enkel voorrecht of hypotheek op dat 
goed beschikken, zullen bijgevolg de voorrang van de hypothecaire of bevoor-
rechte schuldeisers moeten eerbiedigen, terwijl die laatstgenoemde schuldeisers 
zelf niet méér rechten hebben dan die welke hun bij wet zijn toegekend.

Welnu, aangezien artikel 10 van de hypotheekwet uitdrukkelijk bepaalt dat het 
bedrag dat in geval van ramp door de verzekeraar verschuldigd is, slechts aange-
wend zal worden voor de betaling van de bevoorrechte of hypothecaire schuld-
vorderingen, ieder volgens haar rang, voor zover dat bedrag niet wordt gebruikt 
voor de herstelling van het verzekerde goed, volgt hieruit dat de hypothecaire 
of bevoorrechte schuldeisers, in laatstgenoemd geval, geen aanspraak kunnen 
maken op de vergoeding die voor de herstelling wordt gebruikt en kunnen zij, 
a fortiori, evenmin aanspraak maken op enig voorrecht. In dat laatste geval 
zouden zij immers het voormelde artikel schenden.

Het hof van beroep, dat zowel in het arrest van 15 januari 2008 als in het arrest 
van 19 april 2010 oordeelt dat te vrezen valt dat de eiser, wegens de beslagen bij de 
verzekeraars, waaronder het uitvoerend beslag van de hypothecaire schuldeiser, 
nooit in staat zal zijn de in de aangevoerde voorlopige koopovereenkomsten 
bepaalde bedragen te betalen, en zodoende beslist dat de verzekeraars verplicht 
zouden zijn de verzekeringsvergoeding te betalen aan de beslagleggende schuld-
eisers, zelfs als die vergoeding gebruikt werd voor de herstelling van het bescha-
digde goed, en hieruit afleidt dat het weinig waarschijnlijk was dat de koop zou 
doorgaan en dat derhalve de voorwaarde om de in geval van herstelling verschul-
digde vergoeding te verkrijgen niet was vervuld, verantwoordt zijn beslissing 
bijgevolg niet naar recht (schending van de artikelen 8, 9, 10, vóór de wijziging 
ervan bij de wet van 25 juni 1992, en 79 van de hypotheekwet van 16 december 
1851, 1, 20 en 36, vóór de opheffing ervan bij de wet van 25 juni 1992, van de wet 
van 11 juni 1874 houdende de titels X en XI van Boek I van het Wetboek van 
Koophandel, 17, § 1 en 4, en 19, § 2, van het koninklijk besluit van 1 februari 1988 
betreffende de verzekering tegen brand en andere gevaren, wat de eenvoudige 
risico’s betreft). 

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Het door de verweersters tegen het cassatieberoep opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid, in zoverre dat cassatieberoep gericht is tegen 
het arrest van 20 april 2009 : de eiser bekritiseert dat arrest niet

Uit het middel blijkt dat de eiser alleen kritiek uitoefent op de arresten 
van 15 januari 2008 en 19 april 2010.
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Hoewel de vernietiging van het eerstgenoemde arrest wellicht zou 
leiden tot vernietiging van het arrest van 20 april 2009, dat het gevolg 
ervan is, maakt het gevolg van een vernietiging ten aanzien van de 
omvang ervan geen middel uit.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

Middel

Uit de bestreden arresten van 15 januari 2008 en 19 april 2010 blijkt dat de 
eiser, verzekerde van de verweersters, vorderde dat de vergoeding waarop 
hij recht had wegens het verlies van zijn tegen brand verzekerd pand, dat 
hij niet heeft willen heropbouwen, overeenkomstig artikel 4 van de alge-
mene voorwaarden niet zou worden vastgesteld op de verkoopwaarde van 
het gebouw, na aftrek van de waarde van het terrein, maar op de waarde 
die in de overeenkomst was bepaald in geval van herstelling van het goed.

Eerste onderdeel

Het bestreden arrest van 15 januari 2008 stelt vast dat de eiser zich 
beroept op twee “onderhandse akten […] [op grond waarvan] hij nog te 
bouwen appartementen in Oostende zal kopen”.

Het bestreden arrest van 15 januari 2008 wijst erop “dat [de] over-
eenkomst [waarop de tweede akte betrekking heeft] niet lijkt te zijn 
ontbonden” en dat de verweersters “betogen dat hun verzekerde [hier : 
de eiser] alleen voorlopige koopovereenkomsten kan voorleggen die 
geen uitwerking hebben ten aanzien van derden, temeer daar zij zijn 
gesloten onder een opschortende voorwaarde die uitgerekend betrek-
king heeft op de toekenning van de verzekeringsvergoedingen, waarvan 
de koper beweert dat zij hem verschuldigd zijn”, terwijl “de verkoop 
van een onroerend goed aan hun verzekerde zou volgens de verweersters 
hen pas kunnen worden tegengeworpen na overschrijving van de authen-
tieke koopakte”, en beslist vervolgens dat “de [verzekerings]overeen-
komst zelf echter bepaalt dat de vergoeding betaald wordt ‘bij aankoop 
van het gebouw’, wat moet worden begrepen als de datum waarop die 
verkoop tussen de contracterende partijen plaatsvindt en niet als de 
datum waarop de authentieke akte wordt overgeschreven”.

Voormeld arrest beslist vervolgens dat “in dit geval te vrezen valt dat 
[de eiser], aangezien er bij [de verweersters] reeds beslag is gelegd op de 
vergoedingen die zij in voorkomend geval [aan de eiser] zouden moeten 
betalen, nooit in staat zal zijn de in de aangevoerde voorlopige koopover-
eenkomsten bepaalde bedragen te betalen”, dat “het hof [van beroep] 
niet bevoegd is om zijn hypothecaire schuldeiser te verplichten van zijn 
oorspronkelijke waarborgen af te zien en zijn bestaande hypotheek over 
te brengen op de pas gekochte gebouwen” maar dat “[de eiser] dient 
te bewijzen dat hij een dergelijke oplossing met de schuldeiser heeft 
onderhandeld” en dat hij “vooral een antwoord moet geven op de vraag 
in welke mate hij zijn onroerend vermogen weder samen kan stellen”.

Het bestreden arrest van 19 april 2010, dat over die kwestie uitspraak 
doet na de te dien einde bevolen heropening van het debat, beslist dat 
“er moet worden vastgesteld dat [de eiser] geen gewag maakt van onder-
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handelingen met zijn hypothecaire schuldeiser en nog minder dat hij 
met zijn hypothecaire schuldeiser een akkoord heeft bereikt teneinde de 
geplande aankopen te financieren met de uitgekeerde verzekeringspre-
mies”, dat “de hypothecaire schuldeiser op 4 november 2002 ook derden-
beslag heeft laten leggen op een bedrag van 1.058.830,98 euro, vermeerderd 
met een bedrag van 212,25 euro per dag te rekenen van 5 oktober 2002”, 
dat de eiser “evenmin bewijst, door middel van recente stukken, dat de 
verkopers nog steeds bereid zijn om de authentieke akten te verlijden en 
hun eigendommen nog niet aan derden hebben verkocht” en beslist dat 
“niet blijkt dat [de eiser] nog schijn van kans heeft om zijn aankopen te 
verwezenlijken”.

Uit die redenen volgt dat de bestreden arresten noch het bestaan van 
de door de eiser voorgelegde voorlopige koopovereenkomsten noch de 
gevolgen ervan ontkennen en aan de daarin opgenomen opschortende 
voorwaarde evenmin andere gevolgen toekennen dan de schorsing die 
waarbij ze de uitvoering van de betrokken verbintenissen. De bestreden 
arresten gronden hun beslissing op de omstandigheid dat de eiser niet 
aantoont dat hij in staat zal zijn het beschadigde gebouw te vervangen, 
daar een hypothecaire schuldeiser aanspraak maakt op de verzekerings-
vergoeding en de eiser niet bewijst dat hij met hem heeft onderhandeld.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

Artikel 10, eerste lid, van de hypotheekwet van 16 december 1851, zoals 
het van toepassing is op het geschil, bepaalt dat wanneer een onroe-
rend goed, een oogst of roerende goederen zijn verzekerd, hetzij tegen 
brand, hetzij tegen enig ander onheil, het bedrag dat, in geval van ramp, 
door de verzekeraar verschuldigd is, indien deze het niet gebruikt voor 
de herstelling van de verzekerde zaak, aangewend moet worden tot 
betaling van de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen, ieder 
volgens haar rang.

Uit die bepaling volgt dat de verzekeringsvergoeding, uitgezonderd 
wanneer de verzekeraar zich het recht heeft voorbehouden die vergoe-
ding te gebruiken voor de herstelling van de verzekerde zaak, in geval 
van schadegeval de plaats inneemt van de goederen die zijn verzekerd 
in het voordeel van de schuldeisers die houder zijn van een voorrecht of 
een hypotheek die op die goederen kunnen worden uitgeoefend, dat die 
schuldeisers kunnen eisen dat de vergoeding hun gestort wordt en dat zij 
elke rechtstreeks aan de verzekerde gedane betaling als niet bevrijdend 
kunnen beschouwen.

Het bestreden arrest van 19 april 2010, dat om de in antwoord op het 
eerste onderdeel weergegeven redenen, beslist dat de eiser niet aantoont 
dat hij zijn voornemen om het beschadigde gebouw te vervangen gaat 
kunnen waarmaken, aangezien hij geen gewag maakt van enige onder-
handeling met zijn hypothecaire schuldeiser, hoewel het bestreden 
arrest van 15 januari 2008 hem daartoe had aangespoord, verantwoordt 
naar recht zijn beslissing om de verzekeringsvergoeding vast te stellen 
op de verkoopwaarde van het beschadigde gebouw, na aftrek van de 
waarde van het terrein.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1677 13/04/13   11:13



1678 ARRESTEN VAN CASSATIE 18.6.12 - N° 394

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

18 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer de Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-gene-
raal met opdracht. — Advocaten : mevr. Geinger en mevr. Heenes.

N° 394

3o kamer — 18 juni 2012
(C.11.0399.F)

verzekering. — landverzekering. — eigen rechtsvordering van de 
getroffene tegen de verzekeraar. — verjaringstermijn. — stuiting. — 
verzekeraar. — Beslissing om te vergoeden of weigering. — Beoordeling. 
— gevolgen.

De rechter kan op grond van feitelijke overwegingen wettig beslissen dat het 
feit dat de verzekeraar in beginsel heeft ingestemd met het rechtsmiddel van 
de benadeelde die tegen hem over een eigen recht beschikt, niet voldoende 
is om op grond daarvan te kunnen beslissen dat hij kennisgegeven had van 
zijn beslissing om te vergoeden en dat, bijgevolg, de verzekeraar de stuiting 
van de verjaring van die rechtsvordering niet heeft doen eindigen. (Art. 35, 
§ 4, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(nationale suisse assurances t. ag insurance n.v.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 18 oktober 2010 van 
het hof van beroep te Luik.

De zaak is bij beschikking van 1 juni 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel
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Eerste onderdeel

Artikel 35, § 4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst bepaalt dat de verjaring van de vordering die voortvloeit uit het 
eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft, gestuit wordt 
zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van de benadeelde om een 
vergoeding te verkrijgen voor de door hem geleden schade en dat de stui-
ting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de benadeelde schrifte-
lijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van zijn weigering.

Het arrest, dat vermeldt dat ‘de partijen het erover eens zijn dat [de 
eiseres], in haar brief van 4 april 2001, ‘op ondubbelzinnige wijze’ heeft 
ingestemd met het principe van de dekking en de terugbetaling’, beslist 
vervolgens dat ‘zij in die brief evenwel wees op twee problemen : onder-
verzekering van het huurdersrisico en het gebrek aan overeenstemming 
tussen het risico en de aangifte ervan bij het sluiten van de overeen-
komst, zodat zij [de brief] als volgt beëindigde : ‘gelet op deze situatie, 
dienen wij dan ook een evenredigheidsregel toe te passen naar het bedrag 
van de premie in verhouding tot het risico ; wij kunnen het bedrag dat 
wij u mogen terugbetalen pas nauwkeurig bepalen nadat al die bereke-
ningen zijn verricht ; wij komen zo snel mogelijk terug op deze zaak’ en 
dat de eiseres ‘dus niet duidelijk kon zeggen wanneer zij zou betalen en 
welk bedrag uitbetaald zou worden, en [dat] zij geen eind maakte aan de 
betrekkingen tussen de partijen, aangezien zij erop wees dat zij ‘zo snel 
mogelijk op deze zaak’ zou terugkomen’’.

Het arrest heeft om die feitelijke redenen naar recht kunnen beslissen 
dat “in die omstandigheden […], het feit dat [de eiseres] in beginsel heeft 
ingestemd met het principe van het verhaal, niet voldoende was om op 
grond daarvan te kunnen besluiten dat zij kennisgegeven had van ‘haar 
beslissing om te vergoeden’” en dat, bijgevolg, de brief van 4 april 2001 
geen einde heeft gemaakt aan de stuiting van de verjaring.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

18 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en mevr. Heenen.

N° 395

3o kamer — 18 juni 2012
(C.11.0447.F)

aansprakelijkheid Buiten overeenkomst. — herstelplicht. 
— zaken. — geBrek van de zaak. — Begrip.
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Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waar-
door zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken  (1). (Art. 1384, 
eerste lid, BW)

(nateus n.v. t. waals gewest)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 3 december 2010 in 
hoger beroep is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Namen.

De zaak is bij beschikking van 31 mei 2012 van de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 6 april 2012 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eiseres voert een middel aan in het cassatieverzoekschrift, waarvan 
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel

Tweede onderdeel

Een zaak is gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont 
waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de schade is ontstaan toen “het 
door [de eiseres] verzekerde voertuig zich op de met gras begroeide 
middenberm bevond, tussen de twee rijrichtingen van de autosnelweg 
waarop het reed” en dat “het voertuig, door in botsing te komen met de 
op die middenberm gebouwde toezichtkamer, verschillende keren over 
de kop [zou zijn] geslagen ; dat die toezichtkamer […] niet was afge-
sloten met een deksel”.

Het bestreden vonnis beslist dat die niet met een deksel afgesloten 
toezichtkamer geen gebrek van de rijbaan vormt, op grond dat een met 
gras begroeide middenberm niet bestemd is voor het wegverkeer.

Het bestreden vonnis, dat niet uitsluit dat de aanwezigheid van die 
niet met een deksel afgesloten toezichtkamer in bepaalde omstandig-
heden schade had kunnen veroorzaken, verantwoordt niet naar recht 
zijn beslissing dat die toezichtkamer geen gebrek vertoont waarvoor de 
verweerster aansprakelijk moet worden gesteld.

Het onderdeel is gegrond.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 395.
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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 Dinant.

18 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de heer T’Kint.

N° 396

3o kamer — 18 juni 2012
(S.10.0149.N)

1o ondernemingsraad en veiligheidscomite. — Beschermde 
werknemers. — europese ondernemingsraad. — personeelsafgevaar-
digde -Beëindiging van het mandaat. — toepasselijke regelgeving.

2o ondernemingsraad en veiligheidscomite. — Beschermde 
werknemers. — europese ondernemingsraad. — personeelsafgevaar-
digde. — Bijzondere ontslagBescherming. — einde.

1o Artikel 10 Richtlijn 94/45/EG en artikel 45 CAO nr. 62 hebben betrekking 
op de bescherming van de leden van de Europese ondernemingsraad bij het 
verrichten van hun taak en niet op de wijze waarop hun mandaat een einde 
neemt. (Art. 10 Richtlijn 94/45/EG van de Raad 22 sept. 1994 inzake de 
instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure 
in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de werknemer ; Art. 45 CAO nr. 62 van 6 
feb. 1996 betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad 
of van een procedure in ondernemingen of concerns met een commu-
nautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemer)

2o Nu uit artikel 9 van de wet van 23 april 1998 volgt dat de bijzondere 
ontslagbescherming voortspruitend uit het lidmaatschap in de Europese 
ondernemingsraad een einde neemt op de dag waarop het mandaat een 
einde neemt en uit artikel 29, eerste en tweede lid CAO nr.62 volgt dat 
personeelsafgevaardigden in een Europese ondernemingsraad in de regel 
niet worden verkozen op een lijst van kandidaten, maar aangewezen 
worden door en onder de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische 
ondernemingsraad, is er na het einde van het mandaat als lid van de Europese 
ondernemingsraad, geen grond voor een verdere ontslagbescherming 
voortspruitend uit het lidmaatschap in de Europese ondernemingsraad, 
die gerechtvaardigd zou zijn door de risico’s die een kandidaat bij sociale 
verkiezingen gedurende een bepaalde periode loopt. (Art. 9 van de wet van 
23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot 
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de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een proce-
dure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie 
ter informatie en raadpleging van de werknemers ; Art. 29, eerste en 
tweede lid CAO nr. 62 van 6 feb. 1996 betreffende de instelling van een 
Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of 
concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadple-
ging van de werknemer)

(f. t. rieter automotive Belgium n.v.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 6 juni 2010.

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

ii. cassatiemiddelen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tweede middel

Geschonden wetsbepalingen en algemene rechtsbeginsel

— de artikelen 10, 11 en 149 gecoördineerde Grondwet (hierna : Grondwet) ;
— artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG van 22 september 1994 van de Raad inzake 

de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in onder-
nemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raad-
pleging van de werknemers (hierna : Richtlijn 94/45/EG) ;

— artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven (hierna : wet van 20 september 1948) ;

— artikel 45 van de Collectieve arbeidsovereenkomst 62 van 6 februari 1996 
betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een proce-
dure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter infor-
matie en raadpleging van de werknemers (algemeen verbindend verklaard bij 
K.B. 22 maart 1996, B.S. 11 april 1996 ; hierna : CAO nr. 62) ;

— de artikelen 7 en 9 van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maat-
regelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad 
of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in 
concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de 
werknemers (hierna : wet van 23 april 1998) ;

— de artikel 1,2 en 17 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslag-
regeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de 
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede 
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden (hierna : wet van 19 maart 1991) ;

— de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 1138, 2o, Gerechtelijk Wetboek en het erin neergelegde algemeen 

rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd.

Aangevochten beslissing

Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond. Met beves-
tiging van het beroepen vonnis verklaart het de vordering van de eiser tegen 
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de verweerster tot de betaling van het, in hoger beroep verbeterde, bedrag van 
89.980,47 euro ongegrond. 

Deze beslissing van het arbeidshof steunt op de volgende overwegingen :
 “[De eiser] was lid van de Belgische ondernemingsraad vanaf mei 2000. Dit 

mandaat zou een einde nemen in mei 2004. Daarnaast was hij eveneens lid van de 
Europese ondernemingsraad van [de verweerster] (Reit) als plaatsvervangend lid. 
Hij kreeg het mandaat toegewezen in mei 2003.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit mandaat liep ten einde op 22 juni 2007. De wetgeving voorziet voor dit 
lidmaatschap dezelfde bescherming als voor het lidmaatschap van de Belgische 
ondernemingsraad” (bestreden arrest, p. 2, derde laatste al ; p. 3, al. 3). 

 “11.1. Volgens de sub 8 inleidende dagvaarding is de rechtsgrond van de vorde-
ring van [de eiser] gesteund op artikel 9 van de Wet van 23 april 1998 houdende 
begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van de Europese 
ondernemingsraad en de bepalingen van artikel 17 van de Wet van 19 maart 1991 
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de 
ondernemingsraden.

[De eiser] benadrukt herhaaldelijk dat zijn vordering enkel betrekking heeft 
op het saldo van de verschuldigde vergoedingen voortvloeiend uit de bescherming 
die hij genoot in toepassing van zijn mandaat in de Europese ondernemingsraad.

11.2. Overeenkomstig de artikelen 16 en 17 van de Wet van 19 maart 1991 werd 
aan [de eiser] bij het verbreken van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003 
een forfaitaire vergoeding van 2 jaren loon en het loon tot het einde van zijn 
mandaat in de Belgische ondernemingsraad (8 mei 2004) volledig uitbetaald, 
hetgeen niet wordt betwist.

[De eiser] was verkozen bij de sociale verkiezingen in mei 2000, zodat zijn 
mandaat in de Belgische ondernemingsraad voor de duur van 4 jaar eindigde op 
8 mei 2004.

Er wordt niet betwist dat [de eiser] op 2 april 2003 door de Belgische onderne-
mingsraad aangeduid werd als plaatsvervangend lid van de Europese onderne-
mingsraad.

Het bestreden vonnis stelt terecht dat [de eiser] voorbijgaat aan het feit dat het 
mandaat in de Belgische ondernemingsraad het resultaat is van een verkiezing in 
de onderneming door alle werknemers die daarvoor in aanmerking komen en dat 
het mandaat in de Europese ondernemingsraad het resultaat is van een aandui-
ding, — enkel en alleen — door diezelfde leden van de ondernemingsraad.

Artikel 29 van de CAO nr. 62 bepaalt in duidelijke bewoordingen — en in navol-
ging van artikel 1,b) van de bijlage van de richtlijn nr. 94/45/EG — dat de in België 
tewerkgestelde leden van de Europese ondernemingsraad worden aangewezen 
door en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers die 
zitting hebben in de ondernemingsraden.

11.3. [De eiser] argumenteert dat uit de tekst van artikel 29 blijkt dat de uitoe-
fening van een mandaat in de Europese ondernemingsraad geenszins noodzakelij-
kerwijze gebonden is aan het hebben van een mandaat in de Belgische onderne-
mingsraad. (P. Humblet, “Het statuut van de leden van de vakbondsafvaardiging”, 
in Actuele Problemen van het arbeidsrecht, nr. 6, M. rigaux et P. humBlet (eds), 
Intersentia, 2001, blz. 363-364, nr. 64).

[De verweerster] argumenteert dat [de eiser] verwijst naar de derde situatie in 
het cascadesysteem van artikel 29 van de CAO nr. 62, met name dat indien er geen 
aanduiding gebeurd door de ondernemingsraad, het paritair comité de vakbonds-
afgevaardigden kan machtigen de leden van de Europese ondernemingsraad aan 
te wijzen. Deze derde situatie bepaalt in artikel 29bis is hier niet van toepassing.
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De leden van de vakbondsafvaardiging hebben inderdaad een dubbele hoedanig-
heid, een zogenaamd “superstatuut” (I. van puyvelde, “Cumulatie van statuten 
en vergoedingen”, in Het statuut van de beschermde werknemer, J. goemans (Ed), 
Intersentia, 2001, blz. 93).

Dit betekent dat bij ontslag van een dergelijke werknemer de regels van beide 
beschermingstatuten moeten worden gevolgd, maar dit betekent nog niet dat de 
beschermingsvergoedingen moeten worden gecumuleerd.

12. Artikel 5.1 van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Europese 
ondernemingsraad van het Rieter-concern (genaamd Reit “Rieter Employee 
Involvement Team”) bepaalt dat de Europese ondernemingsraad is samengesteld 
uit werknemers die door de werknemersvertegenwoordigers uit hun midden of, 
bij gebrek aan dergelijke vertegenwoordigers, door de totaliteit van de werkne-
mers uit hun midden worden gekozen of benoemd.

Betreffende de duur van het mandaat bepaalt de Overeenkomst in punt 6.2 dat 
de leden van de Reit overeenkomstig de regeling die ten grondslag lag aan hun 
verkiezing of benoeming door die werknemers of werknemersvertegenwoordigers 
worden afgezet, die ze in Reit hebben afgevaardigd.

Op 27 oktober 2003, vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 
29 oktober 2003, beslisten de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische 
ondernemingsraad om het mandaat van [de eiser] als plaatsvervangend lid in 
de Europese ondernemingsraad te herroepen en te beëindigen met ingang van 
27 oktober 2003 overeenkomstig artikel 6 van de Overeenkomst inzake de Reit. 
Er werd eveneens gezorgd voor de continuïteit in de Europese ondernemingsraad 
door de aanwijzing van Quatrocchi Antonella als plaatsvervangend lid.

13. [De eiser] — die de Overeenkomst inzake de Reit heeft mede ondertekend 
— heeft naar het oordeel van het [arbeidshof] alzo zijn mandaat in de Europese 
ondernemingsraad verloren met ingang van 27 oktober 2003, zodat hij geen rechten 
kan laten gelden op een beschermingsvergoeding als lid van de Europese onder-
nemingsraad bij het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003.

Aangezien [de eiser] geen deel meer uitmaakte van het personeel van [de 
verweerster] kon hij zich ook niet meer kandidaat stellen voor de volgende 
sociale verkiezingen in mei 2004 en kon hij derhalve ook niet meer aangeduid 
worden in de Europese ondernemingsraad.

Het [arbeidshof] dient op te merken dat ten grondslag aan de Europese onder-
nemingsraad de Overeenkomst tussen Rieter-concern en het College Bijzondere 
Onderhandelingen tot instelling van een Europese arbeidsovereenkomst kan 
worden beschouwd, met een obligatoir en een normatief gedeelte. (R. Blanpain, 
“Europees Arbeidsrecht”, Interuniversitair Centrum voor Arbeidsrecht, Alge-
mene Reeks, nr. 16, Die Keure 2009, nr. 1263, blz. 529-530).

De procedures tot aanwijzing van de Belgische vertegenwoordigers die zitting 
hebben in de Europese ondernemingsraad vereisen immers dat er een akkoord 
wordt bereikt onder de plaatselijke afgevaardigden om de Europese vertegen-
woordigers aan te wijzen (Advies nr. 1.141 van 6 februari 1996 van de Nationale 
Arbeidsraad, blz. 5).

Indien de vertegenwoordiger in de Europese ondernemingsraad wordt aange-
wezen door zijn medeleden in de Belgische ondernemingsraad dan kunnen de 
leden van de Belgische ondernemingsraad een mandaat in de Europese onderne-
mingsraad beëindigen en degene die door hen werd aangeduid afzetten.

14.1. [De eiser] verwijst naar de bepalingen van openbare orde, in strijd met 
de bepalingen betreffende de hiërarchie der rechtsbronnen en de bepalingen en 
strekking van de Europese richtlijn en stelt dat de beslissing van de onderne-
mingsraad van 27 oktober 2003 nietig, minstens niet rechtsgeldig tot stand is 
gekomen en/of zonder gevolg is.
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Met verwijzing naar artikel 21 van de Wet van 20 september 1948 houdende orga-
nisatie van het bedrijfsleven is [de eiser] van oordeel dat op geen enkele wijze 
éénzijdig door de ondernemingsraad een mandaat kan worden herroepen.

De vertegenwoordigers van het personeel worden verkozen door de werknemers 
van de onderneming (artikel 18, eerste lid). Zowel de kiezers en als de afgevaar-
digden moeten aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen, zodat hun mandaat 
een einde neemt volgens de wettelijk bepaalde gevallen opgesomd in artikel 21, 
§ 2.

In casu werd [de eiser] niet verkozen maar aangewezen door en onder de in 
België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers, zodat de bepalingen van 
de Wet van 20 september 1948 hier niet naar analogie kunnen worden toegepast.

Dat de reglementering inzake de instelling en de werking van de ondernemings-
raden en de comités een openbare orde karakter hebben wordt niet betwist (Cass. 
4 september 1995, J.T.T. 1995, 493 met noot C. wantiez ; Soc. Kron. 1995, 474, met 
noot H. Funck ; Cass. 1 december 1997, Soc. Kron. 1998, 292 ; Cass. 15 mei 2000, Soc. 
Kron. 2000, 4444, noot. R.W. 2000/2001, 1237. L. eliaerts, “Beschermde werknemers” 
in Bibliotheek Sociaal recht Larcier, nr. 3, 2003, nrs. 121-126, blz. 52-53. D. votQuenne 
en C. wantiez, “Beschermde werknemers, 10 jaar toepassing van de wet van 
19 maart 1991, Editions de droit social Larcier, nr. 4, 2001, blz. 28-32, nrs. 20-22.).

14.2. Over de vraag of ook de bepalingen betreffende de beschermingsvergoe-
dingen van openbare orde zijn lijkt geen eensgezindheid te bestaan (A. van regen-
mortel, “Sociale verkiezingen en ontslagbescherming, Aard van bepalingen : open-
bare orde of dwingend recht ?”, in (ed) J. goemans, Het statuut van de beschermde 
werknemer, Intersentia, 2001, blz. 9 t/m 58 W. van eeckhoutte, Sociaal Compen-
dium ‘09’/10, Arbeidsrecht met fiscale notities, band 2, Kluwer, nr. 3075, blz. 1513).

De beslissing van 27 oktober 2003 genomen door de Belgische ondernemingsraad 
werd ondertekend door 6 werknemersvertegenwoordigers, zodat niet zo maar kan 
worden gesteld dat dit stuk geen bewijswaarde zou hebben. Dat eventuele hand-
tekeningen op dit document onleesbaar zouden zijn of dat geen hoedanigheid der 
ondertekenaars aangehaald wordt is irrelevant.

Er werd in casu geen geëigende procedure van valsheid in geschriften of schrift-
onderzoek gevoerd.

Volgens de duidelijke bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek draagt [de 
verweerster] op dit vlak geen bewijslast.

Volgens [de eiser] zou de beslissing van 27 oktober 2003 geantidateerd zijn omdat 
[de verweerster] zowel in haar schrijven van 3 november 2003 als van 14 januari 
2004 uitdrukkelijk het bestaan van het lidmaatschap van [de eiser] als plaatsver-
vangend lid in de Europese ondernemingsraad zou hebben erkend.

De wetgeving betreffende de instelling en de werking van de ondernemings-
raden is van openbare orde. Door vaststaande cassatierechtspraak wordt aange-
nomen dat het bewijs door gerechtelijke of buitengerechtelijke bekentenis niet 
is toegelaten in aangelegenheden van openbare orde.

14.3. De opgeworpen grieven van [de eiser] betreffende de nietigheid of de 
valsheid van de beslissing van de Belgische ondernemingsraad van 27 oktober 
2003 dienen derhalve verworpen, zodat het [arbeidshof] niet kan ingaan op het 
omschreven bewijsaanbod van [de eiser] met betrekking tot de feiten aangehaald 
in de beslissing van 27 oktober 2003.

15. Volgens [de eiser] miskennen de arbeidsrechters de hiërarchie der rechts-
normen door te stellen dat de artikelen 5 en 6 van de Europese ondernemings-
raadovereenkomst aan de basis zou liggen van de “aanduiding” van de leden van 
de Europese ondernemingsraad.
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Het (arbeidshof) stelt vast er geen automatische koppeling van het mandaat van 
de Europese ondernemingsraad aan het mandaat in de Belgische ondernemings-
raad is, maar veeleer dat de ontslagbescherming voor de Belgische werknemers-
vertegenwoordigers in de Europese ondernemingsraad geënt is (F. dorsemont, l.c. 
blz. 14) op de Wet van 19 maart 1991, met andere woorden dat de werknemersverte-
genwoordigers in de Europese ondernemingsraad van de bijzondere ontslagrege-
ling genieten zoals bepaald in de wet van 19 maart 1991 (artikel 9 van de wet van 
23 april 1998).

Dat de vertegenwoordigers van de Europese ondernemingsraad een zelfde 
bescherming en vergelijkbare waarborgen moeten genieten als de werknemers-
vertegenwoordigers van de Belgische ondernemingsraad is duidelijk omschreven 
in artikel 10 van de richtlijn 94/45/EG en in artikel 45 van de CAO nr. 62.

Beide bepalingen specificeren dat dit in het bijzonder de deelneming aan de 
vergaderingen en aan de eventuele voorbereidende vergaderingen en de betaling 
van hun loon voor de duur dat zij afwezig moeten zijn om hun taak te vervullen.

In de subsidiaire voorschriften wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de huishou-
delijke uitgaven van de Europese ondernemingsraad worden gedragen door het 
hoofdbestuur (nr. 7.1 Bijlage subsidiaire voorschriften).

Dienaangaande wordt zeker niet bedoeld dat een bijzondere beschermingsver-
goeding in de Europese ondernemingsraad zou kunnen gevorderd worden naast 
een beschermingsvergoeding in de Belgische ondernemingsraad.

(Het is evident dat de nationale rechter verplicht is het nationale recht richt-
lijnconform te interpreteren. Steeds moet hij ook voorrang verlenen aan het 
gemeenschapsrecht.

Wanneer echter een Europese richtlijn zodanig in het Belgische recht werd 
geïmplementeerd — om niet te zeggen gekopieerd — door middel van een collec-
tieve arbeidsovereenkomst en wetten houdende begeleidende maatregelen is het 
niet zo duidelijk dat de nationale rechter nog moeten interpreteren.

De richtlijnconforme interpretatie dringt zich op indien er nog geen omzetting 
of een nog niet volledige uitwerking is gebeurd.

Bovendien heeft de richtlijn slechts een verticale werking in het nationale 
recht hetgeen betekent dat een particulier zich niet kan beroepen op een richt-
lijn, in zijn rechtsverhoudingen met een andere particulier. (H.v.J. zaak 152/84, 
Marshall, 26 februari 1986, Jur. 1986, 723. Zie : O. wery, “La directive sur les comités 
d’entreprise européens et sa transposition en droit belge : état de question”, J.T.T. 
1999, 217).

Het is de nationale norm die uitwerking krijgt, weliswaar geïnterpreteerd aan 
de hand van de richtlijn) (Conclusie advocaat-generaal van Van Gerven bij arrest 
Marleasing, H.v.J. 13 november 1990, zaak C-106/98, Jur. 1990, nr. 7. Zie R. devloo, 
“Richtlijnconforme interpretatie : bron van recht ?” R.W. 1993/1994, 377-382).

16.1. Op grond van artikel 9 van de wet van 23 april 1998 waarin wordt bepaald 
dat de werknemersvertegenwoordigers in de Europese ondernemingsraad genieten 
van de bijzondere ontslagbescherming bepaald door de wet van 19 maart 1991, 
is [de eiser] van oordeel dat de beschermingsvergoeding als lid van de Europese 
ondernemingsraad kan worden gecumuleerd met die van het mandaat in de Belgi-
sche ondernemingsraad.

16.2. De voorbereidende werken van de wet van 23 april 1998 laten geen indica-
ties tot interpretatie toe.

16.3. Het Hof van Cassatie heeft meermaals geoordeeld dat de weigering tot 
reïntegratie van een onregelmatig ontslagen werknemer op het ogenblik van zijn 
ontslag op een dubbele basis (als lid van de ondernemingsraad én het veiligheids-
comité (thans comité voor preventie en bescherming op het werk) van de bescher-
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ming genoot, één enkel feit uitmaakt dat tezelfdertijd betrekking heeft en zijn 
effect sorteert op de twee hoedanigheden. Bijgevolg kan zij slechts aanleiding 
geven tot de betaling van één enkele vergoeding.

Anders beslissingen zou naar het oordeel van het Hof ingaan tegen de wil van 
de wetgever omdat hij de bescherming van de werknemers, leden van de onderne-
mingsraad en het veiligheidscomité wil verstevigen niet opdat ze zouden bevoor-
recht zijn, maar in het belang van hun functies in de onderneming en ten einde de 
normale werking van die comités niet te beletten bij onrechtmatige beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.

17.1. [De eiser] citeert tenslotte het arrest van het arbeidshof Brussel van 
4 december 2007. De belangrijkste motivering luidt :

“Het [arbeidshof] is van mening dat de samenlezing van de bepalingen van 
de Europese richtlijn, waaraan uitvoering werd gegeven bij de Wet van 23 april 
1998 en de Wet van 19 maart 1991 ertoe leidt dat de vergoeding die toekomt aan 
de werknemer die werd ontslagen zonder dat de wettelijke procedures werden 
nageleefd en waarvan de reïntegratie werd geweigerd, naast de forfaitaire 
vergoeding als voorzien in artikel 16 van de Bijzondere Ontslagregelingswet van 
19 maart 1991, de variabele vergoeding behelst voorzien in artikel 17 van die wet, 
gelijk aan het loon tot het einde van het langst durende mandaat.” (Arbh. Brussel 
4 december 2007, J.T.T. 2008, 162).

Het arbeidshof stelt inhoudelijk bij onregelmatig ontslag dat naast de bijzon-
dere beschermingsvergoeding voor een mandaat in een Belgische ondernemings-
raad er ook wettelijke vergoeding bestaat voor een mandaat in een Europese 
ondernemingsraad.

Uiteindelijk beslist het arbeidshof geen bijkomende vergoeding toe te kennen 
omdat het mandaat in de Europese ondernemingsraad beëindigd was (op 13 april 
2000) als gevolg van een fusie door ondernemingen en dat de beschermingsvergoe-
ding voor het mandaat in de Belgische ondernemingsraad reeds werd uitbetaald 
in juni 2000. Dit oordeel is in casu niet relevant.

17.2. Het arbeidshof te Antwerpen, afdeling Antwerpen heeft in het arrest van 
28 september 2009 (A.R. nr. 2080337, onuitg.) zich evenmin uitgesproken over een 
samengaan van beschermingsvergoedingen.

De werkneemster had geen enkel mandaat meer in een Belgische orgaan, dus 
noch in de ondernemingsraad, noch in het comité voor bescherming en preventie 
op het werk, noch als vakbondsafgevaardigde, zodat het arbeidshof van oordeel 
was dat de ontslagbescherming als lid van de Europese ondernemingsraad diende 
uitbetaald te worden. Uit de wettelijke bepalingen valt immers niet af te leiden 
dat de ontslagbescherming van het lid van de Europese ondernemingsraad wegvalt 
op het ogenblik dat het mandaat in de ondernemingsraad beëindigd wordt. (Cass. 
23 maart 1981, AC 1981, 821 ; J.T.T. 1981, 202 ; Soc. Kron. 1981, 71, noot P. denis. Arbh. 
Brussel 4 december 2007, J.T.T. 2008, 162 en Arbh. Antwerpen, afdeling Antwerpen, 
tweede kamer, 28 september 2009, 2080337, niet gepubliceerd ; laten geen ander 
oordeel toe)” (bestreden arrest, p. 8-14, nr. 11.1-17.2).

Grieven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Derde onderdeel

Schending van de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948, 45 van 
de CAO nr. 62, 7 van de wet van 23 april 1998 en - voor zoveel als nodig – 10, 11 
Grondwet en 10 van de Richtlijn 94/45/EG.

2.3.1.Krachtens artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG en artikel 45 van de CAO 
nr. 62 genieten de in België tewerkgestelde leden van de Europese ondernemings-
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raad bij het verrichten van hun taak dezelfde rechten en dezelfde bescherming 
als de leden die de werknemers vertegenwoordigen in de Belgische ondernemings-
raad. 

 Artikel 7 van de wet van 23 april 1998 bepaalt dat het recht dat de regels betref-
fende het statuut van de werknemersvertegenwoordigers beheerst, het recht is 
van de Lidstaat waar hun werkgever gevestigd is. 

De termen “statuut”, “rechten”, “bescherming” in die wetsbepalingen behelzen 
onder meer de beëindiging van het mandaat in de Europese ondernemingsraad.

Artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 bepaalt limitatief de wijzen 
waarop het mandaat van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad 
een einde neemt. 

Deze wetsbepaling is van openbare orde, minstens van dwingend recht. Zij 
vormt onmiskenbaar een beschermende maatregel ten voordele van de perso-
neelsafgevaardigde in de ondernemingsraad. 

Het appelgerecht neemt overigens aan dat niet betwist wordt dat de reglemen-
tering inzake de instelling en de werking van de ondernemingsraden een open-
bare orde karakter hebben (bestreden arrest, p. 11, nr. 14.1, in fine).

2.3.2. Het appelgerecht overweegt dat de eiser zijn mandaat als plaatsvervan-
gend lid in de Europese ondernemingsraad van de verweerster (Reit) toegewezen 
kreeg in mei 2003, dat dit mandaat ten einde liep op 22 juni 2007, dat de wetge-
ving voor dit lidmaatschap dezelfde bescherming voorziet als voor het lidmaat-
schap van de Belgische ondernemingsraad en “Dat de vertegenwoordigers van de 
Europese ondernemingsraad een zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen 
moeten genieten als de werknemersvertegenwoordigers van de Belgische onder-
nemingsraad is duidelijk omschreven in artikel 10 van de richtlijn 94/45/EG en in 
artikel 45 van de CAO nr. 62” (bestreden arrest, p. 2, derde laatste al ; p. 3, al. 3, p. 
12, nr. 15, al. 3).

Het onderscheid tussen effectief en plaatsvervangend lid is in casu niet ter zake 
dienend, zoals uit de context van het bestreden arrest blijkt, nu voor beide cate-
gorieën te dezen dezelfde bepalingen gelden. 

2.3.3. Uit het voorgaande (sub 2.3.1-2.3.2) volgt dat artikel 21, § 2, van de wet van 
20 september 1948 toepasselijk is op de beëindiging van het mandaat van de eiser 
als plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad.

Het feit dat de werknemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemings-
raad worden verkozen (artikel 18 W. 20 september 1948) terwijl de leden en de 
plaatsvervangende leden in de Europese ondernemingsraad worden aangeduid of 
verkozen (artikel 5.1. van de in het eerste onderdeel geciteerde overeenkomst dd. 
23 juni 2003 tot oprichting van de Reit ; artikel 29 CAO nr. 62), doet geen afbreuk 
aan de toepassing van artikel 21, § 2 van de wet van 20 september 1948 krachtens 
de artikelen 10 van de Richtlijn 94/45/EG, 45 van de CAO nr. 62 en 7 van de wet van 
23 april 1998.

Het appelgerecht dat anders beslist, namelijk dat de vertegenwoordigers van 
het personeel worden verkozen door de werknemers in de onderneming (artikel 18, 
eerste lid [W. 20 september 1948]) en dat de eiser niet verkozen maar aangewezen 
werd door en onder de in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers, 
zodat de bepalingen van de wet van 20 september 1948 hier niet kunnen worden 
toegepast (bestreden arrest, p. 11, nr. 14.1), schendt bijgevolg de voormelde arti-
kelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948, 7 van de wet van 23 april 1998 en 45 
van de CAO nr. 62 en interpreteert minstens artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG 
niet richtlijnconform.

2.3.4. De overeenkomst dd. 23 juni 2003 tot oprichting van de Europese onderne-
mingsraad van de verweerster, genaamd “Rieter Employee Involvement Team” of 
in het kort Reit, kan alleszins niet op rechtsgeldige wijze afwijken van artikel 21, 
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§ 2, van de wet van 20 september 1948, dat zoals gezegd, van openbare orde is, 
minstens van dwingend recht.

Het appelgerecht dat anders oordeelt, namelijk dat op 27 oktober 2003 de werk-
nemersvertegenwoordigers in de Belgische ondernemingsraad beslisten om het 
mandaat van de eiser als plaatsvervangend lid in de Europese ondernemingsraad 
te herroepen en te beëindigen met ingang van 27 oktober 2003 overeenkomstig 
artikel 6 van de overeenkomst inzake de Reit, dat de eiser alzo dit mandaat heeft 
verloren met ingang van 27 oktober 2003 en dat indien de vertegenwoordiger in 
de Europese ondernemingsraad wordt aangewezen door zijn medeleden in de 
Belgische ondernemingsraad de leden van de Belgische ondernemingsraad dan 
een mandaat in de Europese ondernemingsraad kunnen beëindigen en degene die 
door hen werd aangeduid afzetten (bestreden arrest, p. 10-11, nr. 12-13), schendt 
bijgevolg de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948, 7 van de wet van 
23 april 1998 en 45 van de CAO nr. 62 en interpreteert minstens artikel 10 van de 
Richtlijn 94/45/EG niet richtlijnconform.

Dergelijke herroeping of afzetting is immers geen door artikel 21, § 2, van de 
wet van 20 september 1948 bepaalde wijze van beëindiging van het mandaat.

2.3.5. De voormelde bepalingen van artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG, 45 van 
de CAO nr. 62 en 7 van de wet van 23 april 1998 maken geen onderscheid naarge-
lang de leden of de plaatsvervangende leden van de Europese ondernemingsraad 
aangewezen dan wel verkozen werden. 

Hieruit volgt dat artikel 21, § 2, van de wet van 20 september 1948 zowel toepas-
selijk is op de verkozen als op de aangewezen leden en plaatsvervangende leden 
van de Europese ondernemingsraad.

Het appelgerecht dat anders beslist, namelijk dat in casu de eiser niet verkozen 
maar aangewezen werd door en onder de in België tewerkgestelde werknemers-
vertegenwoordigers, zodat de bepalingen van de wet van 20 september 1948 hier 
niet naar analogie kunnen worden toegepast (bestreden arrest, p. 9, nr. 11.2, al. 4, 
p. 11, nr. 13, in fine en 14.1), schendt bijgevolg de artikelen 21, § 2 van de wet van 
20 september 1948, 7 van de wet van 23 april 1998 en 45 van de CAO nr. 62. 

Uit het voorgaande volgt dat het appelgerecht aldus minstens artikel 10 van de 
Richtlijn 94/45/EG niet richtlijnconform interpreteert en op zijn allerminst een 
onverantwoord onderscheid maakt tussen de werknemersvertegenwoordigers die 
worden verkozen en de leden en plaatsvervangende leden van de Europese onder-
nemingsraad die worden aangeduid (schending van artikel 10 en 11 Gerechtelijk 
Wetboek). 

De in artikel 10 Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen en de 
in artikel 11 Grondwet neergelegde regel van non-discriminatie in het genot van 
de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden houden immers in dat eenieder die 
zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar sluiten 
niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen 
wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van onderscheid een objectieve en 
redelijke verantwoording bestaat ; het bestaan van een dergelijke verantwoor-
ding moet beoordeeld worden met betrekking tot het doel en de gevolgen van 
de maatregel ; het gelijkheidsbeginsel is ook geschonden wanneer vaststaat dat 
tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van 
evenredigheid bestaat.

2.3.6. Besluit
De aangevochten beslissing van het appelgerecht dat de eiser geen rechten 

kan laten gelden op een beschermingsvergoeding als lid van de Europese onder-
nemingsraad bij het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003 
(bestreden arrest, p. 10, nr. 13) en dat de vordering van de eiser tegen de verweer-
ster tot betaling van het bedrag van 89.980,47 euro in hoofdsom ongegrond is, die op 
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de hierboven (2.3.1-2.3.5) bekritiseerde redenen steunt, is bijgevolg niet naar recht 
verantwoord (schending van de artikelen 21, § 2, van de wet van 20 september 1948, 
45 van de CAO nr. 62, 7 van de wet van 23 april 1998 en — voor zoveel als nodig — 10, 
11 Grondwet en niet richtlijnconforme interpretatie artikel 10 Richtlijn 94/45/EG). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6. Zesde onderdeel

Schending van de artikelen 45 van de CAO nr. 62, 7, 9 van de wet van 23 april 
1998, 1, 2, 17 van de wet van 19 maart 1991 en voor zoveel als nodig 10 en 11 Grondwet 
en niet richtlijnconforme interpretatie van artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG

2.6.1.Het appelgerecht overweegt dat de eiser zijn mandaat als plaatsvervan-
gend lid in de Europese ondernemingsraad van de verweerster (Reit) toegewezen 
kreeg in mei 2003, dat dit mandaat ten einde liep op 22 juni 2007, dat de wetge-
ving voor dit lidmaatschap dezelfde bescherming voorziet als voor het lidmaat-
schap van de Belgische ondernemingsraad en “Dat de vertegenwoordigers van de 
Europese ondernemingsraad een zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen 
moeten genieten als de werknemersvertegenwoordigers van de Belgische onder-
nemingsraad is duidelijk omschreven in artikel 10 van de richtlijn 94/45/EG en in 
artikel 45 van de CAO nr. 62” (bestreden arrest, p. 2, derde laatste al ; p. 3, al. 3, p. 
12, nr. 15, al. 3).

2.6.2.Krachtens artikel 45 van de CAO nr. 62 genieten de in België tewerkge-
stelde leden van de Europese ondernemingsraad bij het verrichten van hun taak 
dezelfde rechten en dezelfde bescherming als de leden die de werknemers verte-
genwoordigen in de Belgische ondernemingsraad. 

Artikel 7 van de wet van 23 april 1998 bepaalt dat het recht dat de regels betref-
fende het statuut van de werknemersvertegenwoordigers beheerst, het recht is 
van de Lidstaat waar hun werkgever gevestigd is. 

Op grond van artikel 9 van deze wet van 23 april 1998 genieten onder anderen 
de werknemersvertegenwoordigers in de Europese ondernemingsraden en hun 
vervangers van de bijzondere ontslagregeling bepaald door de wet van 19 maart 
1991 en is deze bijzondere regeling op hen van toepassing voor elk ontslag dat 
plaatsvindt in een periode die aanvangt de dertigste dag voorafgaand aan hun 
aanwijzing en die eindigt de dag waarop hun mandaat een einde neemt. 

Voor de toepassing van de voormelde wetsbepalingen gelden de volgende prin-
cipes : 

— de wet garandeert voor de kandidaten de bijzondere bescherming zonder 
een onderscheid te maken naargelang zij al dan niet verkozen zijn en zonder te 
bepalen dat die bescherming definitief wordt opgeheven wanneer zij afgevaar-
digde worden (Grondwettelijk Hof 23 januari 2002, arrest nr. 19/2002) ;

— de artikelen 21, § 2 van de wet van 20 september 1948, 1 en 2 van de wet van 
19 maart 1991, in die zin geïnterpreteerd dat de afgevaardigde, wanneer hij zijn 
mandaat neerlegt, elke bescherming tegen ontslag verliest, schenden de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet (Grondwettelijk Hof 8 november 2006, arrest nr. 167/2006).

— dezelfde bepalingen, in die zin geïnterpreteerd dat de afgevaardigde, wanneer 
hij zijn mandaat neerlegt, de bescherming tegen ontslag die de personen genieten 
die in de wet “kandidaten” worden genoemd, niet verliest, schenden de arti-
kelen 10 en 11 Grondwet niet (ibidem).

Uit het voorgaande volgt dat deze principes eveneens gelden voor het plaatsver-
vangend lid in de Europese ondernemingsraad wiens mandaat volgens het appel-
gerecht werd herroepen, zoals in casu de eiser. 

2.6.3. Het appelgerecht dat anders oordeelt, namelijk dat de eiser zijn mandaat 
in de Europese ondernemingsraad heeft verloren met ingang van 27 oktober 2003, 
zodat hij geen rechten kan laten gelden op een beschermingsvergoeding (onder-
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zochte arrest, p. 10, nr. 13, al. 1) en dat de vordering van de eiser tegen de verweer-
ster tot betaling van het bedrag van 89.980,47 euro in hoofdsom ongegrond is, 
schendt bijgevolg de artikelen 45 van de CAO nr. 62, 7, 9 van de wet van 23 april 
1998, en voor zoveel als nodig 10 en 11 Grondwet en niet richtlijnconforme inter-
pretatie van artikel 10 van de Richtlijn 94/45/EG.

Door aldus te oordelen schendt het appelgerecht de artikelen 1, 2 en 17 van de 
wet van 19 maart 1991 op grond waarvan de verweerster aan de eiser het loon moet 
betalen voor het nog resterende gedeelte van de periode tot het einde van zijn 
mandaat in de Europese ondernemingsraad, dat liep tot 22 juni 2007.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling 

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

Derde onderdeel

5. Krachtens artikel 7 van de wet van 23 april 1998 houdende begelei-
dende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns 
met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de 
werknemers, is het recht dat de regels betreffende het statuut van de 
werknemersvertegenwoordigers beheerst, het recht van de lidstaat waar 
hun werkgever gevestigd is.

6. Artikel 10, eerste lid, van richtlijn 94/45/EG van 22 september 1994 
inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire 
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers, zoals hier 
van toepassing, (hierna : Richtlijn 94/45/EG), bepaalt dat de leden van 
de Europese ondernemingsraad bij het verrichten van hun taak een 
zelfde bescherming en vergelijkbare waarborgen genieten als de werk-
nemersvertegenwoordigers bij of krachtens de nationale wetgeving of 
gebruiken in het land waar zij hun dienstbetrekking hebben. Luidens 
het tweede lid van dit artikel, betreft dit in het bijzonder het deelnemen 
aan de vergaderingen van de Europese ondernemingsraad en de betaling 
van het loon van de leden die behoren tot het personeel van de onder-
neming met een communautaire dimensie, voor de duur dat zij van het 
werk afwezig moeten zijn om hun taak te vervullen.

Deze bepaling van de richtlijn is in vergelijkbare bewoordingen over-
genomen in artikel 45 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 
van 6 februari 1996 betreffende de instelling van een Europese onderne-
mingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werkne-
mers (hierna : CAO nr. 62).

Artikel 10 Richtlijn 94/45/EG en artikel 45 CAO nr. 62 hebben betrek-
king op de bescherming van de leden van de Europese ondernemingsraad 
bij het verrichten van hun taak en niet op de wijze waarop hun mandaat 
een einde neemt.

7. Het onderdeel dat hierop berust dat uit artikel 10 Richtlijn 94/45/EG 
en artikel 45 CAO nr. 62 volgt dat artikel 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet 
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van toepassing is op de leden en plaatsvervangende leden in de Europese 
ondernemingsraad, zodat buiten het geval van ernstige tekortkoming 
uitgesproken door de arbeidsgerechten, de werknemersvertegenwoor-
digers die zitting hebben in de ondernemingsraad geen einde kunnen 
stellen aan het mandaat van het door hen aangewezen lid van de Euro-
pese ondernemingsraad, faalt naar recht. 

8. In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest, door te oordelen 
dat artikel 21, § 2, Bedrijfsorganisatiewet niet van toepassing is op de 
aangewezen leden en plaatsvervangende leden van de Europese onderne-
mingsraad, een onverantwoord onderscheid zou maken tussen de voor-
noemde leden, enerzijds, en de verkozen werknemersvertegenwoordigers, 
anderzijds, en daardoor de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
maar niet aangeeft in welk opzicht dit onderscheid onverantwoord zou 
zijn, is het niet ontvankelijk.

Vierde onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zesde onderdeel

15. Krachtens artikel 9 van de wet van 23 april 1998 houdende begelei-
dende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns 
met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de 
werknemers, genieten de werknemersvertegenwoordigers in de Euro-
pese ondernemingsraden en hun vervangers van de bijzondere ontslagre-
geling bepaald door de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden. 
Deze bijzondere regeling is op hen van toepassing voor elk ontslag dat 
plaatsvindt in een periode die aanvangt de dertigste dag voorafgaand 
aan hun aanwijzing en die eindigt de dag waarop hun mandaat een einde 
neemt. 

Uit deze bepaling volgt dat de bijzondere ontslagbescherming voort-
spruitend uit het lidmaatschap in de Europese ondernemingsraad een 
einde neemt op de dag waarop het mandaat een einde neemt. 

16. Krachtens artikel 29, eerste en tweede lid, CAO nr. 62, worden de 
leden van de Europese ondernemingsraad aangewezen door en onder de 
in België tewerkgestelde werknemersvertegenwoordigers die zitting 
hebben in de ondernemingsraden en, bij gebrek aan akkoord onder die 
vertegenwoordigers, door de meerderheid daarvan.

Hieruit volgt dat personeelsafgevaardigden in een Europese onderne-
mingsraad in de regel niet worden verkozen op een lijst van kandidaten, 
maar aangewezen worden door en onder de werknemersvertegenwoordi-
gers in de Belgische ondernemingsraad. 

Bijgevolg is er, na het einde van het mandaat als lid van de Europese 
ondernemingsraad, geen grond voor een verdere ontslagbescherming 
voortspruitend uit het lidmaatschap in de Europese ondernemingsraad, 
die gerechtvaardigd zou zijn door de risico’s die een kandidaat bij sociale 
verkiezingen gedurende een bepaalde periode loopt. 

17. De appelrechters stellen vast dat werknemersvertegenwoordigers 
in de Belgische ondernemingsraad op 27 oktober 2003, dit is voor de 
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beëindiging van de arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003, beslisten het 
mandaat van de eiser als plaatsvervangend lid in de Europese onderne-
mingsraad met onmiddellijke ingang te herroepen en te beëindigen. Zij 
oordelen, zonder miskenning van de in het onderdeel aangevoerde wette-
lijke bepalingen en richtlijnconform, dat de eiser aldus zijn mandaat in 
de Europese ondernemingsraad met ingang van 27 oktober 2003 verloren 
heeft, zodat hij geen rechten kan laten gelden op een beschermingsver-
goeding als lid van de Europese ondernemingsraad bij het beëindigen 
van zijn arbeidsovereenkomst op 29 oktober 2003.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer 
van Eeckhoutte.

N° 397

3o kamer — 18 juni 2012

(S.10.0153.N)

1o arBeid. — allerlei. — deeltijdse arBeid. — eg richtlijn 97/81. — clau-
sule 4 van de aan de richtlijn gehechte raamovereenkomst inzake deeltijd-
arBeid. — strijdigheid van de nationale regeling. — BeoordelingsBevoegd-
heid van de nationale rechter.

2o europese unie. — algemeen. — deeltijdse arBeid. — eg richtlijn 
97/81. — clausule 4 van de aan de richtlijn gehechte raamovereenkomst 
inzake deeltijdarBeid. — strijdigheid van de nationale regeling. — Beoor-
delingsBevoegdheid van de nationale rechter.

1o en 2o Alleen de feitenrechter kan, uit het oogpunt van het toepasselijke 
nationale recht, de nodige feitelijke en juridische verificaties verrichten 
teneinde te beoordelen of een nationale regeling volgens welke werkgevers 
de arbeidsovereenkomsten en werkroosters van deeltijdwerknemers dienen 
te bewaren en openbaar te maken ertoe leidt dat deeltijdwerknemers minder 
gunstig worden behandeld dan voltijdwerknemers in een vergelijkbare 
situatie of, zo er sprake is van een dergelijk verschil in behandeling, indien 
wordt vastgesteld dat het zijn rechtvaardiging vindt in objectieve redenen en 
niet verder gaat dan ter bereiking van de daarmee nagestreefde doelstellingen 
noodzakelijk is. (Clausule 4 van de raamovereenkomst inzake deeltijdar-
beid, gehecht aan Richtlijn 97/81/EG)

(delta motors n.v. t. rsz)
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arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 9 september 2009.

Raadsheer Koen Mestdagh 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

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 288, derde lid, en 
291.1 VWEU, de artikelen 1 en 2.1 van de richtlijn 97/81/EG van de Raad 
van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het 
EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid (hierna : Richt-
lijn 97/81/EG) en de clausules 1 en 5.1.a) van de als bijlage bij die richt-
lijn gevoegde raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, artikel 22ter 
RSZ-wet en de artikelen 157 tot 165 en 171 tot 173 Wet Deeltijdse Arbeid, 
evenals miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake de primau-
teit van het gemeenschapsrecht : het arrest maakt niet wettig toepas-
sing van het vermoeden vervat in artikel 22ter RSZ-wet, omdat de door 
de Wet Deeltijdse Arbeid opgelegde voorschriften in geval van deeltijdse 
arbeid en de in diezelfde wet en in artikel 22ter RSZ-wet bepaalde sanctie-
regeling belemmeringen van juridische en administratieve aard zijn die 
de mogelijkheden voor deeltijdarbeid beperken, zodat die voorschriften 
en de daaraan gekoppelde sancties in strijd zijn met Richtlijn 97/81/EG 
die de discriminatie tussen deeltijd- en voltijdwerkers wil uitbannen en 
de deeltijdarbeid wil bevorderen. 

In ondergeschikte orde verzoekt de eiseres twee prejudiciële vragen te 
stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

2. Volgens de beschikking van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie van 7 april 2011 in de zaak C-151/10 (Dai Cugini nv) moet clausule 4 
van de raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, gehecht aan Richtlijn 
97/81/EG, aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een nati-
onale regeling volgens welke werkgevers de arbeidsovereenkomsten en 
werkroosters van deeltijdwerknemers dienen te bewaren en openbaar te 
maken, indien wordt vastgesteld dat deze regeling niet ertoe leidt dat 
deeltijdwerknemers minder gunstig worden behandeld dan voltijdwerk-
nemers in een vergelijkbare situatie of, zo er sprake is van een dergelijk 
verschil in behandeling, indien wordt vastgesteld dat het zijn rechtvaar-
diging vindt in objectieve redenen en niet verder gaat dan ter bereiking 
van de daarmee nagestreefde doelstellingen noodzakelijk is. 

Volgens de voormelde beschikking staat het aan de nationale rechter 
de nodige feitelijke en juridische verificaties te verrichten, met name 
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uit het oogpunt van het toepasselijke nationale recht, teneinde te beoor-
delen of dit het geval is in de bij hem aanhangige zaak.

Komt de nationale rechter tot de conclusie dat de nationale regeling 
onverenigbaar is met clausule 4 van de aan Richtlijn 97/81/EG gehechte 
raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, dan moet clausule 5, lid 1, 
ervan aldus worden uitgelegd dat zij zich ook verzet tegen een derge-
lijke regeling.

3. Uit artikel 147, tweede lid, Grondwet dat bepaalt dat het Hof van 
Cassatie niet in de beoordeling van de zaken zelf treedt, volgt dat alleen 
de feitenrechter de voormelde feitelijke en juridische verificaties kan 
verrichten. 

Het middel is niet ontvankelijk.

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

18 juni 2012 — 1o 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 De Bruyn.

N° 398

3o kamer — 18 juni 2012
(S.11.0002.N)

1o ondernemingsraad en veiligheidscomite. — Beschermde 
werknemers. — ontslag. — verzoek om reïntegratie. — aanvaarding 
door de werkgever. — draagwijdte. — Bewijs.

2o ondernemingsraad en veiligheidscomite. — Beschermde 
werknemers. — ontslag. — verzoek om reïntegratie. — tussenkomst 
van de werknemersorganisatie. — aanvaarding door de werkgever. — 
kennisgeving aan de werknemersorganisatie. — gevolg.

1o Aan de vereiste van aanvaarding van de reïntegratie is voldaan wanneer de 
werkgever zich binnen de gestelde termijn onvoorwaardelijk ertoe verbindt 
de werknemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen opnieuw 
tewerk te stellen. De aanvaarding is niet onderworpen aan een op straffe 
van nietigheid voorgeschreven vormvereiste, zodat de werkgever het bestaan 
ervan met alle rechtsmiddelen mag bewijzen. (Art. 17 Wet Ontslagregeling 
Personeelsafgevaardigden)

2o Wanneer de reïntegratie wordt aangevraagd door tussenkomst van de 
organisatie die de kandidatuur van de werknemer heeft voorgedragen, wordt de 
kennisgeving van die aanvaarding door de werkgever rechtsgeldig gedaan aan 
deze organisatie. (Art. 17 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden)

(Blijweert aluminium holding n.v. t. d.)
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arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te 
Gent van 11 maart 2009 en 9 juni 2010.

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

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 17, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar-
digden moet wanneer de werknemer of de organisatie die zijn kandi-
datuur heeft voorgedragen, zijn reïntegratie heeft aangevraagd en 
deze door de werkgever niet werd aanvaard binnen dertig dagen na de 
dag waarop het verzoek hem bij een ter post aangetekende brief werd 
gezonden, deze werkgever aan de werknemer de bij artikel 16 bedoelde 
vergoeding betalen, evenals het loon voor het nog resterende gedeelte 
van de periode tot het einde van het mandaat van de leden die het perso-
neel vertegenwoordigen bij de verkiezingen waarvoor hij kandidaat is 
geweest.

Krachtens artikel 17, § 2, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar-
digden moet de werkgever in geval van betwisting het bewijs leveren 
dat hij de reïntegratie, die hem gevraagd werd, aanvaard heeft.

2. Aan de vereiste van aanvaarding van de reïntegratie is voldaan, 
wanneer de werkgever zich binnen de gestelde termijn onvoorwaarde-
lijk ertoe verbindt de werknemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als 
voorheen opnieuw tewerk te stellen.

De aanvaarding is evenwel niet onderworpen aan een op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvereiste, zodat de werkgever het bestaan 
ervan met alle rechtsmiddelen mag bewijzen.

Wanneer de reïntegratie wordt aangevraagd door tussenkomst van de 
organisatie die de kandidatuur van de werknemer heeft voorgedragen, 
wordt de kennisgeving van die aanvaarding door de werkgever rechts-
geldig gedaan aan deze organisatie.

3. De appelrechters stellen in het arrest van 11 maart 2009 vast dat :
— de verweerder bij middel van een aangetekende brief van 30 december 

2004, uitgaande van de vakorganisatie die zijn kandidatuur voordroeg, 
aan de eiseres een vraag tot reïntegratie in de onderneming formuleerde ;

— de verweerder niet kan ontkennen dat, na voorafgaande bespre-
kingen in de loop van januari 2005, zijn ontslag een agendapunt was van 
de ondernemingsraad in de Aliplast-groep van 17 januari 2005 ;
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— uit dit verslag blijkt dat de eiseres zich ertoe verbond aan het 
arbeidsovereenkomst van de verweerder niets te wijzigen ;

— een exemplaar van dit verslag werd overgemaakt aan de opvolger 
van de verweerder in de ondernemingsraad en kortelings daarop aan de 
secretaris van de vakorganisatie van de verweerder.

Op grond van die vaststellingen oordelen zij in hetzelfde arrest dat 
het bewijs is geleverd dat de eiseres zich ten aanzien van derden onvoor-
waardelijk verbond tot herplaatsing van de verweerder, maar niet dat 
die verbintenis ook werd gedaan aan de verweerder, terwijl het nochtans 
de werknemer zelf is die voor het verstrijken van de termijn zekerheid 
dient te krijgen dat zijn ontslag werd vernietigd.

4. De appelrechters die aldus oordelen dat de kennisgeving door de 
werkgever van de aanvaarding van de aanvraag tot reïntegratie binnen 
de termijn van dertig dagen enkel rechtsgeldig kan gedaan worden aan 
de werknemer en niet aan de organisatie die de kandidatuur van de 
werknemer heeft voorgedragen en die de aanvraag tot reïntegratie heeft 
geformuleerd, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Omvang van cassatie

5. De gedeeltelijke vernietiging van het arrest van 11 maart 2009 
dient te worden uitgebreid tot het arrest van 9 juni 2010 dat het gevolg 
ervan is.

Overige grieven

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten van 11 maart 2009 en 9 juni 2010, 

behalve in zoverre het arrest van 11 maart 2009 uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep.

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 gedeeltelijk vernietigde arrest van 11 maart 2009 en van het vernie-
tigde arrest van 9 juni 2010.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.

18 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Maes.
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N° 399

3o kamer — 18 juni 2012
(S.11.0041.N)

1o collectieve arBeidsovereenkomst. — Binnenschippers. — opze-
gging. — opzeggingstermijn. — langere termijn in acht te nemen door de 
werkgever. — strijdigheid met de wet.

2o collectieve arBeidsovereenkomst. — koninklijk Besluit tot 
algemeen verBindendverklaring van een cao. — advies van de afdeling 
wetgeving van de raad van state. — verplichting.

3o raad van state. — koninklijk Besluit tot algemeen verBindendverk-
laring van een cao. — advies van de afdeling wetgeving. — verplichting.

1o Uit de artikelen 29, § 3, 1o en 29ter van de wet van 1 april 1936 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet Binnenschippers volgt dat een beding dat de 
werkgever ertoe verplicht een langere opzeggingstermijn in acht te nemen 
dan is bepaald in artikel 29, § 3 van deze wet niet in strijd is met voor-
melde wetsbepalingen. Artikel 3, eerste lid van de CAO van 23 juni 2003, 
gesloten in het paritair comité voor de binnenscheepvaart en artikel 2, eerste 
lid van de CAO van 22 juni 2005, gesloten in het paritair comité voor de 
binnenscheepvaart, die de door de werkgever in acht te nemen opzeggings-
termijn verlengen, zijn aldus niet in strijd met voormelde bepalingen van de 
Arbeidsovereenkomstenwet Binnenschippers. (Artt. 29, § 3, 1o en 29ter van 
de Arbeidsovereenkomstenwet Binnenschippers ; Art. 3, eerste lid van 
de CAO van 23 juni 2003, gesloten in het paritair comité voor de binnen-
scheepvaart, betreffende de carenzdag en de opzeggingstermijnen, alge-
meen verbindend verklaard bij KB van 4 mei 2004. Art. 2, eerste lid 
van de CAO van 22 juni 2005, gesloten in het paritair comité voor de 
binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen-
komst carenzdag en opzeggingstermijnen van 23 juni 2003, algemeen 
verbindend verklaard bij KB van 12 dec. 2005)

2o en 3o Uit artikel 5 Wet Raad van State volgt dat de in artikel 3, § 1, eerste 
lid, wet Raad van State bepaalde verplichting om buiten het met bijzondere 
redenen omklede geval van hoogdringendheid, de tekst van alle ontwerpen 
van reglementaire besluiten aan het met redenen omkleed advies van de 
afdeling wetgeving te onderwerpen, niet geldt voor een ontwerp van 
koninklijk besluit tot algemeen verbindendverklaring van een collectieve 
arbeidsovereenkomst. (Art. 3, § 1, eerste lid, en 5 Wet Raad van State)

(v. t. s.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het arbeidshof te 
Antwerpen van 4 maart 2009 en 17 februari 2010.

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

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikelen 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet ;
— artikel 51, enig lid, inzonderheid 1o, 2o en 3o, van de wet van 

5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités ;

— artikelen 29, § 3 en 29ter, van de wet van 1 april 1936 op de arbeids-
overeenkomst wegens dienst op binnenschepen (vervangen, respectieve-
lijk ingevoerd bij wet van 19 december 1979) ;

— artikelen 3 en 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 
2003, gesloten in het Paritair comité voor de binnenscheepvaart, betref-
fende carenzdag en de opzeggingstermijnen, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 4 mei 2004, en artikel 1 van dit 
koninklijk besluit ;

— artikelen 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 
2005, gesloten in het Paritair comité voor de binnenscheepvaart, tot wijzi-
ging van de collectieve arbeidsovereenkomst carenzdag en opzeggingster-
mijnen van 23 juni 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 12 december 2005, en artikel 1 van dit koninklijk besluit ;

— voor zoveel als nodig, artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek ;

— artikelen 3 en 5 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op 
de Raad van State.

Bestreden beslissingen

In het tussenarrest van 4 maart 2009 verklaart de derde kamer van het 
Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, na alle andersluidende en 
strijdige conclusies of besluiten als niet terzake dienend of ongegrond te 
hebben verworpen, eisers hoger beroep gedeeltelijk gegrond, hervormt 
het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Tongeren van 16 januari 2008, 
en zegt voor recht dat de opzeggingsvergoeding een maand bedraagt. De 
debatten worden heropend om eiser toe te laten de opzeggingsvergoe-
ding correct te berekenen.

Bij het eindarrest van 17 februari 2010 verklaart het Arbeidshof 
te Antwerpen, afdeling Hasselt, na alle andersluidende en strijdige 
conclusies of besluiten als niet terzake dienend of ongegrond te hebben 
verworpen, het voornoemd tussenarrest verder uitwerkend, eisers hoger 
beroep gegrond, hervormt het beroepen vonnis, veroordeelt verweerder 
tot betaling aan eiser van 1.544,03 euro bruto als opzeggingsvergoeding, 
vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke intresten, waarbij 
het tevens voor recht zegt dat bij de uitvoering zal mogen overgegaan 
worden tot sociale en fiscale inhoudingen.

Deze beslissingen zijn gestoeld.
— op de hiernavermelde, reeds in het tussenarrest van 4 maart 2009 

van hetzelfde hof opgenomen beschouwingen : 
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 “5.2.4. (...)
(...) tussen partijen (was) vanaf 1 januari 2006 een nieuwe arbeidsover-

eenkomst voor onbepaalde duur tot stand gekomen die op 2 januari 2006 
op onregelmatige wijze een einde nam, zodat (verweerder) gehouden is 
aan (eiser) een opzeggingsvergoeding te betalen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Volgens artikel 29, § 3 van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsover-
eenkomst wegens dienst op binnenschepen wordt de opzeggingstermijn 
vastgesteld op tenminste één maand wanneer de opzegging door de werk-
gever wordt gegeven indien het een aangeworvene betreft die minder 
dan vijf jaar ononderbroken bij dezelfde werknemer (lees : werkgever) in 
dienst is gebleven.

Bij artikel 3 — Hoofdstuk III — van het koninklijk besluit van 4 mei 
2004 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids-
overeenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het paritair comité voor de 
binnenscheepvaart, betreffende de carenzdag en de opzeggingstermijnen 
worden de opzeggingstermijnen zoals voorzien in de wet van 1 april 1936 
op de arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling op binnenschepen vast-
gesteld, indien de opzeg uitgaat van de werkgever : op (lees : bij) minder 
dan 5 jaar anciënniteit : 36 kalenderdagen (Staatsblad 7 juli 2004).

Artikel 4 bepaalt dat de CAO wordt gesloten voor onbepaalde tijd en 
uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2003, met uitzondering van de 
bepalingen van hoofdstuk III die ingaan op 1 oktober 2003.

Bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 2005 waarbij 
algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereen-
komst van 22 juni 2005, gesloten in het paritair comité voor de binnen-
scheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst 
carenzdag en opzeggingstermijnen van 23 juni 2003, wordt de opzeggings-
termijn aangepast, indien de opzeg uitgaat voor de werkgever bij minder 
dan 5 jaar anciënniteit : 44 kalenderdagen (Staatsblad 14 februari 2006).

Artikel 3 bepaalt dat de CAO wordt gesloten voor onbepaalde tijd en 
uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2005.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De vraag stelt zich of het paritair comité voor de binnenscheepvaart 
bevoegd is de opzeggingstermijnen zoals bepaald in artikel 29,§ 3 van de 
wet van 1 april 1936 te verhogen.

In beginsel mogen akkoorden die de vakorganisaties met de werkge-
vers afsluiten niet ingaan tegen de bepalingen van een wet die dwingend 
zijn voor partijen. Artikel 51 van de CAO-Wet houdt in dat de bepa-
ling van de lagere norm (CAO) moet worden terzijde geschoven voor de 
dwingende bepalingen van de wet. Indien de lagere norm evenwel méér 
toekent dan de minimum norm voorzien in de wet, is de lagere norm niet 
strijdig ermee.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. De stelling van (eiser) in de oorspronkelijke vordering waarbij een 
opzeggingsvergoeding werd gevorderd van 44 kalenderdagen kan worden 
bijgetreden. Artikel 32 CAO-wet bepaalt immers dat het koninklijk 
besluit tot algemeen verbindend verklaring uitwerking heeft met ingang 
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van de datum waarop de CAO in werking treedt, zonder evenwel ooit 
meer dan een jaar vóór de bekendmaking ervan te kunnen terugwerken.

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 december 2005 waarbij de 
collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2005 algemeen verbindend 
werd verklaard bepaalde de uitwerking met ingang van 1 juli 2005. Aldus 
was genoemde CAO van toepassing op het ogenblik van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst op 2 januari 2006.

10. De collectieve arbeidsovereenkomsten van 23 juni 2003 en van 
22 juni 2005 zijn naar het oordeel van het arbeidshof rechtsongeldig om 
de volgende redenen :

10.1. De wet van 1 april (...) 1936 voorziet geen expliciete afwijking van 
de opzeggingstermijnen zodat de collectieve arbeidsovereenkomsten die 
de termijnen verhogen nietig zijn. Geen enkele bepaling in de wet van 
1 april (1936) laat een afwijking toe en er werd geen koninklijk besluit 
genomen tot uitvoering van de bepaling van artikel 29, § 3 van de wet. 
Artikel 29ter bepaalt zelfs dat alle bedingen waarbij de door de werk-
gever in acht te nemen opzeggingstermijn wordt ingekort of waarbij de 
door de aangeworvene na te leven termijn wordt verlengd, nietig zijn. 
Voor de werkgever heeft de wettelijk vastgestelde opzeggingstermijn 
een dwingend karakter (...).

Zonder uitdrukkelijke afwijking ontstaat een conflict tussen twee 
verschillende normen : enerzijds de wet van 1 april 1936 waar de bepaling 
betreffende de opzeggingstermijnen in artikel 29, § 3 van dwingend recht 
is en anderzijds een collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbin-
dend verklaard bij koninklijk besluit.

Volgens de hiërarchie van artikel 51 van de wet van 5 december 1948 
(lees : 1968) betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en pari-
taire comités moet de collectieve arbeidsovereenkomst als lagere norm 
terzijde worden geschoven (...).

Indien men aanneemt dat de wet van 5 december 1948 (lees : 1968) van 
openbare orde is, wordt de hiërarchie van de rechtsbronnen gesanctio-
neerd door nietigheid van de bepalingen die een inbreuk uitmaken op 
deze rangorde (...).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.2. De koninklijke besluiten van 4 mei 2004 en van 12 december 2005 
werden niet vooraf voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad 
van State.

Artikel 3, § 1, eerste lid, van de Gecoördineerde wetten van 12 januari 
1973 op de Raad van State bepaalt dat buiten het met bijzondere redenen 
omklede geval van hoogdringendheid (en ...) de ontwerpen van regle-
mentaire besluiten aan het met redenen omkleed advies van de afdeling 
wetgeving van de Raad van State moeten worden onderworpen.

Reglementaire besluiten zijn besluiten die een rechtsregel formuleren 
en dus een algemene draagwijdte hebben.

De ontwerpen van koninklijke besluiten die van kracht zijnde wette-
lijke bepalingen kunnen aanpassen, zoals dat te dezen is gebeurd door 
de duur van de opzeggingstermijnen zoals gesteld door artikel 29, § 3 van 
de wet van 1 april 1936 aan te passen door collectieve arbeidsovereen-
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komsten, moeten worden voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de 
Raad van State. Het inwinnen van het advies van de Raad van State is 
trouwens een substantiële vormvereiste (...).

Evenmin werd de “met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid” 
ingeroepen.

Deze verplichting houdt in dat de aanhef van de betrokken reglemen-
taire besluiten de redenen moet vermelden waarom de ontworpen rege-
ling (zo) spoedeisend was dat niet om advies van de Raad van State kon 
worden gevraagd (...).

10.3. Het arbeidshof kan slechts vaststellen dat de ontwerpen van de 
koninklijke besluiten van 4 mei 2004 en van 12 december 2005 niet voor-
afgaand voor advies werden voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de 
Raad van State en dat zelfs geen dringende hoogdringendheid werd inge-
roepen om het ontbreken van een adviesaanvraag te rechtvaardigen.

10.4. Beide koninklijke besluiten zijn derhalve onwettig en in toepas-
sing van artikel 159 van de Grondwet moet het arbeidshof zich (zonodig) 
ambtshalve onthouden van de toepassing van beide koninklijke besluiten 
van 4 mei 2004 en 12 december 2005.

(...)
11.1. Op die gronden is het arbeidshof van oordeel dat toepassing kan 

worden gemaakt van artikel 29, § 3 van de wet van 1 april 1936 op de 
arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, zodat de opzeg-
gingstermijn dient bepaald op één maand.”

— evenals op de in het eindarrest hierna aangehaalde overwegingen :
 “2. (Eiser) diende het bedrag van de opzeggingsvergoeding nog correct 

te begroten, zodat een heropening der debatten zich opdrong op dit punt.
Het [arbeidshof] stelde dat het gevorderde bedrag van 1.544,03 euro 

waarop (eiser) zijn opzeggingsvergoeding van 33 kalenderdagen had 
berekend, door (verweerder) als onvolledig en door niets gestaafd aange-
merkt werd.

3. Bij besluiten van (eiser) ontvangen ter griffie van dit [arbeidshof] op 
30 juli 2009 stelt (eiser) :

 “(…)
(verweerder) te veroordelen tot de betaling van 1.544,03 euro bruto 

aan opzegvergoeding, vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke 
intresten ;

(verweerder) te veroordelen tot betaling van de gerechtskosten, tot op 
heden in hoofde van (eiser) begroot op :

dagvaardingskosten : 113,22 euro
rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg : 111,55 euro
rechtsplegingsvergoeding hoger beroep : 400 euro
(…)”
4. Het bedrag van 1.544,03 euro is blijkbaar het brutoloon per maand 

zoals bepaald in artikel 2 van de arbeidsovereenkomst (stuk 1 (eiser)).
Onder verwijzing naar het tussenarrest is het [arbeidshof] van oordeel 

dat (verweerder) de betaling verschuldigd is van een opzeggingsvergoeding 
overeenstemmend met één maand loon, zodat deze 1.544,03 euro bedraagt.”
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Grieven

Het arbeidshof aanvaardt dat de arbeidsrelatie tussen partijen 
beheerst werd door de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst 
wegens dienst op binnenschepen. Het stelt vast dat de arbeidsovereen-
komst op 2 januari 2006 op onregelmatige wijze een einde nam, ingevolge 
een ontslag door verweerder en verklaart eiser gerechtigd op een opzeg-
gingsvergoeding.

De opzeggingsvergoeding wordt bepaald in functie van de opzeggings-
termijn die normalerwijze in acht had moeten worden genomen.

Overeenkomstig artikel 29, § 3, enig lid, 1o, van de genoemde wet van 
1 april 1936, vervangen bij wet van 29 december 1979, bedraagt de opzeg-
gingstermijn “ten minste een maand wanneer de opzegging door de 
werkgever wordt gegeven (…) indien het een aangeworvene betreft die 
minder dan vijf jaar ononderbroken bij dezelfde onderneming in dienst 
is gebleven”.

Er werd niet betwist dat eiser op het ogenblik van het ontslag minder 
dan vijf jaar ononderbroken bij verweerder in dienst was.

Artikel 29, § 3, enig lid, 1o, van de genoemde wet bepaalt aldus een 
minimumtermijn die de werkgever gehouden is na te leven wanneer hij 
de binnenschipper ontslaat, wat niet wegneemt dat hij kan gehouden 
zijn tot het naleven van een langere opzeggingstermijn ten gunste van 
de ontslagen binnenschipper. Dit vormt een dwingende bepaling van de 
wet, ten gunste van de werknemer.

Luidens artikel 29ter van de genoemde wet zijn slechts nietig alle 
bedingen waarbij de door de werkgever in acht te nemen opzeggings-
termijn wordt ingekort of waarbij de door de aangeworvene na te leven 
termijn wordt verlengd. Ook deze bepaling laat de mogelijkheid over-
eind om, bij ontslag door de werkgever, ten gunste van de werknemer 
een langere opzegtermijn overeen te komen.

Eerste onderdeel

Deze langere opzeggingstermijn die door de werkgever zou moeten 
worden nageleefd, kan voortvloeien uit eender welke arbeidsrechtelijke 
bron van verbintenissen, bedoeld in artikel 51 van de wet van 5 december 
1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités, die de werkgever bindt, zonder dat vereist zou zijn dat genoemd 
artikel 29, § 3 van de wet van 1 april 1936 zou bepalen wie deze langere 
opzegtermijn zou moeten bepalen en hoe dit zou moeten geschieden.

Zoals door het arbeidshof vastgesteld, bepaalde de collectieve arbeids-
overeenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het paritair comité voor 
de binnenscheepvaart, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 4 mei 2004 en luidens zijn artikel 4 ingaand op 1 oktober 2003, 
in artikel 3 dat de opzeggingstermijn zoals voorzien in de genoemde 
wet van 1 april 1936, 36 kalenderdagen bedraagt indien de opzeg uitgaat 
van de werkgever en het een werknemer betreft met minder dan 5 jaar 
anciënniteit. Zoals door het arbeidshof vastgesteld, wijzigde de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2005, gesloten in hetzelfde pari-
tair comité, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 
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12 december 2005 en luidens zijn artikel 3 met uitwerking vanaf 1 juli 
2005, in artikel 2 de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 
23 juni 2003 en bepaalde, voor het geval de opzeg uitgaat van de werk-
gever en het een werknemer betreft met minder dan 5 jaar anciënniteit, 
de na te leven opzegtermijn op 44 kalenderdagen.

Artikel 51 van de genoemde wet van 5 december 1968 bepaalt de hiërar-
chie van de bronnen der verbintenissen in de arbeidsbetrekkingen tussen 
werkgevers en werknemers, waarbij de dwingende bepalingen van de wet 
(1o), de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidovereenkom-
sten (2o), voorafgaan. 

De hiërarchie der arbeidsrechtelijke bronnen heeft tot gevolg dat 
wanneer twee normen met hetzelfde voorwerp onderling onverenigbaar 
zijn, de norm van lagere orde moet worden terzijde geschoven.

De omstandigheid dat een wet, op dwingende wijze lastens de werk-
gever, naargelang de anciënniteit van de werknemer, een minimumop-
zegtermijn bepaalt voor het geval de werkgever tot ontslag overgaat, 
verhindert niet dat door een rechtsbron van lagere orde een voor de 
werknemer gunstigere, want langere opzeggingstermijn wordt opgelegd 
aan de werkgever. Aldus liggen, zoals door eiser in conclusie aange-
voerd (syntheseberoepsconclusie p. 6 en conclusie na het advies van het 
openbaar ministerie, vanaf p. 1, nr. 2) geen onverenigbare normen met 
hetzelfde voorwerp voor, nu integendeel de hogere norm een minimum-
termijn oplegt, terwijl de lagere norm een langere termijn bepaalt.

Het arbeidshof kon dan ook niet wettig oordelen (1) dat aangezien 
de wet van 1 april 1936 geen expliciete afwijking voorziet van de opzeg-
gingstermijnen, de collectieve arbeidsovereenkomsten die de termijnen 
verhogen, nietig zijn, (2) dat geen enkele bepaling in de wet van 1 april 
1936 een afwijking toelaat en (3) dat er een conflict zou bestaan hebben 
tussen enerzijds artikel 29, § 3 van de wet van 1 april 1936 waar dit bij 
dwingend recht aan de werkgever een minimumopzegtermijn oplegt en 
anderzijds de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsover-
eenkomsten die deze opzegtermijn lastens de werkgever verlengen. 

Het arbeidshof schendt bijgevolg artikel 51, enig lid, meer in het 
bijzonder 1o en 2o van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 29, 
§ 3 en 29ter van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens 
dienst op binnenschepen (vervangen, respectievelijk ingevoerd bij wet 
van 19 december 1979), de artikelen 3 en 4 van de collectieve arbeids-
overeenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het paritair comité voor de 
binnenscheepvaart, betreffende carenzdag en de opzeggingstermijnen, 
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 mei 2004, en 
artikel 1 van dit koninklijk besluit, de artikelen 2 en 3 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst van 22 juni 2005, gesloten in het Paritair comité 
voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsover-
eenkomst carenzdag en opzeggingstermijnen van 23 juni 2003, algemeen 
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 december 2005, en 
artikel 1 van dit koninklijk besluit. Minstens schendt het arbeidshof 
de bewijskracht van deze collectieve arbeidsovereenkomsten, door 
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te stellen dat de bewoordingen ervan onverenigbaar zouden zijn met 
artikel 29, § 3, enig lid, 1o van de wet van 1 april 1936 (schending, voor 
zoveel als nodig, van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Tweede onderdeel

Waar het arbeidshof oordeelt dat de bovengenoemde koninklijke 
besluiten van 4 mei 2004 en van 12 december 2005 onwettig zijn en dienvol-
gens, gelet op artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, niet konden 
worden toegepast, omdat zij, als reglementaire besluiten, niet overeen-
komstig artikel 3 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de 
Raad van State, voorafgaand voor advies aan de afdeling wetgeving van 
de Raad van State werden voorgelegd en geen hoogdringendheid werd 
ingeroepen om het ontbreken van een adviesaanvraag te rechtvaardigen, 
is het arrest van 4 maart 2009 niet regelmatig met redenen omkleed en 
evenmin wettig verantwoord.

Artikel 5 van de genoemde gecoördineerde wetten op de Raad van 
State bepaalt dat de Minister tot wiens bevoegdheid de arbeid behoort, 
aan de afdeling wetgeving van de Raad van State kan vragen, binnen een 
termijn die niet korter dan vijftien dagen mag zijn, advies te geven over 
een ontwerp van koninklijk besluit tot algemeen verbindendverklaring 
van een collectieve arbeidsovereenkomst.

Zoals door eiser aangevoerd in zijn syntheseberoepsconclusie (p. 5, 
nr. 3) en in zijn conclusie na het advies van het openbaar ministerie 
(p. 3, nr. 3), geldt de in artikel 3 gestelde verplichting tot het voorleggen 
aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van alle vooront-
werpen van wet, decreet, ordonnantie of van ontwerpen van reglemen-
taire besluiten, dus niet, gelet op genoemd artikel 5, voor de konink-
lijke besluiten tot algemeen verbindend verklaring van een collectieve 
arbeidsovereenkomst.

Voor de koninklijke besluiten waarbij een collectieve arbeidsover-
eenkomst algemeen verbindend verklaard wordt, behoort het dus aan 
de bevoegde minister te oordelen of voorafgaandelijk het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State moet worden gevraagd.

Overeenkomstig artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet moeten 
de rechterlijke beslissingen regelmatig met redenen zijn omkleed, wat 
onder meer inhoudt dat de rechter gehouden is te antwoorden op alle 
regelmatig aangevoerde, in het licht van zijn beslissing pertinente 
grieven en middelen van verweer.

Het arbeidshof, dat stelt dat de betreffende koninklijke besluiten 
waarmee collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend 
werden verklaard, onwettig waren omdat zij niet, in toepassing van 
artikel 3 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State vooraf-
gaandelijk werden voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van 
State, noch de hoogdringendheid vermeldden waardoor kon worden afge-
zien van deze voorafgaande voorlegging, zonder te antwoorden op eisers 
pertinent en regelmatig voorgelegd verweermiddel dat deze bij artikel 3 
gestelde verplichting niet gold in de gevallen, bedoeld bij artikel 5 van 
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dezelfde gecoördineerde wetten op de Raad van State, schendt bijgevolg 
zijn motiveringsverplichting (schending van artikel 149 van de gecoör-
dineerde Grondwet). 

Minstens is het bestreden arrest van 4 maart 2009 niet wettig gerecht-
vaardigd, waar het arbeidshof, spijts de bewoordingen van artikel 5 van 
de genoemde gecoördineerde wetten van 12 januari 1973, ten onrechte 
oordeelt dat de koninklijke besluiten tot algemeen verbindend verkla-
ring van collectieve arbeidsovereenkomsten voorafgaandelijk moeten 
worden voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State 
(schending van artikel 5 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten 
op de Raad van State) en, bij ontstentenis hiervan, deze koninklijke 
besluiten onwettig verklaart en de toepassing ervan uitsluit (schending 
van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet).

Bijgevolg kon het arbeidshof niet wettig oordelen dat eiser niet 
gerechtigd kon zijn op een opzeggingsvergoeding overeenstemmend 
met de opzeggingstermijn bepaald bij de genoemde collectieve arbeids-
overeenkomsten (schending van artikel 51, inzonderheid enig lid, 1o en 
2o van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en de paritaire comités, van artikel 29, § 3 van de wet 
van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnen-
schepen (vervangen bij wet van 19 december 1979), van de artikelen 3 en 
4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in 
het paritair comité voor de binnenscheepvaart, betreffende carenzdag en 
de opzeggingstermijnen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 4 mei 2004, en van artikel 1 van dit koninklijk besluit, van de 
artikelen 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2005, 
gesloten in het paritair comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging 
van de collectieve arbeidsovereenkomst carenzdag en opzeggingster-
mijnen van 23 juni 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 12 december 2005, en van artikel 1 van dit koninklijk besluit, 
minstens, voor zoveel als nodig, van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk wetboek).

Hoe dan ook, zelfs indien het arbeidshof zonder miskenning van de 
motiveringsverplichting en wettig zou hebben kunnen stellen dat de 
betreffende koninklijke besluiten tot algemeen verbindend verklaring 
van de genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten voorafgaande-
lijk hadden moeten worden voorgelegd aan de afdeling wetgeving van 
de Raad van State of hadden moeten melding maken van de hoogdrin-
gendheid waardoor een vrijstelling gold tot voorlegging aan de afdeling 
wetgeving van de Raad van State, en dat bij ontstentenis van één en 
ander, deze koninklijke besluiten onwettig zijn en niet konden worden 
toegepast, dan nog is het arrest van 4 maart 2009 niet wettig gerecht-
vaardigd, nu de eventuele onwettigheid van de koninklijke besluiten tot 
algemeen verbindend verklaring van collectieve arbeidsovereenkom-
sten en de hieruit voortvloeiende niet toepassing van deze koninklijke 
besluiten, het bestaan en de regelmatigheid van de collectieve arbeids-
overeenkomsten zelf, als dusdanig, niet aantast of opheft.

Aldus lagen alleszins nog (niet algemeen bindend verklaarde) collec-
tieve arbeidsovereenkomsten voor, gesloten in een paritair comité, 
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die overeenkomstig artikel 51, enig lid, 3o, van de genoemde wet van 
5 december 1968 een geldige bron van verbintenissen uitmaken, tenzij 
zou zijn vastgesteld (wat niet het geval is) dat de werkgever de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten niet ondertekende, noch aangesloten was 
bij een organisatie die deze overeenkomsten heeft ondertekend.

Bijgevolg kon het arbeidshof zelfs in die hypothese niet wettig oordelen 
dat eiser niet gerechtigd kon zijn op een opzeggingsvergoeding, overeen-
stemmend met de opzeggingstermijn, bepaald bij de genoemde collec-
tieve arbeidsovereenkomsten (schending van artikel 51, inzonderheid 
enig lid, 3o, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, van artikel 29, § 3 van de 
wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnen-
schepen (vervangen bij wet van 19 december 1979), van de artikelen 3 en 
4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in 
het paritair comité voor de binnenscheepvaart, betreffende carenzdag en 
de opzeggingstermijnen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 4 mei 2004, en van artikel 1 van dit koninklijk besluit, van de 
artikelen 2 en 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2005, 
gesloten in het paritair comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging 
van de collectieve arbeidsovereenkomst carenzdag en opzeggingster-
mijnen van 23 juni 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk 
besluit van 12 december 2005, en van artikel 1 van dit koninklijk besluit, 
minstens, voor zoveel als nodig, van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk wetboek).

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 29, § 3, 1o, van de wet van 1 april 1936 op de arbeids-
overeenkomst wegens dienst op binnenschepen (hierna : Arbeidsovereen-
komstenwet Binnenschippers) worden de opzeggingstermijnen vastge-
steld op ten minste een maand wanneer de opzegging door de werkgever 
wordt gegeven en vijftien dagen wanneer de opzegging door de aangewor-
vene wordt gegeven, indien het een aangeworvene betreft die minder dan 
vijf jaar ononderbroken bij dezelfde onderneming in dienst is gebleven.

Artikel 29ter Arbeidsovereenkomstenwet Binnenschippers bepaalt : 
“Nietig zijn alle bedingen waarbij de door de werkgever in acht te nemen 
opzeggingstermijnen worden ingekort of waarbij de door de aangewor-
vene na te leven termijn wordt verlengd.”

Uit deze bepalingen volgt dat een beding dat de werkgever ertoe 
verplicht een langere opzeggingstermijn in acht te nemen dan is bepaald 
in artikel 29, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet Binnenschippers, niet in 
strijd is met de voormelde wetsbepalingen.

2. Artikel 3, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
23 juni 2003, gesloten in het paritair comité voor de binnenscheepvaart, 
betreffende de carenzdag en de opzeggingstermijnen, algemeen verbin-
dend verklaard bij koninklijk besluit van 4 mei 2004, bepaalt : “De opzeg-

ARREST-2012-06-07-08.indb   1707 13/04/13   11:13



1708 ARRESTEN VAN CASSATIE 18.6.12 - N° 399

gingstermijnen zoals voorzien in de wet van 1 april 1936 op de arbeids-
overeenkomst voor tewerkstelling op binnenschepen worden als volgt 
vastgesteld indien de opzeg uitgaat van de werkgever : tot minder dan 5 
jaar anciënniteit : 36 kalenderdagen ; (…).”

Artikel 2, eerste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 
22 juni 2005, gesloten in het paritair comité voor de binnenscheepvaart, 
tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst carenzdag en 
opzeggingstermijnen van 23 juni 2003, algemeen verbindend verklaard 
bij koninklijk besluit van 12 december 2005, bepaalt : “De opzeggingster-
mijnen zoals voorzien in de wet op de arbeidsovereenkomst voor tewerk-
stelling op binnenschepen van 1 april 1936 en vastgesteld bij collectieve 
arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003 worden als volgt aangepast indien 
de opzeg uitgaat van de werkgever : minder dan 5 jaar anciënniteit : 44 
kalenderdagen ; (…).”

3. De voormelde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkom-
sten van 23 juni 2003 en 22 juni 2005 die de door de werkgever in acht 
te nemen opzeggingstermijn verlengen, zijn aldus niet in strijd met de 
artikelen 29, § 3, en 29ter Arbeidsovereenkomstenwet Binnenschippers.

Het arrest van 4 maart 2009 dat anders oordeelt en op grond hiervan 
beslist dat de collectieve arbeidsovereenkomsten van 23 juni 2003 en 
22 juni 2005 nietig zijn, zodat de door de verweerder in acht te nemen 
opzeggingstermijn in toepassing van artikel 29, § 3, Arbeidsovereenkom-
stenwet Binnenschippers op een maand moet worden bepaald, is niet 
naar recht verantwoord.

Het onderdeel is gegrond. 

Tweede onderdeel

4. Krachtens artikel 5 Wet Raad van State kan de minister tot wiens 
bevoegdheid de arbeid behoort, aan de afdeling wetgeving van de Raad 
van State vragen, binnen een termijn die niet korter mag zijn dan vijf-
tien dagen, advies te geven over een ontwerp van koninklijk besluit 
tot algemeen verbindendverklaring van een collectieve arbeidsovereen-
komst.

Hieruit volgt dat de in artikel 3, § 1, eerste lid, Wet Raad van State 
bepaalde verplichting om buiten het met bijzondere redenen omklede 
geval van hoogdringendheid, de tekst van alle ontwerpen van reglemen-
taire besluiten aan het met redenen omkleed advies van de afdeling 
wetgeving te onderwerpen, niet geldt voor een ontwerp van koninklijk 
besluit tot algemeen verbindendverklaring van een collectieve arbeids-
overeenkomst.

5. Het arrest van 4 maart 2009 oordeelt dat de collectieve arbeidsover-
eenkomsten van 23 juni 2003 en 22 juni 2005 ook “rechtsongeldig” zijn, 
omdat de koninklijke besluiten van 4 mei 2004 en 12 december 2005 die 
deze collectieve arbeidsovereenkomsten algemeen verbindend hebben 
verklaard, onwettig zijn en in toepassing van artikel 159 Grondwet niet 
mogen worden toegepast, zodat de door de verweerder in acht te nemen 
opzeggingstermijn in toepassing van artikel 29, § 3, Arbeidsovereen-
komstenwet Binnenschippers op een maand moet worden bepaald. Het 
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beslist daartoe op grond dat de ontwerpen van de koninklijke besluiten 
van 4 mei 2004 en 12 december 2005 niet voorafgaand voor advies werden 
voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State en geen 
hoogdringendheid werd ingeroepen om het ontbreken van een adviesaan-
vraag te rechtvaardigen.

Die beslissing is aldus niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.

Omvang van de cassatie

6. De vernietiging van het arrest van 4 maart 2009 strekt zich uit tot 
het arrest van 17 februari 2010 dat het gevolg ervan is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten van 4 maart 2009 en 17 februari 2010.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

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

18 juni 2012 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
mevr. Mortier, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 400

2o kamer — 19 juni 2012
(P.12.0362.N)

onderzoek in strafzaken. — Bijzondere opsporingsmethode oBser-
vatie. — volgen van containers. — geBruik door een derde van een 
“tracking en tracing”-computersysteem. — informatie door de derde ter 
Beschikking gesteld van de opsporingsdiensten. — artikel 47sexies wetBoek 
van strafvordering. — oBservatie met technisch hulpmiddel. — toepas-
selijkheid.

Het gebruik van de informatie, verkregen door een technisch hulpmiddel 
waarover een derde beschikt en waarvan hij de gegevens die het verzamelt, 
ter beschikking stelt van de opsporingsdiensten, is geen observatie waarbij 
door een politieambtenaar technische hulpmiddelen worden aangewend en 
waarvoor een machtiging is vereist. (Art. 47sexies, Wetboek van Strafvor-
dering)

(china shipping agency (Belgium) B.v.B.a.  
t. Belgische staat, min. van financiën)
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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 16 februari 2012. 

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 47sexies Wetboek van 
Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat het gebruik van 
het geautomatiseerde “tracking and tracing”-systeem van de termina-
luitbater waardoor de opsporingsambtenaren van de administratie der 
douane en accijnzen de containers hebben gevolgd, geen technisch hulp-
middel is in de zin van de wet ; het feit dat het om een lokalisatiesys-
teem gaat dat door de betrokken bedrijven vrijwillig ter beschikking 
werd gesteld van de opsporingsambtenaren, doet geen afbreuk aan het 
feit dat dergelijke lokalisatieapparatuur een technisch hulpmiddel is in 
de zin van artikel 47sexies, § 1, derde lid, Wetboek van Strafvordering. 

2. Artikel 47sexies, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt 
dat het stelselmatig waarnemen door een politieambtenaar van één of 
meerdere personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van bepaalde zaken, 
plaatsen of gebeurtenissen een observatie is in de zin van dit wetboek. 

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat een observatie waarbij tech-
nische hulpmiddelen worden aangewend, een stelselmatige observatie is 
in de zin van het Wetboek van Strafvordering.

Het derde lid definieert een technisch hulpmiddel in de zin van dit 
wetboek als een configuratie van componenten die signalen detecteert, 
deze transporteert, hun registratie activeert en de signalen registreert, 
met uitzondering van de technische middelen die worden aangewend om 
een maatregel als bedoeld in artikel 90ter uit te voeren.

3. Het gebruik van de informatie, verkregen door een technisch hulp-
middel waarover een derde beschikt en waarvan hij de gegevens die het 
verzamelt, ter beschikking stelt van de opsporingsdiensten, is geen 
observatie waarbij door een politieambtenaar technische hulpmiddelen 
worden aangewend en waarvoor een machtiging is vereist.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 
4. De appelrechters stellen onaantastbaar vast en oordelen dat :
— de containers in Zeebrugge van het schip werden gehaald en verder 

per trein naar Antwerpen werden gevoerd, alwaar de ontscheping in de 
haven plaatshad ;

— de betrokken privébedrijven de containers zowel op zee als op land 
konden volgen via een “tracking and tracing”-computersysteem, wat 
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een geautomatiseerd computersysteem is van de terminaluitbater die 
de inlichtingen verkreeg via een beveiligde internetverbinding ;

— niettegenstaande de privébedrijven de verzameling van deze gege-
vens beveiligen voor de buitenwereld, niets hen belet om die gegevens te 
delen met derden, waaronder ook de politiediensten.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht dat 
het op basis van die gegevens lokaliseren van de containers geen stelsel-
matige observatie is waarvoor een machtiging is vereist.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

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 eiseres tot de kosten.

19 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Deruyck (bij de balie te Antwerpen).

N° 401

2o kamer — 19 juni 2012

(P.12.0712.N)

1o verwijzing van een rechtBank naar een andere. — straf-
zaken. — verzoek. — ontvankelijkheid. — inhoud. — voorwaarde.

2o herziening. — verzoek en verwijzing om advies. — verzoek 
tot herziening. — nieuw feit of nieuwe omstandigheid. — niet kennelijk 
onontvankelijk verzoek. — verwijzing voor advies omtrent het Beslissend 
karakter van de aangevoerde feiten. — verwijzing naar een door het hof 
aangewezen hof van Beroep. — opdracht van de rechter op verwijzing. — 
grenzen.

3o herziening. — verzoek en verwijzing om advies. — veroorde-
lend arrest. — verzoek tot herziening van een arrest van de correctionele 
kamer. — verwijzing voor advies naar de Burgerlijke kamer van hetzelfde 
hof. — wettigheid.

4o verwijzing van een rechtBank naar een andere. — straf-
zaken. — procedure tot herziening van een vroegere veroordeling Bij 
arrest van de correctionele kamer. — verwijzing voor advies naar de 
Burgerlijke kamer van hetzelfde hof. — Beoordeling door raadsheren die 
Bij de veroordeling niet Betrokken waren. — gevolg.
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5o herziening. — verzoek en verwijzing om advies. — veroorde-
lend arrest. — verzoek tot herziening van een arrest van de correctionele 
kamer. — verwijzing voor advies naar de Burgerlijke kamer van hetzelfde 
hof. — Beoordeling door raadsheren die Bij de veroordeling niet Betrokken 
waren. — gevolg.

1o Het verzoek tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere, als 
bedoeld in artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, moet 
bewijskrachtige en nauwkeurige feiten aandragen die, indien zij juist 
blijken te zijn, gewettigde verdenking kunnen meebrengen omtrent de 
strikte onpartijdigheid en onafhankelijkheid, die wordt vermoed, van alle 
magistraten waaruit het rechtscollege is samengesteld waaraan de verzoeker 
de zaak wil onttrekken  (1).

2o Indien de aanvraag tot herziening is gesteund op een van de in artikel 443, 
3o, Wetboek van Strafvordering bepaalde gronden, met name een feit dat zich 
heeft voorgedaan sinds de veroordeling of een omstandigheid waarvan de 
verzoeker ten tijde van het geding het bestaan niet heeft kunnen aantonen, 
dient overeenkomstig artikel 445, derde en vierde lid, Wetboek van Strafvor-
dering het door het Hof aangewezen hof van beroep de aanvraag te onder-
zoeken teneinde na te gaan of de tot staving van de aanvraag aangevoerde 
feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien ; het aange-
wezen hof van beroep dient dus niet te onderzoeken of de kamer van het hof 
van beroep die de veroordeling heeft uitgesproken, zich heeft vergist of heeft 
gefaald en dient evenmin die zaak opnieuw te beoordelen of de veroordeling 
op haar wettigheid te toetsen. 

3o Artikel 445 Wetboek van Strafvordering noch enige andere wettelijke 
bepaling sluiten uit dat een op artikel 443, 3o, Wetboek van Strafvordering 
gesteunde aanvraag tot herziening van een arrest van een correctionele 
kamer van een hof van beroep wordt onderzocht door de burgerlijke kamer 
van datzelfde hof van beroep.

4o en 5o De omstandigheid dat een op artikel 443, 3o, Wetboek van Strafvor-
dering gesteunde herzieningsaanvraag van een veroordeling, uitgesproken 
door een correctionele kamer van een hof van beroep, wordt beoordeeld 
door de leden van de burgerlijke kamer van ditzelfde hof van beroep, die 
bij die veroordeling niet betrokken waren, kan in hoofde van de verzoeker 
en de publieke opinie geen schijn van partijdigheid of afhankelijkheid doen 
ontstaan.

(m.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof 

Bij arrest van het Hof van 29 november 2011 (P.11.1476.N) werd :
— de aanvraag tot herziening van de procureur-generaal bij het Hof 

namens de minister van Justitie betreffende het op tegenspraak gewezen 

  (1)  Zie Cass. 1 april 1998, AR P.98.0278.F, AC 1998, nr. 185 ; Cass. 6 mei 1998, AR 
P.98.0585.F, AC 1998, nr. 229 ; Cass. 4 maart 2005, AR C.05.009.N, AC 2005, nr. 137.
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arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 
18 september 2001, waarbij de verzoeker werd veroordeeld tot een gevan-
genisstraf van vijf jaar en een fiscale geldboete van 500.000 frank wegens 
inbreuken op de artikelen 73 en 73bis Btw-wetboek, de artikelen 53, 3o 
en 4o, Btw-wetboek en de artikelen 45, § 1, en 73 Btw-wetboek en waarbij 
hij werd veroordeeld om de btw-administratie als burgerlijke partij te 
vergoeden, ontvankelijk verklaard ;

— bevolen dat de aanvraag zou worden onderzocht door het hof van 
beroep te Antwerpen, burgerlijke kamer, teneinde na te gaan of de tot 
staving van het verzoek voorgedragen feiten beslissend genoeg schijnen 
om de zaak te herzien.

In het op 20 april 2012 ter griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift 
vraagt de verzoeker dat het Hof op grond van gewettigde verdenking de 
zaak zou verwijzen naar een ander hof van beroep dan het hof van beroep 
te Antwerpen. Het ondertekend verzoekschrift vermeldt de redenen die 
volgens de verzoeker de gewettigde verdenking opleveren.

Bij arrest van 8 mei 2012 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet 
kennelijk onontvankelijk was.

De eerste voorzitter en de leden van de eerste kamer van hof van 
beroep te Antwerpen hebben de bij artikel 545, vierde lid, 1o, b), Wetboek 
van Strafvordering voorgeschreven verklaring opgesteld.

De procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen heeft het 
door artikel 545, vierde lid, 3o, Wetboek van Strafvordering bedoelde 
advies verstrekt.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof 

Beoordeling

1. De verzoeker houdt voor dat door hem en door de publieke opinie ten 
zeerste kan worden betwijfeld of de magistraten van het hof van beroep 
te Antwerpen in deze zaak met de vereiste sereniteit, onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid uitspraak kunnen doen en dat het Antwerpse parket-
generaal objectief en correct zou te werk gaan. Hij voert daartoe de 
volgende elementen aan :

— twee andere veroordeelden hebben reeds twee keer de herziening 
verzocht van de veroordeling van 18 september 2001, waarvan thans de 
eiser herziening vraagt ; de door het Antwerpse hof van beroep in die 
herzieningsprocedures gewezen arresten van 29 juni 2004 en 3 juni 2008 
spreken elkaar op het vlak van het eventueel gebruik van informanten 
manifest tegen ;

— de tegenstrijdigheid tussen die beide arresten werd veroorzaakt door 
het parket-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, dat cruciale 
informatie niet openbaar heeft gemaakt aan partijen en aan het hof van 
beroep en heeft gepoogd die informatie anders voor te stellen ;

— dit parket-generaal heeft een onderzoek van het Comité P op ontoe-
laatbare wijze bijgestuurd ;
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— de leidende officier van de gerechtelijke politie die het gerechtelijk 
onderzoek mede heeft gevoerd, heeft nadien onjuiste verklaringen afge-
legd teneinde cruciale informatie niet openbaar te maken ;

— het hof van beroep te Antwerpen heeft deze houding van het parket-
generaal en de gerechtelijke politie vastgesteld, maar heeft geweigerd 
hieraan enig gevolg te koppelen.

2. Volgens de verklaring van de eerste voorzitter van het hof van 
beroep te Antwerpen zijn er thans in dit hof van beroep meer dan zestig 
raadsheren, waarvan er verscheidene nog niet benoemd waren ten tijde 
van het arrest waarvan de herziening wordt gevraagd, waren anderen op 
dat ogenblik wel raadsheer, maar hebben zij geen kennis genomen van 
de zaak en waren de raadsheren die de burgerlijke kamer samenstellen 
die thans moet oordelen over de herzieningsaanvraag, niet betrokken 
bij het veroordelend arrest van 18 september 2001 en evenmin bij de twee 
eerdere herzieningsverzoeken.

3. Het verzoek tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere, als 
bedoeld in artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, moet 
bewijskrachtige en nauwkeurige feiten aandragen die, indien zij juist 
blijken te zijn, gewettigde verdenking kunnen meebrengen omtrent de 
strikte onpartijdigheid en onafhankelijkheid, die wordt vermoed, van 
alle magistraten waaruit het rechtscollege is samengesteld waaraan de 
verzoeker de zaak wil onttrekken.

4. Het verzoek is niet ontvankelijk :
— in zoverre het is gesteund op feiten die aan de politie en het open-

baar ministerie worden verweten ;
— in zoverre het de leden van de burgerlijke kamer van het hof van 

beroep te Antwerpen verwijt eerdere van anderen uitgaande en op 
andere feiten steunende aanvragen tot herziening van de veroordeling 
van 18 september 2001 op een onbevredigende wijze negatief te hebben 
geadviseerd en dit verwijt aldus geen betrekking heeft op alle leden van 
het hof van beroep te Antwerpen, maar slechts op die leden die in de 
beide herzieningsaanvragen de burgerlijke kamer samenstelden.

5. Indien de aanvraag tot herziening is gesteund op een van de in 
artikel 443, 3o, Wetboek van Strafvordering bepaalde gronden, zoals in deze 
zaak, dient overeenkomstig artikel 445, derde en vierde lid, Wetboek van 
Strafvordering het door het Hof aangewezen hof van beroep de aanvraag te 
onderzoeken teneinde na te gaan of de tot staving van de aanvraag aange-
voerde feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien.

Het aangewezen hof van beroep dient dus niet, zoals de verzoeker 
aanvoert, te onderzoeken of de kamer van het hof van beroep die de 
veroordeling heeft uitgesproken, “zich heeft vergist en gefaald heeft” en 
dient evenmin die zaak opnieuw te beoordelen of de veroordeling op haar 
wettigheid te toetsen. 

De burgerlijke kamer van het aangewezen hof van beroep dient uitslui-
tend na te gaan of de aangevoerde feiten die zich hebben voorgedaan sinds 
de veroordeling of de aangevoerde omstandigheid waarvan de verzoeker 
ten tijde van het geding het bestaan niet heeft kunnen aantonen, beslis-
send genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien.
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Artikel 445 Wetboek van Strafvordering noch enige andere wettelijke 
bepaling sluiten uit dat een op artikel 443, 3o, Wetboek van Strafvorde-
ring gesteunde aanvraag tot herziening van een arrest van een correc-
tionele kamer van een hof van beroep wordt onderzocht door de burger-
lijke kamer van datzelfde hof van beroep.

De omstandigheid dat een op artikel 443, 3o, Wetboek van Strafvorde-
ring gesteunde herzieningsaanvraag van een veroordeling, uitgesproken 
door een correctionele kamer van een hof van beroep, wordt beoordeeld 
door de leden van de burgerlijke kamer van ditzelfde hof van beroep, 
die bij die veroordeling niet betrokken waren, kan in hoofde van de 
verzoeker en de publieke opinie geen schijn van partijdigheid of afhan-
kelijkheid doen ontstaan.

6. Uit de omstandigheid dat eerdere van anderen uitgaande en op andere 
feiten steunende aanvragen tot herziening van een door een correctio-
nele kamer van het hof van beroep uitgesproken veroordeling, door de 
burgerlijke kamer van dit hof van beroep op een volgens de verzoeker 
onbevredigende wijze negatief werden geadviseerd, kan niet worden 
afgeleid dat er bij de verzoeker en de publieke opinie in hoofde van alle 
magistraten van dit hof van beroep en in het bijzonder in hoofde van de 
leden van de burgerlijke kamer van dit hof, die over de herzieningsaan-
vraag van de verzoeker moeten oordelen en die niet bij die veroordeling 
en die eerdere herzieningsaanvragen betrokken waren, een schijn van 
partijdigheid en afhankelijkheid bestaat.

7. Er zijn dan ook geen redenen om de zaak te onttrekken aan de 
rechtsmacht van het hof van beroep te Antwerpen.

Dictum

Het Hof,

Gelet op de artikelen 542, tweede lid, 545 en 548 Wetboek van Strafvor-
dering.

Wijst het verzoek af.

Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.

19 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Souidi 
(bij de balie te Antwerpen) en de heer Beirnaert (bij de balie te Brussel).

N° 402

2o kamer — 20 juni 2012

(P.12.0251.F)

1o Bewijs. — strafzaken. — Bewijslast. Beoordelingsvrijheid. 
— proces-verBaal levert Bewijs op tot Bewijs van het tegendeel. — Bewijs 
van het tegendeel. — Bewijs is in het Bezit van de overheid. — recht van 
verdediging. — weigering van inzage tot het Bewijs. — gevolg.
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2o wegverkeer. — wegverkeerswet. — wetsBepalingen. — 
artikel 62. — proces-verBaal levert Bewijs op tot Bewijs van het tegen-
deel. — Bewijs van het tegendeel. — Bewijs is in het Bezit van de overheid. 
— recht van verdediging. — weigering van inzage tot het Bewijs. — gevolg.

3o strafvordering. — verval van de strafvordering. — minnelijke 
schikking in strafzaken. — minnelijke schikking als Bepaald in het wetBoek 
van strafvordering. — toepassingsgeBied. — artikel 65, wegverkeerswet. 
— overtreding uitgesloten van het toepassingsgeBied van die Bepaling. — 
toepassing van de minnelijke schikking naar gemeen recht.

4o wegverkeer. — wegverkeerswet. — wetsBepalingen. — 
artikel 65. — overtreding uitgesloten van het toepassingsgeBied van 
die Bepaling. — toepassing van de in het wetBoek van strafvordering 
Bepaalde minnelijke schikking in strafzaken.

1o en 2o De beklaagde kan door alle middelen rechtens bewijs leveren van het 
tegendeel van de vaststellingen van een overtreding in processen-verbaal die 
bewijs opleveren tot bewijs van het tegendeel ; wanneer het eventuele bewijs 
van het tegendeel in het bezit is van de overheid en de beklaagde inzage 
wordt ontzegd tot dit bewijs, dient het openbaar ministerie zijn medewerking 
te verlenen om dat bewijs voor de rechtbank voor te leggen  (1). (Impliciet)

3o en 4o De procedure van de minnelijke schikking in strafzaken, als bepaald 
in artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering, waardoor de 
strafvordering vervalt als een geldsom wordt betaald, is toepasselijk in geval 
van een snelheidsovertreding met meer dan dertig kilometer per uur, binnen 
een bebouwde kom (2). 

(procureur des konings te Brussel t. v.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Brussel van 18 november 2011.

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.

Op de rechtszitting van 30 mei 2012 heeft raadsheer Françoise Roggen 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van artikel 216bis Wetboek van Straf-
vordering

In de versie die op het ogenblik van de feiten toepasselijk was, staat 
artikel 216bis Wetboek van Strafvordering het verval van de strafvorde-

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 402.
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ring toe met name tegen de betaling van een geldsom, op voorstel van 
het openbaar ministerie, voor elk misdrijf dat strafbaar is hetzij met 
geldboete, hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar, hetzij 
met die beide straffen.

Die procedure is dus toepasselijk in geval van een snelheidsoverschrij-
ding met meer dan dertig kilometer per uur, binnen een bebouwde kom.

De rechtbank heeft eerst geoordeeld dat de snelheidsmeting, vastgesteld 
door een automatisch werkend toestel waarvan het bewijs van de homolo-
gatie niet werd voorgelegd, alleen gold bij wijze van eenvoudige inlichting.

Het vonnis spreekt de verweerder vervolgens vrij op grond dat zijn 
bekentenis in het door de politie toegezonden standaardformulier “op 
geen enkel erkend gegeven berust” en niet in aanmerking kan worden 
genomen omdat zij dubbelzinnig is. De appelrechters leiden die dubbel-
zinnigheid af uit het feit dat het voormelde formulier de weggebruiker 
eveneens vroeg of hij bereid was een minnelijke schikking te aanvaarden, 
ofschoon de verbaliserende agent heel goed wist dat, door de hoogte van 
de vastgestelde snelheid, een minnelijke schikking hier niet naar recht 
in overweging kon worden genomen.

Door alleen op grond daarvan te beslissen om de bekentenis van de 
verweerder niet in aanmerking te nemen, schendt het vonnis de voor-
melde wetsbepaling.

Er is geen grond om de middelen van de eiser te onderzoeken daar ze 
niet kunnen leiden tot cassatie, anders dan in het beschikkend gedeelte 
gesteld.

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 Nijvel, zitting 

houdende in hoger beroep.

20 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Close, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Castiaux (bij de 
balie te Brussel).

N° 403

2o kamer — 20 juni 2012
(P.12.0323.F)

1o cassatieBeroep. — strafzaken. — personen door of tegen 
wie cassatieBeroep kan of moet worden ingesteld. — 
Burgerlijke rechtsvordering. — andere partijen. — steden-
Bouw. — herstelvordering. — waals gewest. — gemachtigd amBtenaar. 
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— herstelvorderende overheid. — verplichting tot Betekening van het 
cassatieBeroep.

2o cassatieBeroep. — strafzaken. — vormen. — vorm en termijn 
van Betekening en-of neerlegging. — stedenBouw. — herstel-
vordering. — waals gewest. — gemachtigd amBtenaar. — herstelvorder-
ende overheid. — verplichting tot Betekening van het cassatieBeroep.

3o stedenBouw. — herstel van plaats in de vorige staat. 
Betaling van een meerwaarde. — herstelvordering. — waals 
gewest. — gemachtigd amBtenaar. — herstelvorderende overheid. — 
cassatieBeroep. — vorm. — verplichting tot Betekening van het cassa-
tieBeroep.

1o, 2o en 3o Het cassatieberoep van de gemachtigd ambtenaar van de directie 
stedenbouw, die optreedt als herstelvorderende overheid, en dat niet 
regelmatig werd betekend aan de partij tegen wie het is gericht, is niet-
ontvankelijk  (1). (Art. 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

(gemachtigd amBtenaar stedenBouw en ruimtelijke ordening t. t.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 18 januari 2012.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Uit artikel 418, eerste lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat de 
gemachtigde ambtenaar van de directie stedenbouw, die optreedt voor 
het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, verplicht is 
zijn cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie hij het heeft 
gericht.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
het cassatieberoep van de eiser aan de verweerder werd betekend.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 

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

20 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

  (1)  Cass. 28 maart 2006, AR P.05.1563.N, AC 2006, nr. 176 ; Cass. 25 nov. 2008, AR 
P.08.1134.N, AC 2008, nr. 667.
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N° 404

2o kamer — 20 juni 2012
(P.12.0417.F)

1o grondwettelijk hof. — prejudiciële vraag. — rechtBanken. — 
verplichting de vraag te stellen. — grens.

2o prejudicieel geschil. — grondwettelijk hof. — rechtBanken. — 
verplichting de vraag te stellen. — grens.

3o grondwettelijk hof. — prejudiciële vraag. — ongrondwettigheid 
van een wet. — Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. — Begrip.

4o prejudicieel geschil. — grondwettelijk hof. — ongrondwettigheid 
van een wet. — Beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. — Begrip.

1o en 2o Het rechtscollege waarbij een vraag aanhangig is gemaakt 
betreffende de schending door een wet van één van de artikelen van titel 
II van de Grondwet, moet die prejudiciële vraag niet voorleggen aan het 
Grondwettelijk Hof wanneer zij niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen ; 
elke vraag waaruit niet kan opgemaakt worden welke ongrondwettigheid 
de toepassing van de bekritiseerde wet in de weg zou kunnen staan, moet 
worden beschouwd als niet-onontbeerlijk voor de uitspraak  (1). (Art. 26, § 2, 
2o, tweede lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

3o en 4o Elke rechtsregel is per definitie van toepassing op bepaalde situaties en 
niet op andere ; een wet is discriminerend of verbreekt het gelijkheidsbeginsel 
wanneer zij verplichtingen oplegt of rechten voorbehoudt aan bepaalde 
categorieën van rechtzoekenden zonder dat er relevante redenen voorhanden 
zijn om andere, die als vergelijkbaar worden beschouwd, daarvan vrij te 
stellen of uit te sluiten  (2).

(p. t. r.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Luik van 16 januari 2012.

De eiseres 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.

  (1)  Zie Cass. 17 nov. 2004, AR P.04.1096.F, AC 2004, nr. 553.
  (2)  Zie H. simonart, “Les aspérités d’un contrôle de constitutionnalité polymorphe”, 

in Les rapports entre la Cour d’arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d’état, Brussel, 
Die Keure, p. 390, nr. 15.
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ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

De eiseres heeft de rechtbank in hoger beroep verzocht het Grondwet-
telijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over de verenigbaarheid van 
artikel 4, elfde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering met 
artikel 10 Grondwet.

De vraag heeft betrekking op de beslissing om het verzet niet ontvan-
kelijk te verklaren dat de eiseres heeft ingesteld tegen een vonnis van 
de politierechtbank, dat met toepassing van het voormelde artikel 4 
geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen.

Ter verantwoording van haar weigering om die vraag te stellen, 
vermeldt het bestreden vonnis dat die vraag zonder belang is voor de 
oplossing van het geschil, omdat zij betrekking heeft op de ontvan-
kelijkheid van het verzet en dat dit rechtsmiddel in ieder geval niet 
gegrond is.

Aangezien de appelrechters geen kennis nemen van de grondslag van 
het verzet en tegelijkertijd bevestigen dat het niet ontvankelijk is, 
verantwoorden zij hun beslissing aldus niet naar recht.

Het Hof kan evenwel de in het middel bekritiseerde reden waarop de 
bestreden beslissing steunt, vervangen door een juridische grondslag die 
het dictum rechtvaardigt.

Krachtens artikel 26, § 1 en 2, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof, 
moet het rechtscollege waarbij een vraag aanhangig is gemaakt betref-
fende de schending door een wet van één van de artikelen van titel II 
Grondwet, die prejudiciële vraag voorleggen aan het Grondwettelijk 
Hof.

Artikel 26, § 2, 2o, tweede lid, preciseert evenwel dat het rechtscol-
lege daartoe niet gehouden is wanneer de vraag niet onontbeerlijk is om 
uitspraak te doen.

Elke vraag waaruit niet kan worden opgemaakt welke ongrondwettig-
heid de toepassing van de bekritiseerde wet in de weg zou kunnen staan, 
moet worden beschouwd als niet-onontbeerlijk om uitspraak te doen.

Elke rechtsregel is per definitie van toepassing op bepaalde situa-
ties en niet op andere. Daarom is hij nog niet ongrondwettig. Een wet 
is discriminerend of verbreekt het gelijkheidsbeginsel wanneer zij 
verplichtingen oplegt of rechten voorbehoudt aan bepaalde categorieën 
van rechtzoekenden zonder dat er relevante redenen voorhanden zijn om 
andere, die als vergelijkbaar worden beschouwd, daarvan vrij te stellen 
of uit te sluiten.

De eiser heeft de rechtbank een vraag voorgelegd die luidt als volgt :
 “Schendt artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-

ring, afzonderlijk of in samenhang gelezen met de artikelen 747 en 1048 
Gerechtelijk Wetboek en/of 187, § 3, Wetboek van Strafvordering en/of 6 
EVRM en/of 1 Aanvullend Protocol EVRM, titel II Grondwet, inzonder-
heid artikel 10, in zoverre het, zonder objectieve reden en zonder inacht-
neming van het proportionaliteitsbeginsel, verschillende categorieën 
slachtoffers in het leven roept :
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— zij wier schadeloosstelling afhangt van een procedure waarvan de 
aard, die verschillend is van het tussen hen en de dader hangende geding, 
de rechten miskent die hen nochtans erdoor waren toegekend ;

— zij die steeds geïnformeerd zijn over de uitkomst van de rechtsple-
ging waarin zij partij zijn alsook over de aanvangsdatum van de rechts-
middelen die voor hen openstaan, en de anderen ;

— zij ten aanzien van wie de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen 
tegen de beslissingen waarbij uitspraak wordt gedaan over een vorde-
ring tot schadevergoeding wordt beschermd, en de anderen ;

— zij wier beslissingen over vorderingen tot schadevergoeding onder-
worpen zijn aan termijnen om rechtsmiddelen in te stellen die niet 
buiten hun weten kunnen ingaan, en de anderen ;

— zij wier vordering tot schadevergoeding gegarandeerd is door een 
verplichte kennisname van de beslissingen waarbij hun eis wordt inge-
willigd alsook van de aanvangsdatum van de tegen hen ingestelde 
rechtsmiddelen, en de anderen.”

Dergelijke vraag hoefde niet gesteld te worden vermits daarmee geen 
onderscheid wordt aangeklaagd dat de wet maakt tussen personen die 
zich in dezelfde juridische toestand bevinden en waarop verschillende 
regels van toepassing zouden zijn, en omdat zij niet gesteld is in bewoor-
dingen die het mogelijk maken om, zonder risico op vergissing, de juiste 
bedoeling ervan te begrijpen.

Ook al is het middel gegrond, dan nog kan het niet tot cassatie leiden. 
Het is dus niet ontvankelijk bij gebrek aan belang. 

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

20 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Ravache (bij de balie te Luik).

N° 405
1o kamer — 21 juni 2012

(D.12.0016.N)

1o rechterlijke tucht. — tijdelijke ordemaatregel. — schorsing. — 
gerechtelijk strafonderzoek. — strafvordering. — aanhangigmaking. — 
vereiste.

2o rechterlijke tucht. — tijdelijke ordemaatregel. — gerechtelijk 
strafonderzoek. — vereisten. — aanwijzingen van schuld. — tuchtover-
heid. — Beoordeling. — kennis van het strafdossier. — vereiste.

1o een tijdelijke ordemaatregel van schorsing kan worden genomen wanneer 
een gerechtelijk strafonderzoek wegens een misdaad of wanbedrijf lastens 
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de betrokken magistraat is ingesteld, zonder dat daarbij vereist is dat de 
eigenlijke strafvordering reeds aanhangig is gemaakt. (Art. 406 Gerechte-
lijk Wetboek)

2o Het nemen van een tijdelijke ordemaatregel lastens een betrokken magis-
traat tijdens een gerechtelijk strafonderzoek, dat op gespannen voet staat 
met het vermoeden van onschuld, vereist dat het voorwerp van dit onderzoek 
ernstige feiten betreft en de goede werking van de dienst eraan in de weg 
staat dat de betrokkene verder zijn functie uitoefent ; de maatregel moet ook 
worden afgewogen aan het vertrouwen dat de rechtzoekende moet kunnen 
hebben in diegene die belast is met een rechtsprekende functie en die boven 
iedere verdenking hoort te staan  (1) ; de tuchtoverheid heeft zich bij het 
nemen van die ordemaatregel in de regel niet in te laten met de aanwijzingen 
van schuld of de onschuld van de betrokkene, die overigens moet vermoed 
worden onschuldig te zijn ; het is zodoende ter vrijwaring van het recht van 
verdediging in de regel ook niet vereist dat de tuchtoverheid, evenals de 
betrokken magistraat in dit stadium reeds kennis zouden kunnen nemen van 
het strafdossier. (Art. 406 Gerechtelijk Wetboek)

(d.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het hoger beroep is gericht tegen de op 16 mei 2012 door de dienst-
doende eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel genomen 
beschikking.

Op verzoek van de eiseres vindt de behandeling achter gesloten deuren 
plaats.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle wordt gehoord.
De eiseres en haar raadsman worden gehoord.
Er wordt enkel gebruik gemaakt van het Nederlands.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

1. Krachtens artikel 406, § 1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan 
de betrokkene, ingeval hij wordt vervolgd wegens een misdaad of een 
wanbedrijf of tuchtrechtelijk wordt vervolgd, op grond van een orde-
maatregel uit zijn ambt worden geschorst voor de duur van de vervol-
ging en tot de eindbeslissing is genomen.

Krachtens artikel 406, § 1, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, spreekt 
de tuchtoverheid bevoegd om een lichte straf op te leggen de ordemaat-
regel uit voor de duur van een maand, kan de maatregel vervolgens van 
maand tot maand worden verlengd tot de eindbeslissing en kan de maat-
regel een inhouding van 20 pct. van de brutowedde inhouden.

Krachtens artikel 406, § 1, derde lid, Gerechtelijk Wetboek, kan geen 
ordemaatregel worden genomen zonder dat de betrokkene voorafgaan-
delijk is gehoord overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 423.

  (1) Cass. 17 sept. 2009, AR D.09.0016.N, AC 2009, nr. 509.
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Krachtens artikel 406, § 1, vierde lid, Gerechtelijk Wetboek, kan bij 
uiterst dringende noodzakelijkheid of bij betrapping op heterdaad een 
voorlopige maatregel worden genomen zonder voorafgaand verhoor van 
de betrokkene, wordt de betrokkene na het toepassen van de voorlo-
pige ordemaatregel onverwijld gehoord en vervalt de maatregel na tien 
dagen, tenzij de overheid die de maatregel genomen heeft, hem binnen 
deze termijn heeft bekrachtigd.

2. Uit deze bepalingen volgt dat een tijdelijke ordemaatregel van 
schorsing kan worden genomen wanneer een gerechtelijk strafonder-
zoek wegens een misdaad of wanbedrijf lastens de betrokken magistraat 
is ingesteld, zonder dat daarbij vereist is dat de eigenlijke strafvorde-
ring reeds aanhangig is gemaakt.

3. Het nemen van dergelijke ordemaatregel tijdens een gerechtelijk 
strafonderzoek, dat op gespannen voet staat met het vermoeden van 
onschuld, vereist dat het voorwerp van dit onderzoek ernstige feiten 
betreft en de goede werking van de dienst eraan in de weg staat dat 
de betrokkene verder zijn functie uitoefent. De maatregel moet ook 
worden afgewogen aan het vertrouwen dat de rechtzoekende moet 
kunnen hebben in diegene die belast is met een rechtsprekende functie 
en die boven iedere verdenking hoort te staan.

De tuchtoverheid heeft zich bij het nemen van een tijdelijke orde-
maatregel in de regel niet in te laten met de aanwijzingen van schuld of 
de onschuld van de betrokkene, die overigens vermoed wordt onschuldig 
te zijn. 

Het is zodoende ter vrijwaring van het recht van verdediging in de 
regel ook niet vereist dat de tuchtoverheid, evenals de betrokken magis-
traat in dit stadium reeds kennis kunnen nemen van het strafdossier.

4. Noch de omstandigheid dat de eiseres ten tijde van haar oproe-
ping voor de tuchtoverheid nog niet ten gronde was gedagvaard, noch 
de omstandigheid dat het strafdossier niet was gevoegd bij het dossier 
waarover de tuchtoverheid beschikte en dat door de eiseres kon worden 
geraadpleegd, hebben zodoende tot gevolg dat de bestreden beschikking 
door een onregelmatigheid is aangetast. De aanvoeringen van de eiseres 
inzake onder meer haar onschuld, de wijze waarop de zaak van start ging 
en de mogelijke verjaring van bepaalde niet nader gepreciseerde feiten, 
maken niet aannemelijk dat er bijzondere omstandigheden voorhanden 
zijn die vereisen dat het strafdossier wel ter beschikking had dienen te 
zijn.

5. De door de dienstdoende eerste voorzitter van het hof van beroep te 
Brussel genomen ordemaatregel werd genomen op goede gronden, die 
het Hof tot de zijne maakt.

De omstandigheid dat de strafvordering slechts aanhangig wordt 
gemaakt voor bepaalde feiten, terwijl het onderzoek wordt verdergezet 
voor andere feiten en dat de pers uiteindelijk niet veel aandacht heeft 
besteed aan het uitstel van de strafzaak, belet niet dat het aanhangig 
maken lastens de eiseres van de strafvordering voor ernstige feiten die 
verband houden met de uitoefening van haar ambt, van aard is de geloof-
waardigheid van haar functie in het gedrang te brengen, zodat, mede 
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in acht genomen haar hoedanigheid van korpschef, het belang van de 
dienst een schorsing als ordemaatregel vereist.

Dictum
Het Hof,
Rechtszitting houdende in hoger beroep,
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935,
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch niet gegrond.
Bevestigt de beroepen beschikking.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

21 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Dubrulle, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Becker (bij 
de balie te Brussel).

N° 406

1o kamer — 21 juni 2012
(F.11.0073.N)

1o inkomstenBelastingen. — voorheffingen en Belasting-
krediet. — onroerende voorheffing. — kwijtschelding of proportionele 
vermindering. — Brussels hoofdstedelijk gewest. — vereisten.

2o gemeenschaps- en gewestBelastingen. — Brussels hoofdstede-
lijk gewest. — onroerende voorheffing. — kwijtschelding of proportio-
nele vermindering. — vereisten.

1o en 2o Gebouwen die niet voor bewoning zijn bestemd, komen niet in aanmer-
king voor de kwijtschelding of proportionele vermindering van de onroe-
rende voorheffing waarin artikel 2bis van de ordonnantie van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest van 23 juli 1992 voorziet. (Art. 257, 4o, WIB92 ; 
art. 2bis Ordonnanties Brussels Hoofdstedelijk Gewest 23 juli 1992)

(Belgische staat, min. van financiën t. d.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 13 januari 2011.

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.
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iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid

1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid van 
het middel op : het middel dat artikel 28 Bijzondere Wet Grondwette-
lijk Hof niet als geschonden aanwijst, voldoet niet aan het vereiste van 
artikel 1080 Gerechtelijk Wetboek.

2. Het middel verwijt het arrest niet dat het anders dan het Grondwet-
telijk Hof oordeelt dat artikel 2bis van de ordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest van 23 juli 1992 betreffende de onroerende voor-
heffing de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt in zoverre het de eige-
naars van panden die niet voor bewoning maar voor andere doeleinden 
zijn bestemd, uitsluit van de mogelijkheid tot kwijtschelding of propor-
tionele vermindering van de onroerende voorheffing. De grief is aldus 
niet ontleend aan artikel 28 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Gegrondheid

3. Artikel 2bis van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van 23 juli 1992 betreffende de onroerende voorheffing, bepaalt :

 “In afwijking van artikel 257, 4o, Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992 wordt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest slechts een kwijtschelding of proportionele vermindering van de 
onroerende voorheffing verleend onder de volgende voorwaarden :

1o dat het een gebouwd onroerend goed betreft dat niet gemeubileerd is 
en dat in de loop van het jaar gedurende ten minste negentig dagen niet 
in gebruik is genomen en geen inkomsten heeft opgebracht ;

2o dat het onder 1o bedoelde gebouw hetzij ongezond maar verbeterbaar 
is verklaard, in de zin van artikel 6 van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Executieve van 29 maart 1990 betreffende de toekenning 
van toelagen voor de renovatie van woningen aan natuurlijke personen, 
hetzij door de gemeenteraad, krachtens artikel 119 van de nieuwe 
gemeentewet, of door de burgemeester, krachtens de artikelen 133 en 135 
van dezelfde wet, ongezond maar verbeterbaar is verklaard ;

3o dat het gebouw na de werkzaamheden voldoet aan de minimale 
bewoonbaarheidsnormen, omschreven in artikel 6 van hetzelfde besluit ;

4o dat de belastingplichtige, bedoeld in artikel 251 van hetzelfde 
wetboek een bewoning van het gebouw bewijst gedurende een onon-
derbroken periode van negen jaar. De onderbrekingen van maximaal 
negentig dagen worden beschouwd als ononderbroken bewoning ;

5o dat de belastingplichtige aan de gewestelijke directeur van de admi-
nistratie van de directe belastingen, bevoegd voor de plaats waar het 
ongezond verklaard maar verbeterbaar gebouw is gelegen, een attest 
bezorgt dat al naargelang het geval door de administratie voor huisves-
ting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of door het gemeentebe-
stuur is uitgereikt”. 
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4. Uit de tekst van de ordonnantie blijkt dat gebouwen die niet voor 
bewoning zijn bestemd, niet voor de in artikel 2bis beoogde kwijtschel-
ding van de onroerende voorheffing in aanmerking komen.

5. Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 187/2002 van 19 december 
2002 geoordeeld dat de uitsluiting van de eigenaars van panden die niet 
voor bewoning maar voor andere doeleinden zijn bestemd, in overeenstem-
ming is met de bekommernis van de gewestelijke wetgever om in de eerste 
plaats de huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

6. De appelrechters stellen in het bestreden arrest vast dat het litigi-
euze gebouw een winkelruimte is en derhalve geen woning en ze hebben 
dan ook, op grond van de loutere vaststelling dat het onroerend goed in 
kwestie improductief was wegens uitzonderlijke omstandigheden onaf-
hankelijk van de wil van de verweerster, niet wettig kunnen oordelen 
dat aan de voorwaarde van artikel 2bis, 1o, van voormelde ordonnantie is 
voldaan en dat derhalve het hoger beroep gegrond was.

Het middel is gegrond.

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

van de verweerster ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het 

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

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

21 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-general. — Advocaat : de heer Van Malleghem (bij 
de balie te Gent).

N° 407
1o kamer — 21 juni 2012

(F.11.0083.N)

1o inkomstenBelastingen. — aanslagprocedure. — Bewijsvoe-
ring. — geschriften. — proces-verBaal inzake Btw.

2o Belasting over de toegevoegde waarde. — Bewijsmiddelen. — 
proces-verBaal. — aanwending inzake inkomstenBelastingen.

1o en 2o De belastingadministratie kan een proces-verbaal als bedoeld in 
artikel 59, § 1, van het Btw-wetboek, gebruiken als bewijsmiddel voor de 
vaststelling van inkomstenbelastingen  (1). (Art. 336 WIB92 ; art. 243 WIB64 ; 
art. 59, § 1, Btw-wetboek)

(s. t. Belgische staat, min. van financiën)

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Onderhavige betwisting heeft betrekking op aanslagen in de perso-
nenbelasting voor de aanslagjaren 1991 en 1992, waarbij eiser, op grond 
van de vaststellingen opgenomen in een proces-verbaal van de btw-
administratie van 29 oktober 1992, werd belast op een meeromzet.

Zowel in eerste aanleg als in graad van beroep werd eiser terzake in 
het ongelijk gesteld.

2. Het enig middel voert aan dat het bestreden arrest, dat uitspraak 
deed in een aangelegenheid inzake inkomstenbelastingen, niet wettig 
heeft beslist dat het proces-verbaal van 29 oktober 1992, opgesteld 
door een ambtenaar van de btw-administratie, ook bewijskracht heeft 
“tot het tegendeel” op het vlak van de inkomstenbelastingen, wat een 
schending zou uitmaken van de artikelen 336 en 340 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB92), zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij wet van 23 december 2009, 243 en 246 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1964 (WIB64), 176 van het koninklijk 
besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB92), 238 van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1964 (KB/WIB64) en 59, § 1, van het Btw-wetboek.

Volgens het middel heeft een proces-verbaal opgesteld door een ambte-
naar van de btw-administratie, inzake inkomstenbelastingen vóór de 
wetswijziging van 23 december 2009 geen bijzondere bewijswaarde, 
geldend tot het bewijs van het tegendeel. Krachtens artikel 59, § 1, van 
het Btw-wetboek, geldt deze bijzondere bewijswaarde immers enkel ten 
aanzien van de overtredingen van de bepalingen van het Btw-wetboek of 
de ter uitvoering ervan gegeven regelen.

In zoverre de eiser de inhoud van het proces-verbaal van 29 oktober 
1992 van de btw-administratie van meet af aan had betwist, konden de 
in dit proces-verbaal vervatte gegevens en vaststellingen van de btw-
ambtenaar, die volgens de eiser slechts de waarde hebben van een bewe-
ring, zonder verder bewijs uitgaande van de administratie, niet worden 
aangezien als bekende feiten en konden zij geen vermoeden leveren, 
aldus nog het middel.

Het bestreden arrest, zo vervolgt het middel, heeft derhalve niet wettig 
kunnen besluiten dat de gegevens vastgesteld in het bedoelde proces-
verbaal van 29 oktober 1992, gelet op hun betwisting door de eiser, waren 
te aanzien als bekende gegevens, die als vermoeden konden worden in 
aanmerking genomen  (1), zodat het bestreden arrest op onwettige wijze 
de bewijslast van de onjuistheid van de door verweerder aangevoerde 
feiten op de eiser heeft gelegd  (2).

3. Krachtens artikel 93quaterdecies, § 3, van het Btw-wetboek is elke 
ambtenaar van een belastingbestuur van de Staat die regelmatig is 

  (1)  Wat een schending zou zijn van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek.

  (2)  Wat een schending zou zijn van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 340 
WIB92, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 23 december 2009, en 246 WIB64.
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belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing 
van een bepaalde belasting bij een natuurlijk of een rechtspersoon, van 
rechtswege gemachtigd alle inlichtingen op te zoeken of in te zamelen 
die de juiste heffing van alle door deze personen verschuldigde andere 
belastingen kunnen verzekeren.

Artikel 336 van het WIB92  (1) luidt als volgt :
“Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het uitoefenen van 

zijn functie ontdekt of bekomen door een ambtenaar van een fiscaal 
staatsbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een der in 
de artikelen 327 en 328 aangeduide diensten, besturen, vennootschappen, 
verenigingen, instellingen of inrichtingen, kan door de Staat worden 
ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten 
verschuldigde som”.

Uit deze bepalingen volgt dat de administratie van de directe belas-
tingen, die rechtmatig in het bezit is gekomen van een proces-verbaal 
opgesteld door de btw-administratie lastens een bepaalde belastingpli-
chtige, dit proces-verbaal aan diezelfde belastingplichtige kan tegenw-
erpen op het vlak van de inkomstenbelastingen  (2).

De rechtspraak van uw Hof bevestigt inderdaad dat inlichtingen en 
gegevens die tijdens een onderzoek door een fiscale administratie rech-
tmatig werden verkregen, gebruikt kunnen worden door een andere 
fiscale administratie met het oog op het vestigen van een andere belas-
ting ten laste van de gecontroleerde persoon of ten laste van een andere 
belastingplichtige  (3).

De inlichtingen die op een regelmatige wijze door een fiscale ambte-
naar zijn verkregen, maken als het ware deel uit van een fiscaal patri-
monium dat gemeen is aan alle fiscale administraties, zodat die inli-
chtingen gebruikt kunnen worden voor het heffen van de belastingen 
waarmee zij zijn belast  (4).

3. De processen-verbaal opgesteld door de ambtenaren van het Minis-
terie van Financiën leveren inzake btw, overeenkomstig artikel 59, § 1, 
van het Btw-wetboek, bewijs op zolang het tegendeel niet is bewezen. 

Deze bijzondere wettelijke bewijswaarde kleeft aan de materiële vast-
stellingen die de btw-verbalisant persoonlijk binnen zijn wettelijke 
opdracht heeft gedaan : “alles wat zij persoonlijk en daadwerkelijk 
vaststellen en als dusdanig wordt vermeld in het proces-verbaal, wordt 
geacht juist te zijn tot het bewijs van het tegendeel”  (5).

  (1)  Artikel 243 WIB64.
  (2)  T. afschrift, Het bewijs in het fiscaal recht, Brussel, Larcier, 2002, 240, nrs. 386 en 

389 : “Niets belet bijgevolg een ambtenaar van de administratie van de douane of van 
de indirecte belastingen processen-verbaal op te stellen die aan de belastingplichtige 
zullen worden tegengeworpen op het vlak van de inkomstenbelastingen”.

  (3)  Cass. 17 november 2005, AR C.02.0631.N, AC 2005, nr. 603, met conclusie O.M. ; Cass. 
28 mei 1993, AC 1993, 537

  (4)  L. vandenBerghe, “Légalité et illégalité dans les échanges de renseignements 
entre administration fiscales belges”, RGF, 1987, 175 ; cf. conclusie O.M. vóór Cass. 
17 november 2005, AR C.02.0631.N, AC 2005, nr. 603.

  (5)  T. afschrift, o.c., 250, nr. 404.
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De materiële vaststellingen van een btw-ambtenaar die zijn 
opgenomen in een proces-verbaal, hebben dezelfde bijzondere wettelijke 
bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel wanneer die vaststellingen 
worden aangewend inzake inkomstenbelastingen.

4. Zelfs indien er geen sprake zou kunnen zijn van een doorwerking op 
het vlak van de inkomstenbelastingen, van de bijzondere bewijswaarde, 
met name van de gelding tot bewijs van het tegendeel die kleeft aan 
de persoonlijke materiële vaststellingen van de verbaliserende btw-
ambtenaar, zoals eiser aanvoert, dan nog belet dit alleszins niet dat die 
persoonlijke materiële vaststellingen minstens “bekende” feiten kunnen 
vormen die tot grondslag kunnen dienen van een feitelijk vermoeden 
voor het vestigen van de inkomstenbelastingen.

Zo oordeelden de appelrechters in ieder geval wettig dat “dergelijke 
gegevens te beschouwen zijn als bekende feiten die als basis kunnen 
dienen voor vermoedens”  (1).

Eisers kritiek in verband met de niet-doorwerking van de bijzondere 
bewijswaarde van de processen-verbaal op het vlak van de inkomstenbe-
lastingen, lijkt mij in casu dan ook niet relevant.

Vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de wet of de rechter afleidt uit 
een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit (artikel 1349 BW). 
Feitelijke vermoedens worden op onaantastbare wijze door de rechter 
beoordeeld. De gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens, 
worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten (zie artikel 1353 BW).

De feitenrechter kan slechts feitelijke vermoedens aannemen wanneer 
zij hem zekerheid geven omtrent het bestaan van het vast te stellen feit 
dat hij uit een bekend feit afleidt, m.a.w. het onbekend feit moet uit het 
bekend feit kunnen volgen  (2). Een feitelijk vermoeden kan bovendien 
slechts worden afgeleid uit een “bekend” feit. Een onzeker feit komt niet 
in aanmerking als een bekend feit op grond waarvan tot een onbekend 
feit kan worden besloten  (3).

Een feit is “bekend” in de zin van artikel 1349 BW wanneer de rechter 
het bewijs aanneemt van dat feit, ongeacht met welk bewijsmiddel dit 
feit werd bewezen  (4).

Een feitelijk vermoeden dat de administratie afleidt uit een feit dat is 
vastgesteld in een proces-verbaal, heeft ongetwijfeld een “bekend” feit 
tot grondslag, ongeacht de aard van de bewijswaarde van dat proces-
verbaal  (5). 

Op grond van artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek staat het in 
ieder geval aan de rechter om, onaantastbaar in feite, te oordelen dat de 
vaststellingen in een proces-verbaal effectief zijn bewezen en al dan niet 
een “bekend” feit uitmaken dat de basis kan vormen voor een feitelijk 
vermoeden.

  (1)  Bestreden arrest, vijfde blad, 2de alinea.
  (2)  Cass. 22 december 1986, AC 1986-1987, nr. 249. 
  (3)  Cass. 19 mei 1983, AC 1982-1983, nr. 523, noot ; Cass. 18 november 1988, AC 1988-89, 

nr. 165.
  (4)  T. afschrift, o.c., 184, nr. 295.
  (5)  Cf. T. afschrift, o.c., 251, nr. 405.
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5. Het bestreden arrest stelt vast dat de ambtsverrichtingen die door de 
verbalisant zelf zijn gesteld, op het vlak van de btw bekleed zijn met de 
bijzondere bewijskracht (bedoeld wordt de bijzondere wettelijke bewijs-
waarde) klevend aan dergelijke vaststellingen in het proces-verbaal, en 
geldend tot bewijs van het tegendeel.

Vervolgens oordeelde het appelgerecht dat deze gegevens te beschouwen 
zijn als “bekende feiten” die als basis kunnen dienen voor vermoedens.

Uit deze overwegingen blijkt dat de appelrechters van oordeel zijn dat 
de materiële vaststellingen die zijn opgenomen in het proces-verbaal 
van de btw-administratie, zelfs zonder dat daaraan een bijzondere bewi-
jswaarde tot het tegendeel zou kleven op het vlak van de inkomstenbe-
lastingen, minstens te beschouwen zijn als “bekende feiten” die als basis 
kunnen dienen voor vermoedens.

Het bestreden arrest besloot aldus, onaantastbaar, dat de feiten, 
vastgesteld in het proces-verbaal van de btw-administratie, door de 
verweerder afdoende waren bewezen en aldus als “bekende” feiten 
voldoende zekerheid boden omtrent het bestaan van het vast te stellen 
onbekende feit, zijnde de meeromzet die in de inkomstenbelastingen 
diende te worden belast.

De vaststellingen in het proces-verbaal van de btw-administratie 
betroffen volgens de appelrechters bijgevolg meer dan loutere beweringen 
van de verweerder, zodat het loutere feit dat de eiser over deze vaststel-
lingen betwisting voerde, geen afbreuk kan doen aan de kwalificatie van 
deze vaststellingen als “bekende” feiten, die immers regelmatig door 
een bevoegde btw-ambtenaar werden vastgesteld, meer bepaald in een 
proces-verbaal dat volgens de wet een bijzondere bewijswaarde oplevert.

Anders dan het middel aanvoert, verschuift het bestreden arrest door 
zo te oordelen niet op onwettige wijze de bewijslast van de onjuistheid 
van de door verweerder aangevoerde feiten naar de eiser en beslist het 
wettig dat de meeromzet inzake inkomstenbelastingen door verweerder 
aan de hand van een feitelijk vermoeden is bewezen.

6. Eiser gaat er bovendien ten onrechte van uit dat de omstandig-
heid dat hij de bewijswaarde van het proces-verbaal inzake btw betwist 
heeft, tot gevolg heeft dat het proces-verbaal niet langer bruikbaar is 
als bewijsmiddel inzake directe belastingen. Een dergelijke beperking 
valt niet af te leiden uit de tekst van artikel 336 oud WIB92.

De appelrechters oordeelden dan ook terecht dat “de gerechtelijke 
procedure inzake van btw los staat van de thans gevoerde procedure, 
terwijl (eiser) de mogelijkheid heeft in de huidige procedure (inzake 
inkomstenbelastingen) de gegevens waarvan hij stelt dat ze onjuist zijn, 
te betwisten.”

Bovendien blijkt uit de stand van de procedure op het vlak van de btw 
dat eiser er kennelijk niet in geslaagd is het op hem rustend tegenbewijs 
te leveren nu uit het arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari 2007  (1) 
af te leiden valt dat het arrest van het Hof van Beroep te Gent slechts 
werd vernietigd in zoverre het besliste over de boete en de kosten  (2).

  (1)  AR F.06.0032.N, AC 2007, nr. 102
  (2)  Cf. bestreden arrest, vijfde blad, voorlaatste alinea.
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Het enig middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

Besluit : Verwerping.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 14 september 2010.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 6 februari 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 336 WIB92 en artikel 243 WIB64, zoals hier van toepassing, 
bepalen dat elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, in het uitoe-
fenen van zijn functie ontdekt of verkregen door een ambtenaar van 
een fiscaal staatsbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst 
van een der in de artikelen 327 en 328 WIB92, respectievelijk de arti-
kelen 235 en 236 WIB64, bepaalde diensten, besturen, vennootschappen, 
verenigingen, instellingen of inrichtingen, door de Staat kan worden 
ingeroepen voor het opsporen van elke krachtens de belastingwetten 
verschuldigde som.

Hieruit volgt dat de belastingadministratie een proces-verbaal als 
bedoeld in artikel 59, § 1, Btw-wetboek, kan gebruiken als bewijsmiddel 
voor de vaststelling van inkomstenbelastingen.

2. De appelrechters oordelen dat de verweerder de meeromzet van de 
eiser voor de aanslagjaren 1991 en 1992 kon belasten op grond van de in 
het proces-verbaal van 29 oktober 1992 opgenomen door de verbalisanten 
zelf gedane vaststellingen, die zij beschouwen als bekende feiten en die 
als basis kunnen dienen voor vermoedens.

Die beslissing is naar recht verantwoord.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
3. Anders dan het middel aanvoert, oordelen de appelrechters niet 

dat het proces-verbaal van 29 oktober 1992 voor de vaststelling van de 
inkomstenbelasting voor de meerontvangst van de eiser voor de aanslag-
jaren 1991 en 1992 bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel. Zij 
oordelen dat de gegevens van dit proces-verbaal bekende feiten zijn die 
de verweerder vermocht aan te wenden om door middel van vermoedens 
de belastbare basis vast te stellen.

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

21 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Van 
Eeckhoutte.

N° 408

1o kamer — 21 juni 2012
(F.11.0133.N)

cassatieBeroep. — Belastingzaken. — personen door of tegen wie 
cassatieBeroep kan of moet worden ingesteld. — allerlei. — Belgische 
staat. — procesvertegenwoordiging. — Bevoegde minister. — vermelding 
van de procesvertegenwoordiger van de minister. — gevolg.

De Staat kan enkel in rechte optreden door de tussenkomst van de minister tot 
wiens bevoegdheden het voorwerp van het geschil hoort ; indien de akte van 
rechtsingang ook de procesvertegenwoordiger vermeldt, ontstaat hierdoor 
geen onzekerheid over wie in rechte optreedt  (1). 

(Belgische staat, min. van financiën t. v.z.w. pensioenfonds Biac)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Overeenkomstig de artikelen 147 en 151 W.Succ., zijn de verenigingen 
zonder winstoogmerk onderworpen aan een jaarlijkse taks ter vergoe-
ding van de successierechten, uit hoofde waarvan zij jaarlijks aangifte 
moeten doen met opgave van de toestand en waarde van de goederen op 
de eerste januari van het aanslagjaar.

Onderhavige betwisting betreft de vraag of verweerster kan beschouwd 
worden als een openbare instelling die in die hoedanigheid aanspraak 
kan maken op vrijstelling van de jaarlijkse taks. 

Het bestreden arrest bevestigt het vonnis a quo waarbij de eerste rech-
ters oordeelden dat verweerster niet onderworpen is aan de taks tot 
vergoeding van de successierechten nu zij als openbare instelling van een 
vrijstelling geniet en waarbij eiser werd veroordeeld tot terugbetaling 
van de reeds door verweerster gedane betalingen, meer de moratorium-
intresten.

2. Verweerster werpt in haar memorie van antwoord op dat het cassa-
tieberoep niet ontvankelijk is omdat in het verzoekschrift tot cassa-
tieberoep en het bijgevoegde betekeningsexploot wordt aangegeven dat 
de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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ageert “in de persoon van de ontvanger der successierechten”, zodat de 
ontvanger der successierechten in casu optreedt als orgaan van de Belgi-
sche Staat, hoewel hij niet de vereiste vertegenwoordigingsbevoegdheid 
heeft.

3. Net als elke andere rechtspersoon kan de Belgische Staat slechts 
optreden door tussenkomst van de bevoegde organen  (1).

De staat kan als publiekrechtelijk rechtspersoon enkel optreden door 
tussenkomst van de minister tot wiens bevoegdheden het onderwerp van 
het geschil behoort  (2).

De minister heeft als orgaan een algehele vertegenwoordigingsbe-
voegdheid voor alles wat onder de diensten van zijn ministerie valt  (3).

In fiscale geschillen treedt de Belgische Staat behoudens anderslui-
dende bepaling door de minister van Financiën op  (4).

Zoals verweerster opwerpt komt aan de ontvanger der successierechten 
geen algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid toe om in rechte op te 
treden zodat hij geen ontvankelijk cassatieberoep kan instellen  (5).

4. In voorliggend geval werd het cassatieberoep ingesteld door de Belgi-
sche Staat “vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens 
kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat 12, in de persoon van de 
ontvanger der successierechten (…)”.

Zodoende werd het cassatieberoep regelmatig ingesteld door de 
minister van Financiën als bevoegd orgaan van de Belgische Staat.

Er bestaat dan ook aanleiding toe de door verweerster opgeworpen 
grond van onontvankelijk van het cassatieberoep te verwerpen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 26 mei 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 6 februari 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.

  (1)  Cf. Cass. 31 mei 1995, AC 1995, 553, RW 1995-96, 610 ; Pas. 1995, I, 575 ; D. lindemans, 
“De Schatkist als procespartij”, AFT 1981, 257 en 259, nr. 4.5.

  (2)  Cf. Cass. 30 april 2009, AC 2009, 1154 ; D. lindemans, o.c., (255) 257.
  (3)  D. lindemans, o.c., 260.
  (4)  Cf. Cass. 30 april 2009, AC 2009, 1154 ; D. lindemans, o.c., 260, 264 ; D. jacQues, “De 

procesvertegenwoordiging van de Belgische Staat in fiscale geschillen”, TFR 2001, 640.
  (5)  Cass. 14 januari 1982, Pas. 1982, I, 595, concl. adv.-gen. J. Velu ; D. lindemans, o.c., 

260 ; zie ook de artikelen 141 en 142/1 W.Succ.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1733 13/04/13   11:13



1734 ARRESTEN VAN CASSATIE 22.6.12 - N° 409

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De verweerster werpt een middel van niet-ontvankelijkheid op : het 
cassatieberoep van de Belgische Staat werd ingesteld door de ontvanger 
der successierechten die ter zake niet over de vereiste vertegenwoordi-
gingsbevoegdheid beschikt.

2. De Staat kan enkel in rechte optreden door de tussenkomst van de 
minister tot wiens bevoegdheden het voorwerp van het geschil hoort. 
Indien de akte van rechtsingang ook de procesvertegenwoordiger 
vermeldt, ontstaat hierdoor geen onzekerheid over wie in rechte optreedt.

3. Het cassatieberoep werd ingesteld door de Belgische Staat “verte-
genwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is 
te 1000 Brussel, Wetstraat, 12, in de persoon van de ontvanger der succes-
sierechten (…)”.

Anders dan de verweerster aanvoert, laat het cassatieberoep er geen 
onduidelijkheid over bestaan dat het werd ingesteld door de minister 
van Financiën als bevoegd orgaan van de Belgische Staat.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

interest.
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.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

21 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de heer Maes.

N° 409

1o kamer — 22 juni 2012
(C.11.0467.F)

1o europese unie. — verdragsBepalingen. — allerlei. — Burgerlijke 
zaken. — uitvoerBaarverklaring. — Beslissing. — erkenning. — voor-
waarde. — openBare orde.

2o uitvoerBaarverklaring. — Burgerlijke zaken. — europese unie. — 
Beslissing. — erkenning. — voorwaarde. — openBare orde.
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3o openBare orde. — uitvoerBaarverklaring. — Burgerlijke zaken. — 
europese unie. — Beslissing. — erkenning. — voorwaarde.

1o, 2o en 3o De rechter van de aangezochte lidstaat heeft niet het recht om 
de uitspraak aan te houden over het rechtsmiddel dat is ingesteld tegen de 
beslissing waarbij een buitenlandse beslissing uitvoerbaar verklaard wordt 
op grond dat een strafvordering die is ingesteld na de uitspraak van de 
buitenlandse beslissing aan het licht zou kunnen brengen dat de uitvoering 
ervan kennelijk strijdig zou zijn met de openbare orde van de aangezochte 
lidstaat  (1). (Artt. 34.1, 43 en 45 verordening [EG] nr. 44/2001 van 22 dec. 2000)

(B. e.a. t. soginvest n.v., in vereffening)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 25 januari 2011 in 
laatste aanleg gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Op 24 mei 2012 heeft procureur-generaal Jean-François Leclercq ter 
griffie een conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en 
procureur-generaal Jean-François Leclercq is gehoord in zijn conclusie.

ii. cassatiemiddelen

De eisers voeren twee middelen aan

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering ;

— artikelen 34, inzonderheid 1) en 45.1 van de verordening (EG) nr. 44/2001 van 
de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erken-
ning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis stelt vast dat 
 “[de eerste twee eisers] op 7 april 2010 in België een burgerlijke rechtsvorde-

ring hebben ingesteld wegens oplichting, valsheid in geschrifte, gebruik van valse 
stukken en witwaspraktijken. Zij zijn van oordeel dat het van cruciaal belang 
is de identiteit te kennen van de echte aandeelhouders van [de verweerster]. Zij 
voeren aan dat zij hun procedure tot schadevergoeding hebben voortgezet voor de 
Luxemburgse rechtscolleges hoewel zij reeds schadevergoeding hadden gekregen. 
Zij zouden zich aldus schuldig hebben gemaakt aan oplichting. Zij zijn bovendien 
de mening toegedaan dat de uitvoering van het arrest van het hof van beroep 
te Luxemburg een onderdeel vormt van het witwasmisdrijf omdat het de echte 
aandeelhouders van [de verweerster] in staat stelt langs schijnbaar rechtmatige 
weg gelden te recupereren die door Belgische burgers oorspronkelijk via Luxem-
burg belegd waren uit louter fiscale overwegingen. In hun conclusie maken zij 
tevens gewag van gebruik van valse stukken”.

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 409.
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Daarna verklaart het bestreden vonnis bij de uitspraak over de zaak zelf “het 
derdenverzet van [de eisers] niet gegrond en wijst het af”, na de exceptie die 
was afgeleid uit de regel dat “de strafvordering de burgerlijke rechtsvordering 
schorst” te hebben verworpen. Het beslist aldus om de volgende redenen :

3. “In strijd met wat [de eisers] ter zitting hebben aangevoerd, zijn niet alle 
burgerlijke rechtscolleges gebonden [door het] beginsel “de strafvordering schorst 
de burgerlijke rechtsvordering”. Zo is de beslagrechter niet gebonden door dat 
beginsel. Wanneer het geschil voor de beslagrechter komt, heeft de feitenrechter 
reeds uitspraak gedaan over de uitvoerbare titel (E. dirix en K. Broeckx, Beslag, 
Kluwer, 2010, p. 41). Er bestaat dus geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen.

4. Teneinde te bepalen of de rechtbank in deze zaak door dat beginsel gebonden 
is, moet de rechter nagaan wanneer het van toepassing is.

In deze zaak is de vraag aan de orde of het beginsel van openbare orde “de 
strafvordering schorst de burgerlijke rechtsvordering” van toepassing is op de 
bijzondere procedure die ertoe strekt een buitenlandse beslissing uitvoerbaar te 
doen verklaren in België.

Een buitenlandse beslissing kan in België enkel ten uitvoer gelegd worden na 
een exequatur. Die verklaring van uitvoerbaarheid is slechts een akte die voor-
afgaat aan een maatregel van tenuitvoerlegging (maar valt er niet mee samen) 
(G. de leval, Traité des saisies, Faculté de droit de Liège, 1998, p. 492). Zulks impli-
ceert dat de verklaring van uitvoerbaarheid niet belet dat achteraf de geldigheid 
of de doeltreffendheid van de uitvoerbare titel nog wordt betwist.

Het staat niet aan de rechter die aangezocht wordt om de verklaring van 
uitvoerbaarheid te geven de in het buitenland gewezen beslissing te wijzigen 
omdat hij geen kennis neemt van het in het buitenland beslechte geschil (G. de 
leval, op. cit., p. 493, en de aldaar aangehaalde verwijzingen, onder meer A. fett-
weis, Manuel de procédure civile, Luik, 1985, nr. 235).

Tot slot blijkt uit de doelstelling van de verordening (zoals van die van het 
Verdrag van Brussel) en het verband tussen die verordening en het EG-Verdrag 
niet alleen dat de lijst van de redenen tot weigering van erkenning beperkend is 
maar bovendien dat die redenen strikt moeten worden uitgelegd “en raison de 
la dérogation qu’ils apportent au principe de la liberté de circulation des juge-
ments” (Fr. rigaux en M. fallon, Droit international privé, Larcier, 3e ed., p. 435 
en de aldaar aangehaalde verwijzingen). 

5. Zoals hierboven is gepreciseerd inzake beslag, is de rechter die de verklaring 
van uitvoerbaarheid moet geven evenmin gebonden door het beginsel “de straf-
vordering schorst de burgerlijke rechtsvordering”.

Zoals de [eisers] opmerken moet de burgerlijke rechter immers de uitspraak 
aanhouden als hij, om uitspraak te doen over het hem voorgelegde geschil, zich 
moet baseren op gegevens waarover de strafrechter uitspraak moet doen maar 
nog geen uitspraak heeft gedaan. Dat is te dezen niet het geval.

De uitvoerbare beslissing is immers reeds gewezen door het buitenlandse 
rechtscollege en “in geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juist-
heid van de in de vreemde gegeven beslissing” (artikel 36 van de EG-verordening).

Er bestaat te dezen geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen, aangezien de 
rechter die de verklaring van uitvoerbaarheid moet geven, zich ertoe beperkt 
de tenuitvoerlegging van de buitenlandse beslissing in België toe te staan. De 
rechter doet enkel uitspraak over de regelmatigheid van de buitenlandse beslis-
sing met inachtneming van de in de verordening op beperkende wijze opgesomde 
redenen tot weigering.

Er bestaat derhalve geen grond om te dezen de uitspraak aan te houden in 
afwachting van de uitspraak over de klacht met burgerlijke- partijstelling”.
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Grieven

Eerste onderdeel

Artikel 45.1 van de verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 
2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van de beslissingen in burgerlijke zaken en in handelszaken bepaalt dat “de 
verklaring van uitvoerbaarheid door het gerecht dat oordeelt over een rechts-
middel, bedoeld in de artikelen 43 of 44, slechts op een van de in de artikelen 34 en 
35 genoemde gronden wordt geweigerd of ingetrokken”. 

Artikel 34 van genoemde verordening bepaalt dat “een beslissing niet wordt 
erkend als : 1) de erkenning kennelijk in strijd is met de openbare orde van de 
aangezochte lidstaat”.

Op grond van die bepalingen kan, wanneer een rechter van de aangezochte 
lidstaat een buitenlandse beslissing uitvoerbaar verklaard heeft in die lidstaat, de 
partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd een rechtsmiddel instellen 
en kan de rechter van de aangezochte lidstaat naar aanleiding hiervan de vraag 
worden voorgelegd of de tenuitvoerlegging van de buitenlandse beslissing in de 
aangezochte lidstaat kennelijk in strijd is met de openbare orde van die lidstaat.

Wanneer de aangezochte lidstaat België is en de partij tegen wie de tenuitvoer-
legging wordt gevraagd aanvoert dat de tenuitvoerlegging van de buitenlandse 
beslissing in België kennelijk in strijd is met de Belgische openbare orde omdat 
zij een aantal inbreuken op de strafwet oplevert waartegen een strafvordering 
is ingesteld, heeft het vonnis over de strafvordering ten aanzien van de apart 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering gezag van gewijsde op de punten die de 
strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering gemeen hebben en derhalve 
moet de rechter bij wie het rechtsmiddel is ingesteld de uitspraak aanhouden 
overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.

Het bestreden vonnis dat de door de eisers opgeworpen exceptie van uitstel 
verwerpt en uitspraak doet over de zaak zelf op grond dat, “zoals hierboven is 
gepreciseerd inzake beslag, de rechter die de verklaring van uitvoerbaarheid 
moet geven, evenmin gebonden is door het beginsel ‘de strafvordering schorst 
de burgerlijke rechtsvordering’. Zoals de [eisers] opmerken moet de burgerlijke 
rechter immers de uitspraak aanhouden als hij, om uitspraak te doen over het 
hem voorgelegde geschil, zich moet baseren op gegevens waarover de strafrechter 
uitspraak moet doen maar nog geen uitspraak heeft gedaan. Dat is te dezen niet 
het geval. De uitvoerbare beslissing is immers reeds gewezen door het buiten-
landse rechtscollege en ‘in geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de 
juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing’ (artikel 36 van de verordening 
(EG)). Er bestaat te dezen geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen aangezien 
de rechter die de verklaring van uitvoerbaarheid moet geven zich ertoe beperkt 
de tenuitvoerlegging van de buitenlandse beslissing in België toe te staan. De 
rechter doet enkel uitspraak over de regelmatigheid van de buitenlandse beslis-
sing met inachtneming van de in de verordening op beperkende wijze opgesomde 
redenen tot weigering”, schendt alle in het middel aangegeven wetsbepalingen.

Tweede onderdeel

Artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat “de burgerlijke rechtsvordering 
terzelfdertijd en voor dezelfde rechters vervolgd kan worden als de strafvorde-
ring. Zij kan ook afzonderlijk vervolgd worden ; in dat geval is zij geschorst, 
zolang niet definitief is beslist over de strafvordering die voor of gedurende de 
burgerlijke rechtsvordering is ingesteld.”
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Overeenkomstig die bepaling moet de burgerlijke rechter de uitspraak 
aanhouden als hij, om uitspraak te doen over het hem voorgelegde geschil zich 
moet baseren op gegevens waarover de strafrechter uitspraak moet doen maar 
nog geen uitspraak gedaan heeft.

Te dezen voerden de eerste twee eisers in hun conclusie aan dat het arrest van 
het hof van beroep te Luxemburg van 20 maart 2008 niet uitvoerbaar verklaard 
kon worden in België omdat “de tenuitvoerlegging van [dat] arrest kennelijk in 
strijd is met de Belgische openbare orde omdat de misdrijven oplichting, vals-
heid in geschrifte, gebruik van valse stukken en witwassen van geld evenzoveel 
kennelijke miskenningen opleveren van essentiële rechtsregels in de Belgische 
rechtsorde. […] Bijgevolg moet de bestreden beschikking die voornoemde beslis-
sing uitvoerbaar verklaard heeft in België worden vernietigd”.

De eerste twee eisers verzochten de rechtbank om de uitspraak aan te houden 
tot definitief uitspraak zou zijn gedaan over de strafvordering die zij op gang 
gebracht hadden door op 17 april 2010 een klacht in te dienen en zich burger-
lijke partij te stellen wegens oplichting, valsheid in geschrifte, gebruik van valse 
stukken en witwaspraktijken waartoe de uitvoering behoort van het arrest van 
het hof van beroep te Luxemburg van 20 maart 2008.

Het bestreden vonnis stelt het volgende vast :
 “[De eisers] verzoeken de rechtbank in de eerste plaats om de uitspraak aan te 

houden tot definitief uitspraak zal zijn gedaan over de strafvordering die zij op 
gang gebracht hadden door op 17 april 2010 een klacht in te dienen en zich burger-
lijke partij te stellen.”

en
 “Op 7 april 2010 hebben [de eerste twee eisers] in België een burgerlijke rechts-

vordering ingesteld wegens oplichting, valsheid in geschrifte, gebruik van valse 
stukken en witwaspraktijken. Zij zijn van oordeel dat het van cruciaal belang 
is de identiteit te kennen van de echte aandeelhouders van [de verweerster]. Zij 
voeren aan dat zij hun procedure tot schadevergoeding hebben voortgezet voor de 
Luxemburgse rechtscolleges hoewel zij reeds schadevergoeding hadden gekregen. 
Zij zouden zich aldus schuldig hebben gemaakt aan oplichting. Zij zijn bovendien 
de mening toegedaan dat de uitvoering van het arrest van het hof van beroep 
van Luxemburg een onderdeel vormt van het witwasmisdrijf omdat het de echte 
aandeelhouders van [de verweerster] in staat stelt langs schijnbaar rechtmatige 
weg gelden te recupereren die door Belgische burgers oorspronkelijk via Luxem-
burg belegd waren uit louter fiscale overwegingen. In hun conclusie maken zij 
tevens gewag van gebruik van valse stukken”.

Het bestreden vonnis beslist evenwel dat “er te dezen geen grond bestaat om 
de uitspraak aan te houden in afwachting van de uitspraak over de klacht met 
burgerlijke-partijstelling” en het doet uitspraak over de zaak zelf.

Het bestreden vonnis, dat de exceptie verwerpt die is afgeleid uit de regel volgens 
welke “de strafvordering de burgerlijke rechtsvordering schorst”, schendt bijge-
volg artikel 4, eerste lid, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Artikel 45.1 van de verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 
2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit-
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voerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken 
bepaalt dat de verklaring van uitvoerbaarheid door het gerecht dat 
oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in de artikelen 43 of 44, slechts 
op een van de in de artikelen 34 en 35 genoemde gronden wordt geweigerd 
of ingetrokken en dat het onverwijld uitspraak doet.

Artikel 45.2 van voornoemde verordening bepaalt dat in geen geval 
wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den 
vreemde gegeven beslissing.

Volgens artikel 34, 1 wordt een beslissing niet erkend indien de erkenning 
kennelijk strijdig is met de openbare orde van de aangezochte lidstaat.

Die bepalingen geven de rechter van de aangezochte Staat niet het recht 
om de uitspraak over het rechtsmiddel op te schorten, dat krachtens 
artikel 43 van voornoemde verordening is ingesteld tegen de beslissing 
waarbij een buitenlandse beslissing uitvoerbaar verklaard wordt op grond 
dat een strafvordering die is ingesteld na de uitspraak van de buiten-
landse beslissing aan het licht zou brengen dat de uitvoering ervan kenne-
lijk strijdig zou zijn met de openbare orde van de aangezochte Staat.

Het onderdeel volgens hetwelk die bepalingen het aanhouden van de 
uitspraak vereisen, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

Krachtens artikel 4, eerste lid, van de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering wordt, in het geval dat de strafvordering en 
de burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk vervolgd worden, de uitoefe-
ning van de burgerlijke rechtsvordering geschorst zolang niet definitief 
is beslist over de strafvordering die voor of gedurende de burgerlijke 
rechtsvordering is ingesteld.

Deze regel die enkel tot doel heeft de uitspraak van tegenstrijdige 
beslissingen op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering te 
voorkomen, is enkel van toepassing als over de burgerlijke rechtsvor-
dering nog geen eindbeslissing is gewezen op het ogenblik dat de straf-
vervolging wordt aangevoerd, en kan de uitvoering van een dergelijke 
beslissing niet in de weg staan.

De rechter van de aangezochte Staat die uitspraak doet over het 
rechtsmiddel tegen een beslissing waarbij een buitenlandse beslissing 
op een burgerlijke rechtsvordering uitvoerbaar verklaard wordt, gaat 
enkel na of uitwerking moet worden verleend aan rechten die defini-
tief verkregen zijn op grond van die beslissing en doet derhalve geen 
uitspraak over een burgerlijke rechtsvordering in de zin van het boven-
aangehaalde artikel 4.

Hij mag dus krachtens die bepaling de uitspraak niet opschorten op 
grond dat een strafvordering die is ingesteld na de uitspraak van de 
buitenlandse beslissing aan het licht zou kunnen brengen dat de uitvoe-
ring ervan kennelijk in strijd zou zijn met de openbare orde van de 
aangezochte Staat.

Het onderdeel dat aanvoert dat artikel 4 de rechter ertoe verplicht de 
uitspraak aan te houden, faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

22 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Fettweis. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en 
de heer Verbist.

N° 410

1o kamer — 22 juni 2012
(C.11.0493.F)

openBaar ministerie. — mededeling. — valsheid in Burgerlijke zaken.

In de regel worden de vorderingen tot betichting van valsheid in burgerlijke 
zaken op straffe van nietigheid medegedeeld aan het openbaar ministerie. 
(Art. 764, eerste lid, 5o Gerechtelijk Wetboek)

(rijcke doorslaer n.v. t. d. e.a. ; in aanwezigheid van d.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 4 oktober 2010 van 
het hof van beroep te Luik.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eiseres voert een middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 764, eerste lid, 5o, 780, 1o en 4o, 1042 en 1138, 5o, Gerechtelijk 
Wetboek

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet gegrond, bevestigt de 
beslissing waarbij [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij] 
wordt veroordeeld tot betaling van een provisionele euro op de morele en mate-
riële schade van de verweerders en houdt de uitspraak voor het overige aan.

Het arrest dat het hoger beroep van de eiseres niet gegrond verklaart, bevestigt 
de beslissing waarbij de rechtbank van eerste aanleg

a) de vordering tot betichting van valsheid gegrond verklaard had en bijgevolg 
het als bijlage bij de authentieke koopakte van 29 juni 1991 gevoegde plan vals 
had verklaard, had bevolen dat overeenkomstig artikel 904 Gerechtelijk Wetboek 
op kosten van de eiseres en van [de tot bindendverklaring van het arrest opge-
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roepen partij] van het vonnis melding zou worden gemaakt op de kant van de 
authentieke akte van 29 juni 1991 de inbeslagneming had bevolen van het vals 
verklaarde stuk, had beslist dat voornoemd stuk, met een kopie van het vonnis 
door de griffier zou worden toegezonden aan de procureur des Konings, de authen-
tieke akte van 29 juni 1991 waardoor de eigendomsovergang tot stand komt, voor 
het overige geldig verklaard had, had beslist dat de grenzen van het verkochte 
goed moeten worden afgebakend aan de hand van het plan dat gevoegd is bij 
de door de partijen op 2 maart 1991 ondertekende voorlopige koopakte, en had 
beslist dat de eiseres en [de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen 
partij] gehouden zijn tot betaling van de kosten van de verweerders ;

b) de tegenvordering waarbij de eiseres vroeg dat de verweerders zouden worden 
veroordeeld om het bijgebouw naast haar onroerend goed in de vorige staat te 
herstellen, niet gegrond verklaard had.

Grieven

1. Krachtens artikel 764, eerste lid, 5o, Gerechtelijk Wetboek worden de vorde-
ringen tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken op straffe van nietigheid 
meegedeeld aan het openbaar ministerie.

Overeenkomstig artikel 780, 1o en 4o, van dat wetboek bevat het vonnis, op 
straffe van nietigheid, de naam van de magistraat van het openbaar ministerie 
die zijn advies heeft gegeven en de vermelding van dat advies.

Die regels zijn krachtens artikel 1042 van voornoemd wetboek eveneens toepas-
selijk op de rechtsmiddelen.

Artikel 1138, 5o, van voornoemd wetboek bepaalt dat er tegen de beslissingen in 
laatste aanleg voorziening in cassatie openstaat wegens overtreding van de wet, 
indien de mededeling aan het openbaar ministerie niet is geschied, in de gevallen 
waarin de wet die voorschrijft. 

2. Het arrest dat uitspraak doet over de door de verweerders ingestelde vorde-
ring tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken bevat noch de naam van 
de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies gegeven heeft noch de 
vermelding van dat advies.

Noch het blad van de zitting van 21 september 2009 waarop de termijnen om 
conclusies te nemen zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 747 Gerechtelijk 
Wetboek, noch het blad van de zitting van 13 september 2010 waarop de partijen 
hun dossier hebben neergelegd, over de zaak hebben gepleit, het debat gesloten is 
verklaard, de zaak in beraad genomen is en de datum voor de uitspraak van het 
arrest is vastgesteld op 4 oktober 2010 noch het blad van de zitting van 4 oktober 
2010 waarop het arrest is uitgesproken, bevatten die vermeldingen.

De processen-verbaal van de zittingen van 21 september 2009, 13 september 2010 
en 4 oktober 2010 bevatten die vermeldingen evenmin.

Aldus blijkt uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan dat het 
openbaar ministerie zijn advies in deze zaak heeft gegeven.

Het arrest schendt bijgevolg de artikelen 764, eerste lid, 5o, 780, 1o en 4o, 1042 en 
1138, 5o, Gerechtelijk Wetboek.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Het arrest stelt eerst vast dat “de eerste rechter, bij vonnis van 
16 januari 2009, waartegen de partijen geen hoger beroep hebben inge-
steld, heeft geoordeeld dat de in de artikelen 895 en volgende Gerechte-
lijk Wetboek bepaalde procedure moest worden gevolgd” en dat “[die] 
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rechter, na afloop van die procedure, het beroepen […] vonnis waarbij 
het bij de authentieke koopakte van 29 juni 1991 gevoegde plan vals 
verklaard wordt, gewezen heeft op 19 juni 2009”. Het beslist vervolgens 
dat voornoemd vonnis “moet worden bevestigd”.

Krachtens artikel 764, eerste lid, 5o, Gerechtelijk Wetboek worden de 
vorderingen tot betichting van valsheid in burgerlijke zaken op straffe 
van nietigheid medegedeeld aan het openbaar ministerie.

Uit het arrest noch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies heeft gegeven.

Het arrest schendt het bovenvermelde artikel 764, eerste lid, 5o.
Het middel is gegrond.
De eiseres heeft er belang bij dat het arrest bindend zou worden 

verklaard voor de partij die daartoe voor het Hof opgeroepen is in de 
zaak.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verklaart dit arrest bindend voor notaris J.-P. D.
Beveelt dat van het 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 Bergen.

22 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-gene-
raal. — Advocaat : mevr. Geinger.

N° 411

1o kamer — 22 juni 2012
(F.11.0090.F)

Belasting over de toegevoegde waarde. — onderwerping. — 
vrijstelling. — zesde richtlijn nr. 77/388/eg van de raad van 17 mei 1977. 
— artikel 13, B, suB B), 1. — inrichtingen. — verlenen van onderdak aan 
Betalende gasten. — verschaffen van gemeuBeld logies. — Begrip.

Het arrest dat beslist dat de duur van de verhuur geen doorslaggevend element 
is dat het mogelijk zou maken de vrijgestelde activiteit te onderscheiden van 
de activiteit die onder het toepassingsgebied van de belasting valt en dat, 
zelfs als de verhuur van korte duur is, de activiteit slechts aan belasting 
onderworpen is als de verstrekte diensten van dezelfde aard en hetzelfde 
gewicht zijn als in het hotelbedrijf, verantwoordt niet naar recht de beslissing 
dat een vennootschap die vakantiewoningen verhuurt geen gemeubeld logies 
verschaft in inrichtingen waar betalende gasten onderdak wordt verleend, 
in de zin van artikel 44, § 3, 2o, a), derde streepje, van het Wetboek van de 
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belasting over de toegevoegde waarde, gelezen in het licht van artikel 13, B, 
sub b), punt 1 van de Zesde richtlijn, zoals het wordt uitgelegd door het Hof 
van Justitie van de Europese Unie  (1). (Art. 13, B, sub b), 1, Zesde richtlijn 
nr. 77/388/EG van de Raad van 17 mei 1977 ; artt. 18, tweede lid, 10o, en 44, 
§ 3, 2o, a), derde streepje, Btw-wetboek)

(esl-ontwikkeling, vennootschap naar nederlands recht  
t. Belgische staat, min. van financiën)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 22 september 2010.

Op 7 mei 2012 heeft advocaat-generaal André Henkes ter griffie een 
conclusie neergelegd.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal André Henkes is gehoord in zijn conclusie.

ii. cassatiemiddel

De eiseres voert een middel aan

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 13, B, van de Zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 
1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde : uniforme grondslag ;

— artikel 44, § 3, 2o, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde, gewijzigd bij artikel 89 van de wet van 6 juli 1994 houdende fiscale bepa-
lingen.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest hervormt het beroepen vonnis en zegt bijgevolg voor recht 
dat het uitgevaardigde dwangbevel geldig is om de volgende redenen :

 “1. Wat betreft de vraag of [de eiseres] aan de belasting onderworpen is wegens 
haar activiteit die bestaat in de verhuur van vakantiewoningen :

Het geschil heeft voornamelijk betrekking op de vraag of [de eiseres] een 
vrijgestelde activiteit uitoefent, namelijk de verhuur van onroerende goederen 
(artikel 44 van het wetboek) dan wel of zij diensten verricht in de zin van 
artikel 18 door gemeubeld logies te verschaffen, dat is accommodatie zoals zij 
wordt omschreven in de Belgische wetgeving over het hotelbedrijf of in een soort-
gelijke sector. 

Het kan te dezen niet worden betwist dat [de eiseres] aan haar vakantiegasten 
hoofdzakelijk logies verschaft plus enkele bijkomende diensten (elektriciteit, 
gas, schoonmaak op het einde van de verhuur), die apart worden gefactureerd ;

Het kan niet ernstig worden betwist dat zij aldus een hoofdzakelijk passieve 
activiteit verricht, daar haar dienst haast uitsluitend bestaat in het verschaffen 
van het overeengekomen logies ;

  (1) Zie andersluidende concl. van het O.M., in Pas. 2012, nr. 411.
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De administratie wijst erop dat de door haar als onthaal bestempelde dienst 
uitsluitend erin bestaat dat een derde vennootschap ‘Ben et Het’ de sleutels aan 
de klant moet overhandigen, een ‘check-in’ verrichten bedoeld om de verhou-
dingen van de contracterende partijen op het einde van de verhuur te verze-
keren (bijvoorbeeld gebroken glazen ; elektriciteits- en gasverbruik dat in het 
hotelbedrijf nooit apart wordt gefactureerd ; voor het overige is het waterver-
bruik begrepen in het dagelijks vast bedrag, in strijd met wat [de eiseres] in 
haar conclusie stelt) uitleg geven over het gebruik van de toestellen (boiler …) 
en verschillende niet nader genoemde producten overhandigen, met uitzondering 
van vuilniszakken, en dienst die in het hotelbedrijf gewoonlijk door de hotel-
houder wordt verschaft ;

Het onroerend goed bevat bovendien nergens een receptieruimte met personeel 
aanwezig om de klant bij zijn aankomst te verwelkomen ;

De vennootschap die de sleutels aan de klant overhandigt rekent [de eiseres] 
slechts enkele uren per maand aan, terwijl zij instaat voor sporadische herstel-
lingen en het onderhoud, voornamelijk op het einde van de overeenkomst (zie de 
lijst van de uren van aanwezigheid die voor april 2001 werden gefactureerd) ;

Tot slot staan de vakantiegangers zelf in voor het onderhoud tijdens hun 
verblijf en wordt er voor de schoonmaak een vast bedrag aangerekend op het 
einde van het contract ;

Tijdens het verblijf wordt er voor de vakantiegasten nooit ontbijt geserveerd 
of klaargezet ;

Weliswaar is dat element op zich geen vereiste maar, bij ontstentenis van 
andere diensten die met die van een hotelhouder kunnen worden gelijkgesteld, 
blijkt dat de dienst van [de eiseres] hoofdzakelijk van passieve aard is (zie hier-
over de BTW-handleiding nr. 55, dat in het administratief dossier steekt en de 
verplichtingen terzake opsomt) ;

[De eiseres] voert tegen de aanspraak van de administratie aan dat het Belgisch 
recht op dat punt in strijd is met het gemeenschapsrecht ;

Het hof [van beroep] kan zich nochtans niet aansluiten bij die mening ;

Ten onrechte beroept [de eiseres] zich op de zogezegd verkeerde interpretatie 
van artikel 13, B, van de Zesde richtlijn en van artikel 18 van het BTW-Wetboek, 
aangezien de richtlijn de Staten een zekere vrijheid laat om te bepalen wat er in 
soortgelijke sectoren overeenkomt met het verstrekken van accommodatie in 
het hotelbedrijf ;

Artikel 13, B, van de voornoemde richtlijn geeft immers aan dat zij vrijstel-
ling verleent voor de verhuur van onroerende goederen met uitzondering van het 
verstrekken van accommodatie, als omschreven in de wetgeving der Lid-Staten, 
in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie ;

Het Hof van Justitie heeft de hotelovereenkomst omschreven als ‘een over-
eenkomst, gekenmerkt door de omvang van de door de hotelhouder geleverde 
diensten en het toezicht dat hij uitoefent op het gebruik dat de gasten van het 
onroerende goed maken’ (HvJ., arresten van 12 september 2000, C-359/97, punten 63 
en 64, en C-358/97, punten 52 en 54 ; arrest Temco Lurone, 18 november 2004, C-284/03, 
Verz. I-11237, punt 27) ; 

De interpretatie die [de eiseres] geeft aan het arrest Blasi van 12 februari 1998 
(C-346/95) is kennelijk onjuist, daar het aan het hof [van beroep] voorgelegde geval 
grondig verschilt van de omstandigheden die hebben geleid tot dit arrest (het 
verschaffen van onderdak voor vluchtelingen door toedoen van de Duitse autori-
teiten) en kennelijk niet de draagwijdte heeft die [de eiseres] daaraan wil geven 
(pertinentie van de korte duur als criterium om het verstrekken van accommo-
datie te onderscheiden van de verhuur van onroerende goederen) ;
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Punt 21 van het arrest Blasi laat er geen enkele twijfel over bestaan dat de 
lidstaten beschikken over een beoordelingsmarge. De Belgische Staat heeft 
in dit geval hiervan gebruik gemaakt (vrijstelling voor de verhuur van onroe-
rende goederen met uitzondering van het verstrekken van accommodatie als 
omschreven in de wetgeving van de lidstaten…) ;

De bewoordingen waarin de in artikel 13, B bedoelde vrijstelling is omschreven 
mogen niet aldus worden uitgelegd dat zij geen effect meer sorteren (voornoemd 
arrest Temco, punt 17) ;

Het Hof van Justitie heeft benadrukt dat de verhuur van onroerende goederen 
in de regel een betrekkelijk passieve activiteit was die verband hield met het 
tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert (Arrest Goed 
wonen, C-326/99, Verz., 1-6831), dit in afwijking van andere activiteiten die het 
karakter van industriële of commerciële activiteiten hebben ; 

De duur van de verhuur niet het doorslaggevend element is dat het mogelijk 
maakt de vrijgestelde activiteit te onderscheiden van de activiteit die onder het 
toepassingsgebied van de belasting valt ; 

Hoewel de wederprestatie van de verhuurder, die strikt verband houdt met de 
duur van het gebruik door de huurder, het passieve karakter van de verhuur het 
best lijkt weer te geven, kan daaruit niet worden afgeleid dat een wederpres-
tatie waarbij ook met andere elementen rekening wordt gehouden, de kwalifi-
catie als verhuur van onroerende goederen in de zin van artikel 13, B, van de 
richtlijn, noodzakelijkerwijs uitsluit, met name wanneer de andere elementen 
waarmee rekening wordt gehouden, een kennelijk bijkomstig karakter hebben 
ten opzichte van het deel van de wederprestatie dat met het tijdsverloop verband 
houdt of geen vergoeding vormen voor een andere prestatie dan enkel de terbe-
schikkingstelling van een goed (arrest Temco, reeds aangehaald, punt 23).

Het Hof van Justitie beslist dat het aan de verwijzende rechter staat na te gaan 
of de overeenkomsten, zoals zij zijn uitgevoerd, in hoofdzaak de passieve terbe-
schikkingstelling ten doel hebben van ruimtes of oppervlakten van onroerende 
goederen tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop, dan wel 
strekken tot het verrichten van een dienst die voor een andere kwalificatie in 
aanmerking komt (zelfde arrest, punt 27) ;

Het hof [van beroep] kan te dezen enkel vaststellen dat het hoofdkenmerk van 
de overeenkomst wel degelijk de terbeschikkingstelling van het onroerend goed 
is aangezien de overige prestaties een zeer bijkomstig karakter hebben en niet 
tot gevolg hebben dat de handeling geen verhuur van een onroerend goed is ;

Een hotelovereenkomst wordt gekenmerkt door het overwicht van de verstrekte 
diensten (schoonmaak van de kamers, vervanging van de lakens, maaltijdver-
strekking …) wat te dezen niet het geval is ;

Gelet op het bovenstaande betoogt [de eiseres] vergeefs dat de Belgische Staat 
opzettelijk onzekerheid laat bestaan teneinde onderwerping aan de belasting te 
weigeren, hoewel zij maar al te goed weet dat, gezien de bijbehorende diensten zo 
bijkomstig zijn, haar dienstverstrekking in hoofdzaak bestaat in het praktisch 
zonder bijbehorende diensten verschaffen van logies.

[De eiseres] verwijst tevergeefs naar decreten van de Franse Gemeenschap om 
de bepalingen uit te leggen van een federale belastingwet die per definitie bedoeld 
is om op het gehele grondgebied te worden toegepast, los van de wetten van de 
deelgemeenschappen ; 

Voor het overige doet het niet ter zake dat de vakantieverhuringen in de 
aangrenzende landen beschouwd worden als een aan belasting onderworpen acti-
viteit, daar de Belgische Staat ervoor gekozen heeft om gebruik te maken van de 
hem door artikel 13, B, van de richtlijn verleende beoordelingsmarge ; 

[De eiseres] voert tevergeefs beslissingen van buitenlandse rechtscolleges aan ;
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Tot slot kan [zij] zich niet beroepen op het beginsel van de gewettigde verwach-
ting aangezien de vaste praktijk van de administratie bij haar niet de gewettigde 
verwachting heeft kunnen wekken dat zij aanspraak zou kunnen maken op een 
recht van aftrek door haar activiteit uit te oefenen zoals zij het deed, daar het 
wettigheidsbeginsel het beginsel van de gewettigde verwachting primeert”.

Grieven 

Artikel 13, B, b), van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 
1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde 
waarde : uniforme grondslag luidt als volgt :

 “Overige vrijstellingen
Onverminderd andere communautaire bepalingen verlenen de Lid-Staten vrij-

stelling voor de onderstaande handelingen, onder de voorwaarden die zij vast-
stellen om een juiste en eenvoudige toepassing van de betreffende vrijstellingen 
te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen : (…) b) 
verpachting en verhuur van onroerende goederen, met uitzondering van : 1. het 
verstrekken van accommodatie, als omschreven in de wetgeving der Lid-Staten, 
in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, met inbegrip van 
de verhuuraccommodatie in vakantiekampen of op kampeerterreinen ; 2. verhuur 
van parkeerruimte voor voertuigen ; 3. verhuur van blijvend geïnstalleerde werk-
tuigen en machines ; 4. verhuur van safeloketten. De Lid-Staten kunnen nog 
andere handelingen van de toepassing van deze vrijstelling uitsluiten”.

De verhuur van onroerende goederen die aanleiding geeft tot vrijstelling van de 
belasting over de toegevoegde waarde, in de zin van artikel 13, B, b), van de Zesde 
richtlijn bestaat in wezen erin dat een verhuurder een huurder voor een overeen-
gekomen tijdsduur en onder bezwarende titel het recht verleent een onroerend 
goed te gebruiken als ware hij de eigenaar ervan en ieder ander van het genot van 
dat recht uit te sluiten (arresten van 4 oktober 2001, Goed Wonen, C-326/99, punt 55 ; 
van 9 oktober 2001, Mirror Group, C-409/98, punt 31, en Cantor Fitzgerald Internati-
onal, C-108/99, punt 21 ; van 8 mei 2003, Seeling, C-269/00, punt 49 ; van 12 juni 2003, 
Sinclair Collis, C-275/01, punt 25, en van 18 november 2004, Temco, C-284/03, punt 19).

In het arrest Temco van 18 november 2004 (Belgische Staat tegen Temco Europe- 
zaak C-284/03) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de draagwijdte 
gepreciseerd van de vrijstelling van de belasting op de toegevoegde waarde voor 
de verhuur van onroerende goederen. Het Hof oordeelt dat “de verhuur van een 
onroerend goed, wat in regel een betrekkelijk passieve activiteit is, die enkel 
verband houdt met het tijdsverloop en geen toegevoegde waarde van betekenis 
oplevert, te onderscheiden is van andere activiteiten, die ofwel een zakelijk-indus-
trieel en commercieel karakter hebben, zoals de uitzonderingen van artikel 13, 
B, sub 1, punten 1 tot en met vier, van de Zesde richtlijn, ofwel een voorwerp 
hebben dat eerder gekenmerkt wordt door het leveren van een prestatie dan door 
de enkele terbeschikkingstelling van een goed, zoals het recht een golfterrein te 
gebruiken (arrest Stockholm Lindöpark, reeds aangehaald, de punten 24 tot 27), het 
recht een brug te gebruiken tegen betaling van tolgeld (arrest Commissie/Ierland, 
reeds aangehaald) of ook nog het recht sigarettenautomaten te plaatsen in een 
bedrijfsruimte (arrest Sinclair Collis, reeds aangehaald, punten 27 tot 30)”.

Uit de bewoordingen van dit arrest blijkt dus dat in die twee specifieke situa-
ties een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee soorten handelingen die 
onderworpen zijn aan de belasting over de toegevoegde waarde : 

1. Enerzijds worden de handelingen bedoeld die een “verhuur” impliceren maar 
die uit hun aard, beter worden gekarakteriseerd door de levering van een pres-
tatie, wat tot gevolg heeft dat ze onder toepassing vallen van de belasting over de 
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toegevoegde waarde en niet onder de toepassing van de vrijstelling. De omschrij-
ving van die handelingen houdt verband met de afbakening van de begrippen 
“verhuur van onroerende goederen” en “dienstverrichting” en niet met een werke-
lijke uitzondering.

Tot die categorie behoren het recht om een golfterrein te gebruiken of het 
recht sigarettenautomaten te plaatsen in een bedrijfsruimte ;

2. Anderzijds worden de handelingen bedoeld, die, hoewel ze het ‘passief’ 
karakter hebben van een verhuur, een zakelijk-industrieel en commercieel 
karakter hebben. De uitzondering inzake “het verstrekken van accommodatie, 
als omschreven in de wetgeving der Lid-Staten, in het hotelbedrijf of in sectoren 
met een soortgelijke functie” heeft betrekking op handelingen die oorspronkelijk 
onder het toepassingsgebied van de vrijstelling vallen en derhalve echte uitzon-
deringen zijn.

Tot die categorie behoren tevens de verhuur van parkeerruimtes voor voer-
tuigen ; de verhuur van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines en de 
verhuur van safeloketten.

Volgens artikel 13, B, b), 1) van de zesde richtlijn staat het aan de Lid-Staten 
om in hun nationale wetten te omschrijven wat onder “verstrekking van accom-
modatie” moet worden verstaan.

Aangezien die verstrekkingen onder de algemene regel van belastingheffing 
vallen, mag dat begrip niet op beperkende wijze worden uitgelegd. Aldus wordt 
niet enkel het verstrekken van accommodatie in het hotelbedrijf bedoeld, maar 
ook die in “sectoren met een soortgelijke functie”.

Het Hof heeft die ruime interpretatie uitdrukkelijk bevestigd in het arrest 
Blasi van 12 februari 1998 (C-346/95, punt 19) : “Het zinsdeel ‘met uitzondering 
van […] het verstrekken van accommodatie, als omschreven in de wetgeving 
der lidstaten, in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie’ in 
artikel 13, B, sub b, punt 1, van de Zesde richtlijn voert een uitzondering in op de 
in die bepaling neergelegde vrijstelling voor verpachting en verhuur van onroe-
rende goederen. De in dat zinsdeel bedoelde handelingen worden dus onder het 
algemene stelsel van deze richtlijn geplaatst, dat alle betrokken handelingen aan 
belasting onderwerpt, behoudens uitdrukkelijk voorziene uitzonderingen. Deze 
bepaling mag dan ook niet strikt worden uitgelegd”.

Het Hof van Justitie heeft in hetzelfde arrest bovendien gepreciseerd dat “de 
uitdrukking ‘sectoren met een soortgelijke functie’ ruim moet worden uitgelegd 
aangezien zij poogt te verzekeren dat het tijdelijk verstrekken van accommo-
datie op overeenkomstige wijze als in het hotelbedrijf, dat potentieel met dit 
laatste concurreert, aan belasting wordt onderworpen” (zie ook het arrest van 
16 december 2010, MacDonald Resorts Ltd, C-270/09, punt 50).

Gelet op de bovenstaande punten moeten de handelingen die bestaan in “de 
verhuur van onroerende goederen” en deze die bestaan in “het verstrekken van 
accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie” 
te worden onderscheiden op grond van het commercieel karakter van deze laat-
sten en de noodzaak de concurrentie tussen de verschillende handelingen die tot 
laatstgenoemde categorie behoren te vrijwaren. Zoals het Hof eraan herinnert, 
beschikken de lidstaten dus over een beoordelingsmarge die nochtans beperkt is 
door de ratio legis van het onderscheid : “De lidstaten beschikken over een beoor-
delingsmarge om te bepalen, welke accommodatieverrichtingen in afwijking van 
de vrijstelling voor verpachting en verhuur van onroerende goederen overeen-
komstig artikel 13, B, sub b), punt 1 van de Zesde richtlijn moeten worden belast. 
Deze beoordelingsmarge wordt begrensd door het doel van deze bepaling die, wat 
het ter beschikking stellen van woonruimten betreft, ertoe strekt de — belast-
bare — verstrekkingen van accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met 
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soortgelijke functies te onderscheiden van vrijgestelde handelingen, met name 
de verpachting en verhuur van onroerende goederen”.

Artikel 44, § 3, 2o, a), zet de afwijking van de vrijstellingen betreffende de in de 
richtlijn bedoelde verstrekkingen van accommodatie om in Belgisch recht in de 
volgende bewoordingen : “Van de belasting zijn nog vrijgesteld : […] de verpach-
ting, de verhuur en de overdracht van huur van uit hun aard onroerende goederen 
met uitzondering van de volgende diensten : (…) het verschaffen van gemeubeld 
logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak 
wordt verleend”.

Dat artikel bepaalt nergens uitdrukkelijk op grond van welk criterium een 
onderscheid zou kunnen worden gemaakt tussen de “verhuur van onroerende 
goederen” en “het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en in inrich-
tingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend”.

Bijgevolg dienen de door het Hof van Justitie gegeven interpretatieregels zoals 
zij hierboven zijn uiteengezet in acht te worden genomen : een ruime interpretatie 
van de bewoordingen die het commercieel karakter van de handelingen weergeeft 
en op grond waarvan de verhuur van onroerende goederen in alle sectoren waarin 
accommodatie wordt verstrekt en die onderling in concurrentie kunnen treden 
aan de belasting over de toegevoegde waarde wordt onderworpen.

Het bestreden arrest hanteert het criterium van het hoofdzakelijk passief 
karakter van de dienst om te beslissen dat de eiseres voor haar verhuur van 
vakantiewoningen niet onder die belasting valt :

 “Het kan te dezen niet worden betwist dat [de eiseres] aan haar vakantiegasten 
hoofdzakelijk logies verschaft plus enkele bijkomende diensten (elektriciteit, 
gas, schoonmaak op het einde van de verhuur), die apart worden gefactureerd”.

Het kan niet ernstig worden betwist dat zij aldus een hoofdzakelijk passieve 
activiteit verricht, daar haar dienst haast uitsluitend bestaat in het verschaffen 
van het overeengekomen logies (…) ;

Tijdens het verblijf wordt er voor de vakantiegasten nooit ontbijt geserveerd 
of klaargezet. 

Weliswaar is dat element op zich geen vereiste maar, bij ontstentenis van 
andere diensten die met die van een hotelhouder kunnen worden gelijkgesteld, 
blijkt dat de dienst van de [eiseres] hoofdzakelijk een passief karakter heeft”.

Dat hoofdzakelijk “passief” karakter van de dienstverstrekkingen is kenmer-
kend zowel voor de verhuur van onroerende goederen als bedoeld in artikel 44, 
§ 3, 2o, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde als voor de 
afwijking van de vrijstelling betreffende het verschaffen van gemeubeld logies 
overeenkomstig artikel 44, § 3, 2o, a), derde streepje, van voornoemd wetboek.

Het door het hof [van beroep] gebruikte criterium dat de verstrekte diensten 
een passief karakter moeten hebben maakt het dus niet mogelijk uit te maken 
of de litigieuze handelingen onder het toepassingsgebied vallen van de afwijking 
bedoeld in artikel 44, § 3 , 2o, a), derde streepje van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde. Het feit bijvoorbeeld dat “de terbeschikkingstelling 
van stalling voor rijtuigen” een hoofdzakelijk passief karakter heeft neemt niet 
weg dat zij in de meeste gevallen een commercieel karakter heeft en bijgevolg 
onder het toepassingsgebied valt van de in artikel 44, § 3, 2o, a), eerste streepje, 
bedoelde afwijking. Hetzelfde geldt voor “de terbeschikkingstelling van uit hun 
aard onroerende goederen in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare 
waterlopen en vlieghavens” (artikel 44, § 3, 2o, a), vijfde streepje).

Tot staving van die gedachtegang neemt het bestreden arrest passages over uit 
het reeds aangehaalde arrest Temco :

 “Hoewel de wederprestatie voor de verhuurder, die strikt verband houdt met de 
duur van het gebruik door de huurder, het passieve karakter van de verhuur het 
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best lijkt weer te geven, kan daaruit niet worden afgeleid dat een wederprestatie 
waarbij ook met andere elementen rekening wordt gehouden de kwalificatie 
als verhuur van onroerende goederen in de zin van artikel 13, B, van de richt-
lijn noodzakelijkerwijze uitsluit, met name niet wanneer de andere elementen 
waarmee rekening wordt gehouden een kennelijk bijkomstig karakter hebben 
ten opzichte van het deel van de wederprestatie dat met het tijdsverloop verband 
houdt of geen vergoeding vormen voor een andere prestatie dan enkel de terbe-
schikkingstelling van een goed (arrest Temco, reeds aangehaald, punt 23) ; 

Het Hof van Justitie beslist dat het aan de verwijzende rechter staat na te gaan 
of de overeenkomsten, zoals zij zijn uitgevoerd, in hoofdzaak de passieve terbe-
schikkingstelling ten doel hebben van ruimtes of oppervlakten van onroerende 
goederen tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop, dan wel 
strekken tot het verrichten van een dienst die voor een andere kwalificatie in 
aanmerking komt (zelfde arrest, punt 27)”.

De verwijzing naar dat arrest doet evenwel te dezen niet ter zake omdat het 
uitspraak moest doen over de vraag naar het onderscheid tussen de vrijgestelde 
verhuur van onroerende goederen en de handelingen die “verhuur” impliceren maar 
die wegens de aard ervan beter worden omschreven als de uitvoering van een dienst 
en die bijgevolg onder toepassing vallen van de belasting over de toegevoegde 
waarde (het “onderscheid” waarvan hierboven sprake onder punt 1 hierboven).

Het bestreden arrest dat het passief karakter van de in dit arrest bedoelde dien-
sten in aanmerking neemt, breidt hierdoor ten onrechte de leer van het arrest 
Temco uit tot de accommodatieverstrekkingen met een commercieel karakter, 
zoals die waarvan hier sprake is.

Het bestreden arrest beslist bovendien tot het niet aan belasting onderworpen 
zijn van de eiseres, na te hebben vastgesteld dat de door de hotelgasten betaalde 
prijs hoofdzakelijk het verschaffen van logies en enkele bijkomende diensten 
dekte (huishouden, lenen van lakens, handdoeken …) :

 “Het hof [van beroep] kan te dezen enkel vaststellen dat het hoofdkenmerk van 
de overeenkomst wel degelijk de terbeschikkingstelling van het onroerend goed 
is en dat de overige diensten een zeer bijkomstig karakter hebben en niet tot 
gevolg hebben dat de handeling geen verhuur van een onroerend goed is.

Een hotelovereenkomst wordt gekenmerkt door het overwicht van de geleverde 
diensten (schoonmaak van de kamers, vervanging van de lakens, verstrekken van 
maaltijden …) wat te dezen niet het geval is ;

Gelet op het bovenstaande betoogt [de eiseres] vergeefs dat de Belgische Staat 
opzettelijk onzekerheid laat bestaan teneinde onderwerping aan de belasting te 
weigeren, hoewel zij maar al te goed weet dat, gezien de bijbehorende diensten zo 
bijkomstig zijn, haar dienstverstrekking in hoofdzaak bestaat in het praktisch 
zonder bijbehorende diensten verschaffen van logies”.

Teneinde uit te maken of de in het geding zijnde handelingen konden worden 
beschouwd als “het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en in 
inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend”, hanteert het 
bestreden arrest het criterium van de noodzaak diensten te verrichten bijkom-
stig aan de verhuur van onroerende goederen. Dat criterium staat evenwel noch 
in artikel 13, B, b), punt I, van de Zesde richtlijn noch in artikel 44, § 3, 2o, a), van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Cass., 14 januari 2010, 
F.08.0010.N).

Het wordt niet betwist dat de rechter tot op zekere hoogte de wet mag inter-
preteren als zij geen criterium bevat, teneinde de twee soorten diensten waarvan 
hierboven sprake is van elkaar te onderscheiden. In dit geval moet hij zich 
evenwel schikken naar de interpretatierichtijnen die het Hof van Justitie van de 
Europese Unie in zijn rechtspraak heeft vastgelegd.
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In onderhavig geval heeft het Hof van Justitie in de rechtspraak verschillende 
elementen benadrukt op grond waarvan het verstrekken van accommodatie als 
bedoeld in artikel 13, B, b), punt 1, van de Zesde richtlijn dat onderworpen is aan 
de belasting over de toegevoegde waarde, kan worden onderscheiden van de vrij-
gestelde verhuur van onroerende goederen :

— het eerste element is dat die handelingen, die een afwijking vormen van de 
vrijstelling voor verhuur van onroerende goederen, ruim moeten worden geïnter-
preteerd ;

— het tweede element is dat die activiteiten een commercieel karakter moeten 
hebben (cf. arrest Temco, dat de draagwijdte van de afwijkingen van de vrijstel-
ling nader omschrijft) ;

— het derde element zet de weg open naar een teleologische interpretatie 
aangezien het Hof heeft gepreciseerd dat de afwijking betreffende het verschaffen 
van logies poogt te verzekeren dat alle handelingen van het hotelbedrijf en van 
sectoren die potentieel met dit laatste concurreert, aan belasting worden onder-
worpen.

Hoewel het in het bestreden arrest gehanteerde criterium dat er bij de verhuur 
bijkomende diensten moeten worden verstrekt in een groot aantal gevallen wel 
degelijk een aanwijzing kan vormen van het commercieel karakter van de dienst, 
zoals bijvoorbeeld in het geval van een hotelovereenkomst, betreft het nochtans 
een element dat wel voldoende maar niet noodzakelijk is om de dienst als een 
handeling met een commercieel karakter aan te merken en die te beschouwen 
als “het verschaffen van gemeubeld logies in een inrichting waar aan betalende 
gasten onderdak wordt verleend”.

Het bestreden arrest beslist overigens dat de verwijzing naar het arrest Blasi 
van 12 februari 1998 van het Hof van Justitie te dezen niet ter zake doet :

 “De interpretatie die [de eiseres] geeft aan het arrest Blasi van 12 februari 
1998 C-346.95 is kennelijk onjuist, daar het aan het hof [van beroep] voorgelegde 
geval grondig verschilt van de omstandigheden die hebben geleid tot dit arrest 
(onderdak voor vluchtelingen door toedoen van de Duitse autoriteiten) en kenne-
lijk niet de draagwijdte heeft die [de eiseres] daaraan wil geven (pertinentie van 
de korte duur als criterium om het verstrekken van accommodatie te onder-
scheiden van de verhuur van onroerende goederen).

De in dit arrest gestelde prejudiciële vraag had echter betrekking op de geldig-
heid van het criterium van de duur dat de Duitse wet aanneemt om de vrijge-
stelde verhuur van onroerende goederen te onderscheiden van het verstrekken 
van accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie.

De in dit arrest vastgelegde afwijking voor accommodatieverstrekking is dus 
die waarvan hier sprake is en waarvan de specifieke aard bovendien door het 
Hof in hetzelfde arrest nog eens is omschreven : ‘de toepassing van het crite-
rium verstrekking van accommodatie van korte duur, bepaald op minder dan zes 
maanden, lijkt een redelijk middel om te verzekeren dat belasting wordt geheven 
over de handelingen van belastingplichtigen die een activiteit uitoefenen welke 
overeenstemt met de essentiële functie van een hotel, te weten het tijdelijk 
verstrekken van accommodatie in het kader van een commerciële relatie’.

Het feit dat de omstandigheden die hebben geleid tot dit arrest verschillen van 
die van onderhavig geval neemt niet weg dat het hier eveneens ging om tijdelijke 
accommodatieverstrekking binnen het kader van een commerciële relatie als 
bedoeld in artikel 13, B, b), punt 1, van de richtlijn. In dat arrest heeft het Hof 
bovendien bevestigd dat die handelingen belastbaar zijn.

Het arrest dat uitsluitend het criterium gebruikt dat er bij de verhuring bijko-
mende diensten moeten worden geleverd, hoewel dat criterium niet in de wet 
staat, dat niet poogt om een ruime interpretatie te geven van de bovenvermelde 
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afwijking en dat niet nagaat of de activiteiten van de eiseres een commercieel 
karakter hebben, hierbij rekening houdende met de onderliggende doelstelling de 
concurrentie te vrijwaren, richt zich niet naar de interpretatie die wordt gegeven 
in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en schendt bijge-
volg artikel 13, B, b), punt 1, van de Zesde richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 
en artikel 44, § 3, 2o, a), van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde 
waarde.

Ingeval het Hof de mening zou toegedaan zijn dat de uitlegging van de zesde 
richtlijn niet duidelijk kan worden afgeleid uit voormelde rechtspraak van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, verzoekt de eiseres het Hof om op grond 
van artikel 234 van het EG-Verdrag de uitspraak aan te houden tot het Hof van 
Justitie van de Europese Unie op de volgende prejudiciële vraag zal hebben geant-
woord :

Moet artikel 13, B, sub b), punt 1, van de Zesde richtlijn van de Raad van 17 mei 
1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting aldus worden uitgelegd dat het ‘verstrekken van accommodatie 
in het hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie’ enkel slaat op 
de verstrekkingen die impliceren dat er bij de eigenlijke verhuur van onroe-
rende goederen bijkomende diensten worden verstrekt, terwijl de verhuur van 
onroerende goederen die een hoofdzakelijk passief karakter heeft, niet onder het 
toepassingsgebied van de in artikel 13, B, sub b), punt 1 bedoelde afwijking valt, 
zelfs als zij een commercieel karakter vertonen en in concurrentie treden met de 
in het hotelbedrijf verstrekte accommodatie ?”.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Artikel 18, tweede lid, 10o, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde bepaalt dat als een aan deze belasting onderworpen 
dienst wordt beschouwd de uitvoering van een contract dat tot voorwerp 
heeft het verschaffen van gemeubeld logies alsook de terbeschikking-
stelling van plaats om te kamperen.

Artikel 44, § 3, 2o, a), derde streepje, van dat wetboek bepaalt evenwel 
dat van de belasting nog zijn vrijgesteld de verpachting, de verhuur 
en de overdracht van huur van uit hun aard onroerende goederen, met 
uitzondering van het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels 
en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend.

Die bepaling moet worden uitgelegd in het licht van artikel 13, B, sub 
b), 1, van de Zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake 
omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toege-
voegde waarde : uniforme grondslag waarvan zij de omzetting verzekert.

Laatstgenoemd artikel bepaalt dat de Lid-Staten, onverminderd 
andere communautaire bepalingen, onder de voorwaarden die zij vast-
stellen om een juiste en eenvoudige toepassing van de betreffende 
vrijstellingen te verzekeren en alle fraude, ontwijking en misbruik 
te voorkomen, vrijstelling verlenen voor verpachting en verhuur van 
onroerende goederen, met uitzondering van het verstrekken van accom-
modatie, als omschreven in de wetgeving der Lid-Staten, in het hotel-
bedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie, met inbegrip van de 
verhuuraccommodatie in vakantiekampen of op kampeerterreinen.
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Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie moeten de bewoordingen waarin de in artikel 13 van de Zesde 
richtlijn bedoelde vrijstellingen zijn omschreven, strikt worden uitge-
legd, daar die vrijstellingen afwijkingen zijn van het algemene beginsel, 
dat BTW wordt geheven over elke dienst die door een belastingplichtige 
onder bezwarende titel wordt verricht.

Het Hof van Justitie heeft in het arrest Blasi, C-346/95 van 12 februari 
1998, vermeld dat “het zinsdeel ‘met uitzondering van […] het verstrekken 
van accommodatie, als omschreven in de wetgeving der lidstaten in het 
hotelbedrijf of in sectoren met een soortgelijke functie’, in artikel 13, B, 
sub b), punt 1, van de Zesde richtlijn een uitzondering invoert op de in 
die bepaling neergelegde vrijstelling voor verpachting en verhuur van 
onroerende goederen. De in dat zinsdeel bedoelde handelingen worden dus 
onder het algemene stelsel van deze richtlijn geplaatst dat alle belast-
bare handelingen aan belasting onderwerpt, behoudens de uitdrukkelijk 
voorziene uitzonderingen. Deze bepaling mag dan ook niet strikt worden 
geïnterpreteerd” (punt 19). 

Het Hof van Justitie heeft in hetzelfde arrest gepreciseerd dat “de 
uitdrukking ‘sectoren met een soortgelijke functie’ ruim moet worden 
uitgelegd aangezien zij poogt te verzekeren dat het tijdelijk verstrekken 
van accommodatie op overeenkomstige wijze als in het hotelbedrijf, 
dat potentieel met dit laatste concurreert, aan belasting wordt onder-
worpen” (punt 20). Het arrest C-270/09 van 16 december 2010, MacDonald 
Resorts Ltd, bevestigt die leer (punt 50).

De lidstaten beschikken over een beoordelingsmarge om te bepalen 
welke accommodatieverstrekkingen in afwijking van de vrijstelling voor 
verpachting en verhuur van onroerende goederen, moeten worden belast. 
Deze beoordelingsmarge wordt begrensd door het doel van artikel 13, B, 
sub b), punt 1, van de Zesde richtlijn die, wat het ter beschikking stellen 
van woonruimten betreft, ertoe strekt de - belastbare verstrekkingen 
van accommodatie in het hotelbedrijf of in sectoren met soortgelijke 
functie te onderscheiden van vrijgestelde handelingen, met name de 
verpachting en verhuur van onroerende goederen.

Het Hof van Justitie heeft in het bovenaangehaalde arrest Blasi beslist 
dat “de toepassing van het criterium verstrekking van accommodatie 
van korte duur, die omschreven wordt als een duur van minder dan zes 
maanden, een redelijk middel lijkt om te verzekeren dat belasting wordt 
geheven over de handelingen van belastingplichtigen die een activiteit 
uitoefenen welke overeenstemt met de essentiële functie van een hotel, 
te weten het tijdelijk verstrekken van accommodatie in het kader van 
een commerciële relatie” (punt 24). 

In het arrest C-284/03 van 18 november 2004 Temco Europe heeft het Hof 
van Justitie gepreciseerd dat, “waar het Hof in zijn arresten herhaalde-
lijk heeft gewezen op het criterium ter zake van de duur van de verhuur, 
dit was om de verhuur van een onroerend goed wat in de regel een betrek-
kelijk passieve activiteit is die enkel verband houdt met het tijdsverloop 
en geen toegevoegde waarde van betekenis oplevert, te onderscheiden 
van andere activiteiten die ofwel een zakelijk-industrieel en commer-
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cieel karakter hebben zoals de uitzonderingen van artikel 13, B, sub b), 
punten 1 tot en met 4 van de Zesde richtlijn, ofwel een voorwerp hebben 
dat beter wordt gekarakteriseerd door de uitvoering van een prestatie 
dan door de enkele terbeschikkingstelling van een goed” (punt 20).

Het bestreden arrest stelt vast dat de vennootschap, eiseres, in 2000 
en 2001 een chalet heeft doen bouwen die zij aan toeristen verhuurt als 
gemeubeld logies, dat zij gevraagd heeft dat zij hiervoor op grond van 
artikel 18, tweede lid, 10o, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde dat betrekking heeft op het verschaffen van gemeu-
beld logies, zou worden onderworpen aan de belasting over de toege-
voegde waarde en dat zij de belastingen die zijn betaald voor de bouw en 
de inrichting van die chalet in rekening heeft gebracht.

Het wijst erop dat de eiseres “aan haar vakantiegasten hoofdzakelijk 
logies verschaft plus enkele bijkomende diensten (elektriciteit, gas, 
schoonmaak op het einde van de verhuur) die apart worden gefactureerd” 
en dat de eiseres “een derde vennootschap […] heeft belast met de over-
handiging van de sleutels aan de klant en met een ‘check-in’ die bedoeld 
is om de verhoudingen van de contracterende partijen op het einde van de 
verhuur te verzekeren […] alsook met de uitleg over het gebruik van de 
toestellen (boiler …) en met de overdracht van verschillende niet nader 
genoemde producten, met uitzondering van de vuilniszakken”.

Het bestreden arrest dat beslist dat “de duur van de verhuur geen door-
slaggevend element is dat het mogelijk zou maken de vrijgestelde acti-
viteit te onderscheiden van de activiteit die onder het toepassingsge-
bied van de belasting valt” en dat, zelfs als de verhuur van korte duur 
is, de activiteit slechts aan belasting onderworpen is als de verstrekte 
diensten van dezelfde aard en hetzelfde gewicht zijn als in het hotelbe-
drijf, verantwoordt niet naar recht de beslissing volgens welke de eiseres 
geen gemeubeld logies verschaft in inrichtingen waar betalende gasten 
onderdak wordt verleend, in de zin van artikel 44, § 3, 2o, a), derde streepje, 
van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, gelezen in 
het licht van artikel 13, B, sub b), punt 1 van de Zesde richtlijn, zoals het 
wordt uitgelegd door het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger 

beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het 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.

22 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Andersluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer T’Kint.
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N° 412

2o kamer — 26 juni 2012
(P.12.0074.N)

verzekering. — landverzekering. — andere dan verplichte Burger-
rechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen. — excepties, nietigheid en 
verval van recht. — verzekeraar. — tegenwerping aan Benadeelde. — 
toepassing. — staat van alcoholintoxicatie.

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het 
ongeval, is een feit dat aan het schadegeval voorafgaat waardoor de verze-
keraar voor de andere dan de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen de 
excepties, de nietigheid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of 
de overeenkomst aan de benadeelde persoon kan tegenwerpen  (1). (Art. 87, 
§ 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(ag insurance n.v. t. p. e.a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Mechelen van 23 november 2011. 

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

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

1. Krachtens artikel 87, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst kan, voor de andere dan de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ringen, de verzekeraar slechts de excepties, de nietigheid en het verval 
van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst aan de bena-
deelde persoon tegenwerpen voor zover deze hun oorzaak vinden in een 
feit dat het schadegeval voorafgaat. 

De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van 
het ongeval, is een feit dat aan het schadegeval voorafgaat waardoor de 
verzekeraar het hierop gesteunde verweer aan de benadeelde kan tegen-
werpen. 

2. De appelrechters oordelen dat :
— de verzekerde van de eiseres het ongeval waarbij J. P. om het leven 

kwam, heeft veroorzaakt door met haar fiets plots linksaf te slaan ;
— het alcoholgehalte van de verzekerde van de eiseres op het ogenblik 

van het ongeval 3,66 gram per liter bedroeg ;

  (1) Contra : Cass. 24 okt. 2000, AR P.98.1173.N, AC 2000, nr. 572 ; Cass. 25 mei 2007, AR 
C.05.0521.N, AC 2007, nr. 274.
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— voor de onopzettelijke doodslag, sturen in staat van alcoholintoxi-
catie en sturen in staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand 
één straf dient opgelegd aan de verzekerde van de eiseres ; 

— de staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap geen feit is dat aan 
het ongeval voorafgaat.

De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de eiseres het 
verweer gesteund op de staat van alcoholintoxicatie en dronkenschap 
van haar verzekerde niet kan tegenwerpen aan de verweerders en haar 
veroordeelt tot vergoeding van de schade van de verweerders, verant-
woorden hun beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 

Dictum
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de 

vordering van de verweerders tegen de eiseres. 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerders tot de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Antwerpen.

26 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer 
Verbist.

N° 413

2o kamer — 26 juni 2012
(P.12.0080.N)

1o rechten van de mens. — verdrag rechten van de mens. — 
artikel 6. — artikel 6.1. — redelijke termijn. — overschrijding. — kamer 
van inBeschuldigingstelling. — Beoordeling. — rechtsherstel.

2o rechten van de mens. — verdrag rechten van de mens. — 
artikel 13. — redelijke termijn. — overschrijding. — kamer van inBe-
schuldigingstelling. — Beoordeling. — rechtsherstel.

3o onderzoeksgerechten. — kamer van inBeschuldigingstelling. — 
regeling van de rechtspleging. — artikel 6.1 evrm. — redelijke termijn. 
— overschrijding. — Beoordeling. — rechtsherstel. 

4o onderzoek in strafzaken. — kamer van inBeschuldigingstelling. — 
regeling van de rechtspleging. — artikel 6.1 evrm. — redelijke termijn. 
— overschrijding. — Beoordeling. — rechtsherstel.

1o, 2o, 3o en 4o De kamer van inbeschuldigingstelling die als nationale instantie 
bedoeld in artikel 13 EVRM geroepen wordt om bij de schending van het 
verdrag een passende rechtshulp te verlenen, moet alvorens na te gaan of 
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de voorgehouden overschrijding van de redelijke termijn de bewijsvoering 
en het recht van verdediging onherstelbaar heeft aangetast zodat geen 
eerlijk proces meer mogelijk is, eerst nagaan of de redelijke termijn al dan 
niet overschreden is ; de loutere vaststelling van de overschrijding van de 
redelijke termijn kan immers, als gegeven dat de feitenrechter in aanmerking 
zal dienen te nemen bij de beoordeling van de grond van de zaak, een passend 
rechtsherstel zijn  (1). (Artt. 6.1 en 13 EVRM)

(r. t. o. e.a.)

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, drie 
middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 163 Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van de 
plicht van de kamer van inbeschuldigingstelling te antwoorden op de 
conclusie van de partijen : het arrest beantwoordt niet eisers verweer 
met betrekking tot de overschrijding van de redelijke termijn.

2. Artikel 149 Grondwet is niet van toepassing voor de onderzoeksge-
rechten die geen kennis nemen van de gegrondheid van de strafvorde-
ring.

Daarentegen voeren de artikelen 135, § 2, en 235bis Wetboek van Straf-
vordering voor de kamer van inbeschuldigingstelling een tegenspreke-
lijk debat in waardoor dit onderzoeksgerecht dient te antwoorden op het 
door de partijen gevoerde verweer.

3. Ook al oordeelt het arrest dat niet is aangetoond dat de voorge-
houden overschrijding van de redelijke termijn de bewijsvoering en het 
recht van verdediging onherstelbaar heeft aangetast zodat geen eerlijk 
proces meer mogelijk is, dan nog diende de kamer van inbeschuldiging-
stelling dat als nationale instantie bedoeld in artikel 13 EVRM geroepen 
wordt om bij de schending van het verdrag een passende rechtshulp 
te verlenen, eerst na te gaan of de redelijke termijn al dan niet over-
schreden is. De loutere vaststelling van de overschrijding van de rede-
lijke termijn kan immers, als gegeven dat de feitenrechter in aanmer-

  (1) Zie : Cass. 27 okt. 2009, AR P.09.0901.N, AC 2009, nr. 621 ; Cass. 24 nov. 2009, AR 
P.09.1080.N, AC 2009, nr. 694 met conclusie O.M. ; Cass. 5 juni 2012, AR P.12.0018.N, AC 
2012, nr. 364.
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king zal dienen te nemen bij de beoordeling van de grond van de zaak, 
een passend rechtsherstel zijn.

4. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de eiser geconclu-
deerd zoals het middel weergeeft. Met dit verweer voerde de eiser aan 
dat, in vergelijking met het door hem ingestelde hoger beroep, het hoger 
beroep van een mede-inverdenkinggestelde één jaar eerder kon worden 
behandeld, zonder dat daarvoor enige verantwoording gegeven wordt. 
De eiser gaf aldus te kennen dat de niet-verantwoorde vertraging in de 
behandeling van zijn hoger beroep een invloed heeft op de beoordeling 
van de redelijke termijn.

5. Met de redenen die het bevat, verwijst het arrest enkel naar hetgeen 
de kamer van inbeschuldigingstelling bij een andere beslissing geoor-
deeld heeft ten aanzien van een mede-inverdenkinggestelde, maar beant-
woordt het eisers verweer niet.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

6. De grieven behoeven geen antwoord.

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.

26 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Maffei, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Timperman, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Warson (bij de balie te Brussel).

N° 414
2o kamer — 27 juni 2012

(P.12.0493.F)

1o onderzoek in strafzaken. — toezicht. — verzuim of nietigheids-
grond die invloed heeft op een daad van het onderzoek of op de Bewijs-
garing. — Begrip. — overtuigingsstuk.

2o onderzoeksgerechten. — kamer van inBeschuldigingstelling. — 
toezicht op het onderzoek. — verzuim of nietigheidsgrond die invloed 
heeft op een daad van het onderzoek of op de Bewijsgaring. — Begrip.

3o verjaring. — strafzaken. — strafvordering. — termijnen. 
— persmisdrijf. — toepassing.

4o drukpers. — drukpersmisdrijf. — verjaring. — termijn. — toepassing.

5o misdrijf. — allerlei. — drukpersmisdrijf. — verjaring. — termi-
jnen. — toepassing.
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6o onderzoek in strafzaken. — uiteenlopende klachten. — samen 
onderzocht wegens samenhang. — voorwaarde.

7o samenhang. — strafzaken. — uiteenlopende klachten. — samen onder-
zocht wegens samenhang. — voorwaarde.

1o en 2o Het tijdelijk ontbreken van een overtuigingsstuk is geen 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond die invloed heeft op een 
daad van het onderzoek of op de bewijsgaring. (Art. 131, § 1, Wetboek van 
Strafvordering)

3o, 4o en 5o De korte verjaringstermijn die in artikel 12 van het decreet op de 
drukpers van 20 juli 1831 is bepaald, slaat op de vervolging van de misdrijven 
als bepaald in de artikelen 2, 3 en 4 van dat decreet en is dus niet van 
toepassing op de misdrijven die strafbaar zijn gesteld bij de artikelen 444 van 
het Strafwetboek, 20, 4o, en 21 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van 
bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden  (1). 

6o en 7o Het samen onderzoeken van meerdere uiteenlopende klachten 
wegens samenhang, vereist niet dat de feiten waarop zij betrekking hebben 
als eendaadse samenloop of als collectief misdrijf door eenheid van opzet 
kunnen aangemerkt worden.

(r. 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 29 februari 
2012.

De eisers voeren in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, vier 
middelen aan.

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

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

De middelen, die in twee afzonderlijke memories worden uiteengezet, 
de ene neergelegd namens J. R. en de andere namens P. D. B. en P. H., zijn 
soortgelijke middelen en vereisen bijgevolg een gezamenlijk antwoord. 

Eerste middel

De eisers voeren aan dat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling 
stond om de strafvordering nietig te verklaren op grond dat het aange-
klaagde boek niet van bij de opening van het gerechtelijk onderzoek bij 
het dossier was gevoegd.

  (1) H. D. Bosly, D. vandermeersch en M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 
Die Keure, 2010, p. 179.
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Volgens de eisers had de kamer van inbeschuldigingstelling, met 
toepassing van artikel 12 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers, 
ook de strafvordering vervallen moeten verklaren.

Enerzijds is het tijdelijk ontbreken van een overtuigingsstuk geen 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond die invloed heeft op een 
daad van het onderzoek of de bewijsgaring, als bedoeld in artikel 131, § 1, 
Wetboek van Strafvordering.

Anderzijds slaat de korte verjaringstermijn die in artikel 12 van het 
decreet van 20 juli 1831 is bepaald, op de vervolging van de misdrijven 
als bepaald in de artikelen 2, 3 en 4 van dit decreet en is zij dus niet 
van toepassing op de misdrijven die bij de artikelen 444 Strafwetboek, 
20, 4o, en 21 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door 
racisme of xenofobie ingegeven daden, strafbaar zijn gesteld.

Het middel faalt naar recht.

Tweede middel

Het arrest wordt verweten dat het niet antwoordt op de conclusie 
van de eisers, waarin het gerechtelijk onderzoek wordt verweten dat 
het twee klachten samenvoegt die betrekking hebben noch op dezelfde 
personen, noch op dezelfde feiten.

Het arrest antwoordt echter dat de beide tenlastegelegde publicaties 
het voorwerp hebben uitgemaakt van drie aan de procureur des Konings 
gerichte brieven, op grond waarvan laatstgenoemde, krachtens zijn 
onaantastbare beoordeling in deze fase van de rechtspleging, van oordeel 
was dat de feiten samenhangend zijn en voor beide feiten één enkele 
onderzoeksrechter heeft gevorderd.

Het arrest voegt daaraan toe dat die beoordeling de uitoefening van 
het recht van verdediging niet heeft gehinderd.

De kamer van inbeschuldigingstelling omkleedt aldus haar beslissing 
regelmatig met redenen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Voor het overige is het, wanneer meerdere uiteenlopende klachten 

samen onderzocht worden wegens samenhang, niet vereist dat de feiten 
waarop zij betrekking hebben als eendaadse samenloop of als collectief 
misdrijf door eenheid van opzet kunnen aangemerkt worden.

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

Derde middel

Het middel voert aan dat beide zaken die het voorwerp uitmaken van 
het gerechtelijk onderzoek niet samenhangend zijn, dat het vermeende 
strafbare boek nooit deel heeft uitgemaakt van het dossier, dat er geen 
klacht is of dat de aangifte lasterlijk is.

Daar het middel het onderzoek van feiten vereist, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Voor het overige heeft de kamer van inbeschuldigingstelling zich niet 
onttrokken aan het haar krachtens de artikelen 136, eerste lid, en 235bis 
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Wetboek van Strafvordering opgedragen toezicht op de regelmatigheid 
van de rechtspleging. Zij heeft uitspraak gedaan over de dienaangaande 
door de eisers aangevoerde grieven, vermits zij geoordeeld heeft dat zij 
ongegrond waren.

Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.

Vierde middel

De eisers verwijten de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij, zelfs 
niet ambtshalve, de bij de artikelen 136, 235 en 235bis Wetboek van Straf-
vordering bepaalde maatregelen heeft genomen, ofschoon artikel 136bis 
van dat wetboek haar daartoe bevoegd maakt.

Enerzijds was de zaak niet bij de kamer van inbeschuldigingstelling 
aanhangig gemaakt op grond van artikel 136bis.

Anderzijds kan de beslissing die zegt dat het gerechtelijk onderzoek 
regelmatig is, op zich niet beschouwd worden als een weigering om 
toezicht uit te oefenen op de wettigheid of het verloop van dat onderzoek.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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 eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

27 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Van Langendonck (bij de balie te 
Brussel).

N° 415

2o kamer — 27 juni 2012
(P.12.0497.F)

1o onderzoeksgerechten. — regeling van de rechtspleging. — raad-
kamer. — Beschikking tot verwijzing. — middel van verjaring. — afwijzing 
van het middel. — hoger Beroep van de inverdenkinggestelde. — kamer 
van inBeschuldigingstelling. — strafvordering. — verjaring. — nazicht. 
— omschrijving van de feiten. — onderzoek.

2o verjaring. — strafzaken. — strafvordering. — allerlei. 
— regeling van de rechtspleging. — raadkamer. — Beschikking tot verwij-
zing. — middel van verjaring. — afwijzing van het middel. — hoger Beroep 
van de inverdenkinggestelde. — kamer van inBeschuldigingstelling. — 
verjaring. — nazicht. — omschrijving van de feiten. — onderzoek.
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1o en 2o De kamer van inbeschuldigingstelling die kennis neemt van het hoger 
beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing waarbij 
een middel van verjaring is afgewezen, moet nagaan of de strafvordering niet 
vervallen is door verjaring, nadat zij eventueel aan de feiten van het gerechte-
lijk onderzoek hun juiste omschrijving heeft gegeven ; hoewel dat hoger beroep 
haar niet het onderzoek van de bezwaren opdraagt, volgt daaruit niet dat zij 
niet bevoegd zou zijn om de kwalificatie van de feiten te onderzoeken.

(v. t. v.)

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 1 maart 2012, op verwij-
zing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 14 december 2011.

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

Tweede onderdeel

Als de kamer van inbeschuldigingstelling kennis neemt van het hoger 
beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwij-
zing waarbij een middel van verjaring is afgewezen, moet zij nagaan of 
de strafvordering niet vervallen is door verjaring, nadat zij eventueel 
aan de feiten van het gerechtelijk onderzoek hun juiste omschrijving 
heeft gegeven. Hoewel dat hoger beroep haar niet het onderzoek van de 
bezwaren opdraagt, volgt daaruit niet dat zij niet bevoegd zou zijn om de 
kwalificatie van de feiten te onderzoeken.

Het bestreden arrest oordeelt dat het hoger beroep van de eiser de inver-
denkinggestelde niet de mogelijkheid biedt het bestaan te betwisten 
van voldoende aanwijzingen van schuld, die de beschikking had vast-
gesteld in het licht van de door de raadkamer in aanmerking genomen 
kwalificatie. De appelrechters die aldus weigeren de herkwalificatie te 
onderzoeken die tot staving van het middel van verjaring is opgeworpen, 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond. 

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

het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbe-
schuldigingstelling, anders samengesteld.

27 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Mahieu.

N° 416
2o kamer — 27 juni 2012

(AR P.12.0560.F)

1o cassatieBeroep. — strafzaken. — vormen. — vorm en 
termijn voor memories en stukken. — termijn. — aanvang. — 
datum waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven. — geen kennis-
geving. — gevolg.

2o cassatiemiddelen. — strafzaken. — algemeen. — geen middel. 
— verzoek tot uitstel.

3o cassatie. — arresten. vorm. — rechtspleging. voeging. — 
strafzaken. — geen middel. — verzoek tot uitstel.

1o Het verzuim om kennis te geven van de datum waarop een zaak op de alge-
mene rol van het Hof is ingeschreven, verlengt de bij artikel 420bis, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven termijn niet  (1). 
(Art. 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

2o en 3o Bij ontstentenis van een middel en van een middel van niet-ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep, is er geen grond om het verzoek om uitstel in te 
willigen, dat met toepassing van artikel 1107, derde lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek is geformuleerd. (Art. 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(a. t. l.)

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 februari 2012.

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

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

A. Verzoek om uitstel

Het verzuim om kennis te geven van de datum waarop een zaak op de 
algemene rol van het Hof is ingeschreven, verlengt de bij artikel 420bis, 
tweede lid, Wetboek van Strafvordering voorgeschreven termijn niet.

  (1) R. declercQ, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 277, nr. 535.
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Bij ontstentenis van een middel en van een middel van niet-ontvan-
kelijkheid van het cassatieberoep, is er geen grond om het verzoek om 
uitstel in te willigen, dat met toepassing van artikel 1107, derde lid, 
Gerechtelijk Wetboek is geformuleerd.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

27 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advo-
caat-generaal. — Advocaat : de heer Amici (bij de balie te Brussel).

N° 417

2o kamer — 27 juni 2012
(P.12.1028.F)

1o vreemdelingen. — Bevel om het grondgeBied te verlaten. — maat-
regel van vrijheidsBeroving. — voorwaarden. — risico op onderduiken. — 
onderzoeksgerechten. — nazicht.

2o onderzoeksgerechten. — vreemdelingen. — Bevel om het grondge-
Bied te verlaten. — maatregel van vrijheidsBeroving. — voorwaarden. — 
risico op onderduiken. — nazicht.

3o vreemdelingen. — Bevel om het grondgeBied te verlaten. — 
maatregel van vrijheidsBeroving. — voorwaarden. — suBsidiariteit.

1o en 2o Als de titel van vrijheidsberoving van een onderdaan van een derde 
land waartegen een procedure tot verwijdering loopt, steunt op de bewering 
dat er een risico op onderduiken bestaat, moet de rechterlijke macht nagaan 
of dat risico door de administratie beoordeeld werd op grond van objec-
tieve en ernstige gegevens, overeenkomstig de criteria die de wet ervan geeft, 
met name een actueel en reëel risico om zich te onttrekken aan de autorit-
eiten  (1). (Artt. 1, 11o en 7, derde lid, Vreemdelingenwet, zoals gewijzigd 
bij Wet 19 jan. 2012, BS 17 feb. 2012, en 72)

3o Ofschoon alleen de vaststelling van het feit dat een vreemdeling onwettig 
in het rijk verblijft, de administratie geen enkele bevoegdheid geeft om 
te oordelen over het principe zelf van het verlenen van een bevel om het 
grondgebied te verlaten, verplicht die loutere vaststelling de administratie 
niet om een maatregel van vrijheidsberoving te koppelen aan het bevel ; 
hoewel de vrijheidsberoving op andere gronden kan steunen dan het risico 
op onderduiken, dan nog dient nagegaan te worden of voldaan is aan de 

  (1)  Zie Cass. 4 nov. 2009, AR P.09.1457.F, AC 2009, nr. 638.
Met deze beslissing zegt het Hof dat de subsidiariteit van de administratieve 
hechtenis voortaan deel uitmaakt van het toezicht op de wettigheid van de 
maatregel van vrijheidsberoving.
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subsidiariteitsvoorwaarde die de wet vereist  (1). (Art. 7, derde lid, Vreem-
delingenwet, zoals gewijzigd bij Wet 19 jan. 2012, BS 17 feb. 2012)

(Belgische staat, staatssecretaris voor het asiel-  
en migratieBeleid t. a.)

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 31 mei 2012.

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

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

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

De verweerder die in het bestreden arrest N. A. genoemd wordt, vereen-
zelvigt zich met de hierboven genaamde N. A.

Eerste middel

Het arrest beveelt de invrijheidstelling van de verweerder, met name 
op grond dat het dossier van de Dienst Vreemdelingenzaken geen objec-
tieve en zwaarwichtige gegevens bevat waaruit blijkt dat er bij de 
betrokkene, die het adres van zijn verblijfplaats heeft opgegeven, een 
actueel en reëel risico op onderduiken bestaat.

Het middel oefent kritiek uit op die reden. Het voert aan dat het gebrek 
aan bewijs van een risico op onderduiken betrekking heeft op de oppor-
tuniteit en niet op de wettigheid van de beslissing, en dat artikel 72 
Vreemdelingenwet, de eiser niet de verplichting oplegt om het bestaan 
van een dergelijk risico vast te stellen.

De Vreemdelingenwet werd evenwel gewijzigd door de wet van 
19 januari 2012. Het nieuwe artikel 7, derde lid, bepaalt dat de vreemde-
ling die onwettig in het Rijk verblijft, bij gebrek aan andere afdoende 
maar minder dwingende maatregelen, vastgehouden kan worden voor de 
tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de verwijdering, 
meer in het bijzonder wanneer er een risico op onderduiken bestaat.

Artikel 1, 11o, Vreemdelingenwet omschrijft dat risico als het feit dat 
een onderdaan van een derde land, die het voorwerp uitmaakt van een 
procedure tot verwijdering, een actueel en reëel risico vormt om zich te 
onttrekken aan de overheid. Daartoe baseert de minister of zijn gemach-
tigde zich op objectieve en zwaarwichtige gegevens.

  (1) Zie Cass. 4 nov. 2009, AR P.09.1457.F, AC 2009, nr. 638.
Met deze beslissing zegt het Hof dat de subsidiariteit van de administratieve 

hechtenis voortaan deel uitmaakt van het toezicht op de wettigheid van de maatregel 
van vrijheidsberoving.
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Als de titel van vrijheidsberoving bijgevolg steunt op de bewering dat 
er een risico op onderduiken bestaat, moet de rechterlijke macht dus 
nagaan of dat risico door het bestuur beoordeeld werd overeenkomstig 
de criteria die de wet ervan geeft.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.

Tweede middel

Ofschoon alleen de vaststelling van het feit dat een vreemdeling 
onwettig in het rijk verblijft, het bestuur geen enkele bevoegdheid geeft 
om te oordelen over het principe zelf van het verlenen van een bevel om 
het grondgebied te verlaten, verplicht die loutere vaststelling het bestuur 
niet om een maatregel van vrijheidsberoving te koppelen aan het bevel.

Artikel 7, derde lid, Vreemdelingenwet bepaalt immers dat de vreem-
deling kán vastgehouden worden, niet dat zulks moet. Bovendien bepaalt 
het dat die maatregel alleen mag genomen worden als geen andere 
minder dwingende maar afdoende maatregelen om de vreemdeling naar 
de grens terug te geleiden, doeltreffend kunnen toegepast worden.

Hoewel de vrijheidsberoving op andere gronden kan steunen dan het 
risico op onderduiken, dan nog dient nagegaan te worden of voldaan is 
aan de subsidiariteitsvoorwaarde die in de bovengenoemde wetsbepaling 
vereist wordt, wat volgens het arrest niet het geval is.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

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 eiser tot de kosten.

27 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advo-
caat-generaal. — Advocaat : mevr. Matray (bij de balie te Luik).

N° 418
2o kamer — 27 juni 2012

(P.12.0873.F)

1o misdrijf. — verzwarende omstandigheden. — nieuwe wet 
wijzigt de definitie van een verzwarende omstandigheid. — werking van de 
wet in de tijd.

2o wetten. decreten. ordonnanties. Besluiten. — werking in 
de tijd en in de ruimte. — werking in de tijd. — strafwet. — nieuwe 
wet wijzigt de definitie van een verzwarende omstandigheid.
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3o cassatiemiddelen. — strafzaken. — Belang. — hof van 
assisen. — wijze waarop de aan de jury voorgelegde vragen zijn gesteld. 
— tegensprekelijk karakter. — nieuwe wet wijzigt de definitie van een 
verzwarende omstandigheid. — middel verwijt dat over de nieuwe formul-
ering van die verzwarende omstandigheid geen deBat is gevoerd. — ontvan-
kelijkheid.

4o hof van assisen. — Behandeling ter zitting en tussen-
arresten. verklaring van de jury. — wijze waarop de aan de jury 
voorgelegde vragen zijn gesteld. — tegensprekelijk karakter. — nieuwe 
wet wijzigt de definitie van een verzwarende omstandigheid. — cassa-
tieBeroep. — middel verwijt dat over de nieuwe formulering van die verz-
warende omstandigheid geen deBat is gevoerd. — ontvankelijkheid.

5o straf. — verzwarende omstandigheden. — wettelijke verz-
warende omstandigheden. — strafmaat. — inaanmerkingneming van gerech-
telijke verzwarende omstandigheden. — draagwijdte.

1o en 2o Wanneer de nieuwe wet in haar definitie van een verzwarende 
omstandigheid repressiever is dan de oude doordat zij een nieuwe voorwaarde 
toevoegt aan het opzettelijk bestanddeel, dient het vonnisgerecht de oude tekst 
in aanmerking te nemen en dient zij die nieuwe voorwaarde te toetsen  (1).

3o en 4o Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de eiser 
kritiek heeft uitgeoefend op de wijze waarop de aan de jury voorgelegde 
vragen zijn gesteld en evenmin dat hij gevraagd heeft dat de formulering 
ervan zou worden aangepast, kan de beschuldigde geen grief afleiden uit 
het feit dat hem een debat was onthouden als hij dat debat had kunnen 
aangaan op het ogenblik dat het ontwerp van de vragen die de jury zouden 
worden voorgelegd, ter goedkeuring aan de partijen werd voorgelegd (2).

5o De vaststelling van een straf hangt niet alleen af van de toepassing van de 
wettelijke verzwarende omstandigheden ; de bodemrechter is bevoegd om als 
gerechtelijke verzwarende omstandigheid elk feitelijk gegeven in aanmerking 
te nemen dat, hoewel het niet uitdrukkelijk bij wet is bepaald, de bijzondere 
ernst van het misdrijf of de uitzonderlijke perversiteit van de dader aantoont 
en de toepassing rechtvaardigt van een strenge straf die de grenzen van de 
op het misdrijf gestelde straf niet te boven gaat (3).

(d. 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 30 september 
2009, en tegen twee arresten die op 27 april 2012, met de nummers 3360 en 
3361 zijn gewezen door het hof van assisen van het bestuurlijk arrondis-
sement Brussel-Hoofdstad.

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

  (1), (2), (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 418.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1766 13/04/13   11:13



N° 418 - 27.6.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1767

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 18 juni 2012 een 
conclusie neergelegd op de griffie, waarop de eiser heeft geantwoord met 
een nota die op 26 juni 2012 is neergelegd.

Op de rechtszitting van 27 juni 2012 heeft afdelingsvoorzitter ridder 
Jean de Codt verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-
generaal geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep tegen het arrest van 30 september 2009

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij 
de eiser naar het hof van assisen verwezen wordt

Op het cassatieberoep dat de eiser heeft ingesteld tegen de beslissing 
waarbij hij naar de jury wordt verwezen, binnen een termijn van vijftien 
dagen vanaf de uitspraak van het veroordelend arrest, neemt het Hof 
geen kennis van de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid 
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en 
onderzoekt het evenmin de gronden van nietigheid die bedoeld zijn in de 
artikelen 252 en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

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

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beschikking tot 
gevangenneming

Wegens de hierna uit te spreken verwerping van het cassatieberoep 
dat tegen de veroordelende beslissing is ingesteld, krijgt die beslissing 
kracht van gewijsde, zodat het cassatieberoep tegen de beschikking tot 
gevangenneming geen bestaansreden meer heeft.

B. Cassatieberoep van 10 mei 2012, ingesteld tegen het motiverend 
arrest dat op 27 april 2012 met nummer 3361 is gewezen

Eerste middel

Eerste onderdeel

De eiser werd vervolgd en veroordeeld onder meer wegens verkrach-
ting met twee verzwarende omstandigheden : de dood van het slachtoffer 
en haar bijzonder kwetsbare toestand.

De eiser voert aan dat de tekst van de tweede verzwarende omstandig-
heid een wetsbepaling overneemt, meer bepaald artikel 376, derde lid, 
Strafwetboek, dat, tussen de dag waarop de misdaad is gepleegd en de 
datum van uitspraak van het vonnis, in het voordeel van de beschul-
digde is gewijzigd.

Hij leidt daaruit af dat het hof van assisen, door de vroegere, minder 
restrictieve omschrijving in aanmerking te nemen, artikel 7.1 EVRM, 
en artikel 2, tweede lid, Strafwetboek heeft geschonden.

In het voormelde artikel 376, derde lid, werden de woorden “die inge-
volge zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk 
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gebrek of onvolwaardigheid bijzonder kwetsbaar is” vervangen door de 
woorden “van wie de kwetsbare toestand ten gevolge van de leeftijd, 
zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of 
onvolwaardigheid duidelijk was of de dader bekend was”.

Die nieuwe tekst vloeit voort uit artikel 5 van de wet van 26 november 
2011 tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het 
misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en 
de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishan-
deling uit te breiden.

De nieuwe wet is in haar definitie van verzwarende omstandigheid 
repressiever dan de oude, met name in zoverre zij afziet van de verwijzing 
naar “bijzondere” kwetsbaarheid en genoegen neemt met een “kwets-
bare toestand”. Desbetreffend dienden de feitenrechters de oude tekst in 
aanmerking te nemen, wat zij effectief gedaan hebben.

Voor het overige stelt het arrest vast dat uit de overeenstemmende 
verklaringen van de drie beschuldigden blijkt dat de eiser weet had van 
de lichamelijk onvolwaardige toestand van het slachtoffer, aangezien 
hij haar midden in de nacht had aangetroffen, aan de kant van de weg, 
zij wartaal uitsloeg en niet in staat was zich zonder hulp van een derde 
te verplaatsen.

De verzwarende omstandigheid werd bijgevolg niet toegepast zonder 
dat de nieuwe voorwaarde was nagegaan, met name een kwetsbare 
toestand die duidelijk was of de dader bekend was, als vereist bij artikel 5 
van de wet van 26 november 2011.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat het algemeen beginsel van de eerbiediging van 
het recht van verdediging is miskend. Hij voert aan dat geen tegen-
spraak kon gevoerd worden over de vraag of de kwetsbare toestand van 
het slachtoffer de dader duidelijk en bekend was, omdat de verzwarende 
omstandigheid op onwettige wijze geformuleerd was, gelet op de wijzi-
ging die artikel 5 van de wet van 26 november 2011 in artikel 376, derde 
lid, Strafwetboek heeft aangebracht.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt evenwel niet dat de eiser 
kritiek heeft uitgeoefend op de wijze waarop de aan de jury voorgelegde 
vragen waren gesteld, noch dat hij gevraagd heeft dat de formulering 
aan de nieuwe wet zou worden aangepast.

De eiser kan geen grief afleiden uit het feit dat hem een debat was 
onthouden, als hij dat debat had kunnen aangaan op het ogenblik dat 
het ontwerp van de vragen die de jury zouden voorgelegd worden, ter 
goedkeuring aan de partijen was voorgelegd.

Aangezien dit onderdeel voor het eerst wordt aangevoerd voor het Hof, 
is het niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

ARREST-2012-06-07-08.indb   1768 13/04/13   11:13



N° 418 - 27.6.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1769

C. Cassatieberoep van 10 mei 2012, ingesteld tegen het veroordelend 
arrest dat op 27 april 2012 met nummer 3360 is gewezen

Tweede middel

Eerste onderdeel

De eiser verwijt het hof van assisen dat het de beslissing om hem 
tot vijfentwintig jaar opsluiting te veroordelen heeft gegrond op een 
verzwarende omstandigheid die op een onwettige wijze is omschreven.

De vaststelling van een straf hangt echter niet alléén af van de toepas-
sing van de wettelijke verzwarende omstandigheden.

De feitenrechter is bevoegd om, als daartoe grond bestaat, elk feitelijk 
gegeven in aanmerking te nemen dat, hoewel het niet uitdrukkelijk bij 
wet is bepaald, de bijzondere ernst van het misdrijf of de uitzonderlijke 
perversiteit van de dader aantoont en de toepassing rechtvaardigt van 
een strenge straf die de grenzen van de op het misdrijf gestelde straf niet 
te boven gaat.

Te dezen gaat de straf die de eiser is opgelegd de straf niet te boven die 
hij heeft opgelopen wegens de beschuldiging van verkrachting met de 
dood tot gevolg, waaraan hij schuldig was bevonden.

Ook al had de bijzonder kwetsbare toestand van het slachtoffer niet 
als wettelijke verzwarende omstandigheid in aanmerking mogen worden 
genomen, dan nog kon zij hoe dan ook in aanmerking worden genomen 
als gerechtelijke verzwarende omstandigheid.

Aangezien het middel geen belang heeft, is het niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

De eiser herhaalt dat zijn recht van verdediging is miskend daar de 
vraag die de jury is gesteld niet wettig geformuleerd is.

Zoals hierboven gezegd is het middel dat voor het eerst voor het Hof 
wordt aangevoerd, 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.

D. Cassatieberoepen van 11 mei 2012, ingesteld tegen het motiverend 
en veroordelend arrest gewezen met de nummers 3361 en 3360

In de regel kan een partij geen tweede maal cassatieberoep instellen 
tegen dezelfde beslissing, ook al was over het eerste cassatieberoep nog 
geen uitspraak gedaan op het ogenblik van de verklaring van het tweede 
cassatieberoep.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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27 juni 2012 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vergauwen en mevr. 
Venet (bij de balie te Brussel).

N° 419

1° kamer — 28 juni 2012
(C.10.0433.N)

1o economie. — mededinging. — europese unie. — eg-verdrag. — artikel 
85, tweede lid. — overeenkomst. — nietigheid. — aard. — gevolgen. 

2o europese unie. — verdragsBepalingen. — algemeen. — mededinging. 
— eg-verdrag. — artikel 85, tweede lid. — overeenkomst. — nietigheid. 
— aard. — gevolgen. 

3o internationale verdragen. — europese unie. — eg-verdrag. — 
artikel 85, tweede lid. — mededinging. — overeenkomst. — nietigheid. — 
aard. — gevolgen. 

4o economie. — mededinging. — europese unie. — eg-verdrag. — artikel 
85, tweede lid. — overeenkomst. — aBsolute nietigheid van rechtswege. — 
draagwijdte. — gevolgen. — toepasselijk recht.

5o europese unie. — verdragsBepalingen. — algemeen. — mededinging. 
— eg-verdrag. — artikel 85, tweede lid. — overeenkomst. — aBsolute 
nietigheid van rechtswege. — draagwijdte. — gevolgen. — toepasselijk 
recht.

6o internationale verdragen. — europese unie. — eg-verdrag. 
— artikel 85, tweede lid. — mededinging. — overeenkomst. — aBsolute 
nietigheid van rechtswege. — draagwijdte. — gevolgen. — toepasselijk 
recht.

1o, 2o en 3o De nietigheid van artikel 85, lid 2, van het EG-Verdrag is absoluut, 
wat betekent dat van zodra aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 85, 
lid 1, van dit Verdrag is voldaan en de betrokken overeenkomst geen toeken-
ning van een vrijstelling uit hoofde van artikel 85, lid 3, van dit Verdrag 
kan rechtvaardigen, de nietigheid waarin lid 2 van dit artikel voorziet, door 
eenieder kan worden ingeroepen ; deze nietigheid houdt verder in dat zij alle 
gevolgen, voor het verleden en voor de toekomst, van de betrokken overeen-
komst kan treffen  (1)  (2). (Art. 85, tweede lid, EG-Verdrag) 

4o, 5o en 6o Met betrekking tot de draagwijdte van de absolute nietigheid 
van rechtswege op grond van artikel 85, lid 2, van het EG-Verdrag, is de 
gehele overeenkomst slechts nietig indien de bedingen die onverenigbaar 
zijn met artikel 85, lid 1, van dit Verdrag niet van de overeenkomst zelf 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Art. 85 EG-Verdrag is thans, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 

betreffende de werking van de Europese Unie van 13 dec. 2007, art. 101 EU-Verdrag 
geworden. 
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kunnen worden losgekoppeld ; in het omgekeerde geval worden de gevolgen 
van de nietigheid voor alle andere onderdelen van de overeenkomst niet 
door het gemeenschapsrecht bepaald ; de nationale rechter dient volgens 
het toepasselijk nationaal recht te beoordelen wat de draagwijdte en de 
gevolgen voor het geheel van de contractuele betrekkingen zijn, indien 
sommige bepalingen van de overeenkomst op grond van artikel 85, lid 2, van 
het EG-Verdrag nietig zijn  (1)  (2). 

(Bauer kompressoren g.m.B.h., vennootschap naar duits recht  
t. duBraco n.v.)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal (uittreksels) :

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 en verweerster sloten op 9 augustus 1993 te München een 
“distributieovereenkomst” (“agency-agreement”), waarbij eiseres er 
zich toe verbond in het territorium België-Luxemburg alleen te leveren 
aan verweerster.

In Nederland had eiseres de Nederlandse N.V. Dräger Nederland als 
concessiehouder aangesteld.

2. In de loop van 1997 bekloeg verweerster er zich over dat haar, niet-
tegenstaande de door eiseres verleende exclusiviteit, bij een overheids-
opdracht van het Belgische Ministerie van Binnenlandse Zaken concur-
rentie was aangedaan door “Dräger Belgium”. Deze laatste vennootschap 
was een zustervennootschap van Dräger Nederland en was in 1992 opge-
splitst in Dräger Medical Belgium en Dräger Safety Belgium.

Verweerster zou die aanbesteding uiteindelijk mislopen. Zij bekloeg 
er zich later ook nog over nog andere cliënten te verliezen aan de 
Dräger Belgium-vennootschappen, alsmede dat deze vennootschappen 
haar “ex-werknemers” zouden afwerven. Ook verweet zij aan eiseres 
laattijdigheid in de leveringen.

Eiseres stelde harerzijds aan de kaak dat verweerster, in strijd met de 
bepalingen van de aangegane overeenkomst, concurrerende producten 
van Lenhardt & Wagner verkocht.

Na het gedurende een aantal maanden door partijen desbetreffende 
voeren van briefwisseling, beëindigde eiseres op 16 november 1998 zonder 
opzegging de overeenkomst met verweerster, daar waar verweerster 
eerder in een brief d.d. 29 september 1998 had vastgesteld dat eiseres een 
paar maanden voordien in feite een einde had gesteld aan diezelfde over-
eenkomst.

3. Op 15 juli 1999 liet verweerster overgaan tot dagvaarding van eiseres 
voor de rechtbank van koophandel te Mechelen in betaling van scha-
devergoeding wegens zware tekortkomingen aan de overeenkomst van 
9 augustus 1993.

  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Zie voetnoot 2.
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Bij conclusie van 3 december 2001 gaf verweerster aan haar vordering 
ook een extra-contractuele grondslag door het inroepen van door eiseres 
begane fouten bij de contractsluiting.

Bij tegenvordering, eiste eiseres de veroordeling van verweerster tot 
betaling van een opzegvervangende schadevergoeding.

4. Bij tussenvonnis van 12 april 2002, verklaarde de rechtbank van koop-
handel over de benodigde rechtsmacht te beschikken om te oordelen 
over het geschil.

5. Op 13 december 2002 velde die rechtbank een tweede tussenvonnis, 
houdende de ambtshalve heropening der debatten in verband met de 
mogelijke nietigheid van de overeenkomst wegens strijdigheid van 
sommige bepalingen ervan met het EG-recht.

6. Op 2 maart 2005 liet verweerster overgaan tot dagvaarding in tussen-
komst van de Dräger Belgium-vennootschappen wegens derde-mede-
plichtigheid aan contractbreuk.

Verweerster steunde vervolgens haar vordering in hoofdorde op de 
buitencontractuele aansprakelijkheid en, subsidiair, op de contractuele 
aansprakelijkheid.

7. Bij het beroepen vonnis van 24 oktober 2008, verklaarde de recht-
bank van koophandel de vordering van verweerster, gesteund op extra-
contractuele aansprakelijkheid opzichtens eiseres en de in tussenkomst 
gedaagde partijen, verjaard. Wat de tegen eiseres op contractuele basis 
ingestelde eis betreft, werd deze niet ontvankelijk verklaard wegens 
nietigheid van de overeenkomst.

8. Verweerster stelde hoger beroep in tegen die beslissing.
Bij het bestreden arrest, werd de beslissing van de eerste rechters 

bevestigd opzichtens de Dräger Belgium-vennootschappen.
Verder hervormde het hof van beroep te Antwerpen het aangevochten 

vonnis door voor recht te zeggen dat in de overeenkomst slechts nietig 
zijn de bepalingen in verband met het verbod op passieve verkoop, vervat 
in de artikelen 3.1 en 6.5 van de overeenkomst ; dat deze partiële nietig-
heid de overige bepalingen van de overeenkomst niet aantast en dat er 
door eiseres een ernstige contractuele wanprestatie werd begaan. Het 
verklaarde dienvolgens verweersters’ contractuele schadevergoedingseis 
gegrond en veroordeelt eiseres tot betaling van 126.826,88 € in hoofdsom.

9. Tegen dat arrest voert eiseres vier middelen tot cassatie aan.
De tweede en derde onderdelen van het eerste middel, alsmede de 

tweede, derde en vierde cassatiemiddelen worden slechts ten subsidiaire 
titel aangevoerd.

het eerste cassatiemiddel

10. In het eerste cassatiemiddel voert eiseres schending aan van 
artikel 85, in het bijzonder lid 2, van het Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 
2 december 1957, gewijzigd bij Verdrag van 7 februari 1992, goedgekeurd 
bij wet van 26 november 1992 (hierna “het EG-Verdrag” genoemd), van 
de artikelen 6, 1172, 1218 en 1222 van het Burgerlijk Wetboek en van 
artikel 149 van de Grondwet.
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Eiseres komt in dit middel op tegen de beslissing van de appelrechter 
dat niet de volledige tussen partijen gesloten overeenkomst nietig is, 
doch alleen de “de bepalingen van artikel 3.1 en 6.5 in zoverre betrekking 
hebbend op het verbod tot passieve export/verkoop” en die dientenge-
volge eiseres veroordeelt wegens inbreuk op verplichtingen op grond van 
die niet volledig nietige overeenkomst tot het betalen van schadever-
goeding aan verweerster, groot in hoofdsom 126.826,88 €.

11. In het eerste onderdeel voert eiseres aan dat artikel 85.2 van het 
EG-Verdrag, dat in voege was tot 1 mei 1999, bepaalt dat de krachtens 
dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten van rechtswege nietig 
zijn, en dat de in die bepaling voorziene nietigheid een absoluut karakter 
heeft en van openbare orde is.

Het bestreden arrest neemt volgens eiseres als uitgangspunt aan dat de 
nietigheid van rechtswege van voormeld artikel 85.2 absoluut, dan wel 
relatief kan zijn en dat het in onderhavig geval om een relatieve nietig-
heid gaat. Het beslist vervolgens dat aan de rechters om die reden van 
relatieve nietigheid een recht op modulering toekomt, bij toepassing 
waarvan de appelrechter besluit dat de door hem vastgestelde nietigheid 
van de artikelen 3.1 en 6.5 van de tussen partijen gesloten overeenkomst 
beperkt blijft tot die bepalingen en zich niet uitstrekt tot de gehele 
overeenkomst.

Door eiseres om die redenen ten opzichte van verweerster aansprake-
lijk te stellen op grond van die dienvolgens niet algeheel nietige overeen-
komst en haar tot de betaling van een schadevergoeding van 126.826,88 € 
in hoofdsom te veroordelen, schendt het bestreden arrest volgens eiseres 
artikel 85.2 van het EG-Verdrag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bespreking van het eerste cassatiemiddel

14. Met betrekking tot het eerste onderdeel bepaalt artikel 85, lid 1 
(thans 81, lid 1) van het EG-Verdrag, zoals te dezen van toepassing, dat 
onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt en verboden, alle 
overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemers-
verenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke 
de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeen-
schappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name 
die welke bestaan in :

a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen 
of van andere contractuele voorwaarden,

b) het beperken of controleren van de produktie, de afzet, de techni-
sche ontwikkeling of de investeringen,

c) het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen,
d) het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voor-

waarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokke-
nend bij de mededinging,

e) het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de 
aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke 
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naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met 
het onderwerp van deze overeenkomsten.

Artikel 85, lid 2 (thans 81, lid 2) van het EG-Verdrag bepaalt dat de 
krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten van rechts-
wege nietig zijn.

Artikel 85, lid 3, voorziet een aantal gevallen waarin de bepalingen van 
lid 1 van dit artkel buiten toepassing kunnen worden verklaard. 

15. In zijn arrest “Cepsa” van 11 september 2008  (1) herinnerde het Hof 
van Justitie van de Europese Unie dat “het immers vaste rechtspraak 
(is) dat, zodra aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 81, lid 1, EG 
is voldaan en de betrokken overeenkomst geen toekenning van een 
vrijstelling uit hoofde van artikel 81, lid 3, EG kan rechtvaardigen, de 
nietigheid waarvan lid 2 van dit artikel voorziet, door eenieder kan 
worden ingeroepen. Aangezien deze nietigheid absoluut is, kan zij alle 
gevolgen, voor het verleden en voor de toekomst, van de betrokken 
overeenkomst treffen”. 

16. De vraag die door het middel aan de orde wordt gesteld betreft de 
draagwijdte van deze absolute nietigheid, met name de vraag of die nietig-
heid automatisch de betrokken overeenkomst in haar geheel treft, dan wel 
of zij zich kan beperken tot bepaalde onderdelen van die overeenkomst. 

17. De contouren van deze draagwijdte werden duidelijk omschreven in 
de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

18. Reeds in een arrest van 30 juni 1966  (2) werd geoordeeld “dat de 
nietigheid van rechtswege, waarvan ten deze sprake is, slechts de onder 
het verbod vallende bestanddelen betreft, casu quo — indien genoemde 
bestanddelen niet van de overeenkomst zelve kunnen worden losge-
maakt — de overeenkomst in haar geheel”. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze beoordeling 
in zijn latere rechtspraak diverse malen bevestigd, o.m. in het arrest 
“Delimitis” van 28 februari 1991  (3).

19. In een arrest van 30 april 1998  (4) voegde het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen hieraan toe, met verwijzing naar het arrest 
van dit Hof van 18 december 1986  (5), dat de beoordeling van de gevolgen 
van de nietigheid naar nationaal recht moet geschieden : 

“Voor het geval de verwijzende rechter de nietigheid van een of meerdere 
bepalingen zou vaststellen, moet er nog op worden gewezen, dat, volgens de 
rechtspraak van het Hof (…) de gevolgen van de nietigheid van rechtswege 
van met artikel 85, lid 1, onverenigbare contractuele bepalingen voor 
alle andere onderdelen van de overeenkomst of voor andere eruit 
voortvloeiende verplichtingen niet van het gemeenschapsrecht afhangen. 
De nationale rechter dient dus naar nationaal recht te beoordelen, wat 

  (1) HvJ 279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA v. LV Tobar e Hijos SL, Jur. 2008, I-6716, 
randnr. 74. 

  (2) HvJ 56/65, Société Technique Minière v. Maschinenbau Ulm GmbH, Jur. 1966, I-(395) 
415.

  (3) HvJ C-234/89, Stergios Delimitis v. Henninger Bräu AG, Jur. 1991, I-977, randnr. 40. 
  (4) HvJ C-230/96, Cabour SA en Nord Distribution SA v. Arnor “SOCO” SARL, Jur. 1998, 

I-2085, randnr. 51.
  (5) HvJ 10/86, VAG France SA v. Etablissements Magne SA, Jur. 1986, I-4084. 
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de draagwijdte en de gevolgen voor het geheel van de contractuele 
bepalingen zijn, indien sommige bepalingen van de overeenkomst op 
grond van artikel 85, lid 2, nietig zouden zijn”. 

20. Deze regels werden nogmaals herhaald in het voormelde arrest van 
11 september 2008, waarin werd herinnerd “aan de vaste rechtspraak van 
het Hof dat de nietigheid van rechtswege van een overeenkomst in de 
zin van artikel 81, lid 2, EG zich alleen uitstrekt tot de onderdelen van 
de overeenkomst die ingevolge artikel 81, lid 1, verboden zijn, of tot 
de overeenkomst in haar geheel, wanneer deze onderdelen niet van de 
overeenkomst zelf kunnen worden losgekoppeld”.  (1)

In dit arrest werd tevens nogmaals herinnerd aan de toepasselijk-
heid van het nationale recht bij de beoordeling van de gevolgen van de 
nietigheid :

“Indien deze onderdelen kunnen worden losgekoppeld van de 
overeenkomst, worden de gevolgen van de nietigheid voor alle andere 
onderdelen van de overeenkomst of voor andere hieruit voortvloeiende 
verplichtingen niet bepaald door het gemeenschapsrecht. Het staat dus 
aan de verwijzende rechter om volgens het toepasselijke nationale recht 
de draagwijdte van een eventuele nietigheid van bepaalde bedingen op 
grond van artikel 81, lid 2, EG en de gevolgen ervan voor de contractuele 
betrekkingen in hun geheel te beoordelen”.  (2) 

21. Dit was geheel in overeenstemming met de conclusie van advocaat-
generaal Mengozzi, die daaromtrent schreef  (3) :

“Om te beginnen kan de nietigheid als bedoeld in artikel 85, lid 2, van 
het Verdrag door eenieder worden ingeroepen en is deze voor de rechter 
bindend, wanneer de voorwaarden voor toepassing van artikel 85, lid 1, van 
het Verdrag zijn vervuld en de betrokken overeenkomst een vrijstelling 
krachtens artikel 85, lid 3, van het Verdrag niet kan rechtvaardigen. 
Aangezien deze nietigheid absoluut is, heeft een krachtens deze bepaling 
nietige overeenkomst geen gevolgen voor de betrekkingen tussen de 
overeenkomstsluitende partijen en kan zij niet aan derden worden 
tegengeworpen. Deze nietigheid kan bovendien alle gevolgen, voor het 
verleden en voor de toekomst, van de betrokken overeenkomst of het 
betrokken besluit treffen.

De nietigheid van rechtswege als bedoeld in artikel 85, lid 2, van het 
Verdrag treft echter niet automatisch de betrokken overeenkomst 
in haar geheel. Deze nietigheid strekt zich namelijk alleen uit tot de 
onderdelen van de overeenkomst, die ingevolge artikel 85, lid 1, van het 
Verdrag verboden zijn dan wel tot de gehele overeenkomst, wanneer die 
onderdelen niet van de overeenkomst zelf kunnen worden losgemaakt.

Indien de met artikel 85, lid 1, van het Verdrag onverenigbare contrac-
tuele bedingen van de overeenkomst zelf losgemaakt kunnen worden, 
hangen de gevolgen van deze nietigheid voor de andere onderdelen van 

  (1) HvJ 279/06, CEPSA Estaciones de Servicio SA v. LV Tobar e Hijos SL, Jur. 2008, I-6716, 
randnr. 78. 

  (2) Id., randnr. 79.
  (3) Concl. van advocaat-generaal Mengozzi bij HvJ 279/06, CEPSA Estaciones de Servicio 

SA v. LV Tobar e Hijos SL, Jur. 2008, I-6686, randnrs. 97-99. 
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de overeenkomst of voor andere eruit voortvloeiende verplichtingen 
niet van het gemeenschapsrecht af, maar moeten zij aan de hand van het 
gemeenschapsrecht worden beoordeeld. De verwijzende rechter dient dus 
naar nationaal recht te beoordelen, wat de draagwijdte en de gevolgen 
zijn voor het geheel van de contractuele betrekkingen die in het hoofd-
geding aan de orde zijn, indien sommige bepalingen van de overeenkomst 
op grond van artikel 85 van het Verdrag nietig zouden zijn”.

22. Uit de hierboven vermelde rechtspraak blijkt aldus duidelijk dat, 
indien de met artikel 85, lid 1, (thans 81, lid 1) van het Verdrag onver-
enigbare contractuele bedingen van de overeenkomst zelf losgemaakt 
kunnen worden, de gevolgen ervan dienen beoordeeld te worden volgens 
het nationale recht. 

23. In de Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, lid 
3, van het EG-Verdrag  (1) wordt door de Commissie dan ook onder 
randnr. 41 dienaangaande het volgende vermeld :

“(…)
Wanneer niet aan de voorwaarden van artikel 81, lid 3, is voldaan, is de 

overeenkomst van rechtswege nietig (cf. artikel 81, lid 2). Deze nietig-
heid van rechtswege betreft evenwel slechts de met artikel 81 onver-
enigbare bestanddelen van de overeenkomst, indien genoemde bestand-
delen van de overeenkomst zelf kunnen worden losgemaakt. Is slechts 
een onderdeel van de overeenkomst nietig, dan dienen de gevolgen van 
deze nietigheid voor alle andere onderdelen van de overeenkomst naar 
nationaal recht te worden beoordeeld”.

24. De appelrechter heeft te dezen geoordeeld dat het verbod op passieve 
export-verkoop in de exclusieve distributieovereenkomst tussen eiseres 
en verweerster indruist tegen artikel 85, lid 1, van het EG-Verdrag, en in 
principe aanleiding geeft tot nietigheid van rechtswege overeenkomstig 
artikel 85, lid 2, van het EG-Verdrag.

De appelrechter onderzoekt vervolgens, geheel conform de hierboven 
geciteerde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, 
de concrete gevolgen van deze nietigheid naar het nationale recht, en 
overweegt hierbij dat de essentie van de overeenkomst ligt in de exclu-
sieve distributie waarbij eiseres als leverancier er zich toe verbond in 
een bepaald gebied haar producten slechts aan verweerster te verkopen 
met het oog op de wederverkoop, terwijl verweerster als alleenverkoper 
er zich toe verbond exclusief af te nemen van eiseres, en tevens dat de 
partijen in artikel 18.2 van de overeenkomst hebben gestipuleerd dat de 
nietigheid van één of meerdere artikels niet automatisch de geldigheid 
aantast van de volledige overeenkomst.

Hij oordeelt dat, na afweging, de overeenkomst slechts aanleiding 
geeft tot de nietigheid van de bepalingen van artikel 3.1 en 6.5 in zoverre 
betrekking hebbend op het verbod tot passieve export/verkoop, en dat 
deze nietigheid de overige bepalingen van de overeenkomst niet aantast 
(p. 11 van het bestreden arrest).

  (1) Mededeling van de Commissie – Richtsnoeren betreffende de toepassing van artikel 81, 
lid 3, van het EG-Verdrag, Pb.C., 13 okt. 2000, afl. 291, 0001-0044.
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25. Door aldus te oordelen heeft de appelrechter, anders dan door het 
onderdeel voorgehouden, naar mijn mening geenszins artikel 85, lid 2, 
van het EG-Verdrag geschonden.

26. Het eerste onderdeel lijkt mij dan ook niet aangenomen te kunnen 
worden. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conclusie : vernietiging, in zoverre het arrest uitspraak doet over de 
schadevergoeding wegens winstderving op overheidsopdracht en wegens 
winstderving in verband met de verkoop van compressoren aan de 
klanten “Interlabor Opleidingscentrum voor Brandweer”, “Brandweer 
Mechelen”, “Debois Marine” en “Pompiers de Bissen”, en het beweerd 
verlies van marge voor niet-gehonoreerde laatste leveringen ; verwer-
ping voor het overige  (1).

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 29 maart 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 22 maart 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
vier middelen aan.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling 

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Krachtens het hier toepasselijk artikel 85, lid 1, EG-Verdrag zijn 
onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden, alle over-
eenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersver-
enigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke 
de handel tussen Lid-Staten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe 
strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de gemeen-
schappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name 
die welke bestaan in :

a) het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen 
of van andere contractuele voorwaarden ;

  (1) Het O.M. concludeerde tot gedeeltelijke vernietiging op grond van het alhier niet 
gepubliceerde antwoord op het eerste en het vierde onderdeel van het derde middel en 
op het vierde middel ; het arrest vernietigde gedeeltelijk het bestreden arrest op grond 
van diezelfde middelen, met name motiveringsgebreken en schending van bewijskracht 
van akten.
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b) het beperken of controleren van de productie, de afzet, de techni-
sche ontwikkeling of de investeringen ;

c) het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen ;
d) het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voor-

waarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokke-
nend bij de mededinging ;

e) het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de 
aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke 
naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met 
het onderwerp van deze overeenkomsten.

Artikel 85, lid 2, EG-Verdrag bepaalt dat de krachtens dit artikel 
verboden overeenkomsten of besluiten van rechtswege nietig zijn.

2. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(hierna : Hof van Justitie), met name het arrest van 11 september 2008, 
CEPSA, C279/06, blijkt dat de nietigheid van artikel 85, lid 2, EG-Verdrag 
absoluut is. Dit betekent dat van zodra aan de toepassingsvoorwaarden 
van artikel 85, lid 1, EGVerdrag is voldaan en de betrokken overeen-
komst geen toekenning van een vrijstelling uit hoofde van artikel 85, 
lid 3, EG-Verdrag kan rechtvaardigen, de nietigheid waarin lid 2 van 
dit artikel voorziet, door eenieder kan worden ingeroepen. Deze nietig-
heid houdt verder in dat zij alle gevolgen, voor het verleden en voor de 
toekomst, van de betrokken overeenkomst kan treffen. 

3. Met betrekking tot de draagwijdte van de absolute nietigheid van 
rechtswege op grond van artikel 85, lid 2, EG-Verdrag, is de gehele over-
eenkomst slechts nietig indien de bedingen die onverenigbaar zijn met 
artikel 85, lid 1, EGVerdrag niet van de overeenkomst zelf kunnen worden 
losgekoppeld. In het omgekeerde geval worden de gevolgen van de nietig-
heid voor alle andere onderdelen van de overeenkomst niet door het gemeen-
schapsrecht bepaald. De nationale rechter dient volgens het toepasselijke 
nationaal recht te beoordelen wat de draagwijdte en de gevolgen voor het 
geheel van de contractuele betrekkingen zijn, indien sommige bepalingen 
van de overeenkomst op grond van artikel 85, lid 2, EGVerdrag nietig zijn. 

4. De appelrechter oordeelt dat het verbod op passieve verkoop in de 
exclusieve distributieovereenkomst tussen de eiseres en de verweerster 
indruist tegen artikel 85, lid 1, EG-Verdrag en in principe aanleiding 
geeft tot de nietigheid van rechtswege overeenkomstig artikel 85, lid 2, 
EG-Verdrag.

Met betrekking tot de vraag of de nietigheid naar nationaal recht de 
gedeeltelijke dan wel de volledige nietigheid van de overeenkomst ter 
zake tot gevolg heeft, stelt de appelrechter vast dat :

— de essentie van de overeenkomst ligt in de exclusieve distributie 
waarbij de eiseres als leverancier zich ertoe verbond in een bepaald 
gebied haar producten slechts aan de verweerster te verkopen met het 
oog op de wederverkoop, terwijl de verweerster als alleenverkoper zich 
ertoe verbond exclusief af te nemen van de eiseres ;

— de partijen in artikel 18.2 van de overeenkomst hebben gestipu-
leerd dat de nietigheid van een of meerdere artikels niet automatisch de 
geldigheid aantast van de volledige overeenkomst.
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De appelrechter besluit dat de overeenkomst slechts nietig is in 
zoverre het de bepalingen in verband met het verbod op passieve verkoop 
betreft, af te leiden uit de artikelen 3.1 en 6.5 van de overeenkomst. 

5. Door aldus te oordelen verantwoordt de appelrechter zijn beslissing 
naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

de winstderving op de overheidsopdracht, de beweerde winstderving 
in verband met de verkoop van compressoren aan de klanten Inter-
labor Opleidingscentrum voor Brandweer, Brandweer Mechelen, Debois 
Marine en Pompiers de Bissen, en het beweerd verlies van marge voor 
niet- gehonoreerde laatste leveringen en over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden 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 aan de 

feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

28 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 420
1o kamer — 28 juni 2012

(C.10.0608.N)

1o Bewijs. — Burgerlijke zaken. — allerlei. — overlegging van 
stukken. — taak van de rechter. 

2o rechtBanken. — Burgerlijke zaken. — algemeen. — overlegging 
van stukken. — taak van de rechter. 

3o kort geding. — echtscheiding. — voorlopige maatregelen. — voor-
zitter van de rechtBank. — Bevoegdheid. — periode. — aanvang. — 
dagvaarding in echtscheiding. — maatregelen. — periode voorafgaand aan 
de dagvaarding in echtscheiding. — voorwaarden.

4o echtscheiding en scheiding van tafel en Bed. — echtschei-
dingsprocedure. — voorlopige maatregelen. — voorzitter van de 
rechtBank. — Bevoegdheid. — periode. — aanvang. — dagvaarding in echt-
scheiding. — maatregelen. — periode voorafgaand aan de dagvaarding in 
echtscheiding. — voorwaarden.

1o en 2o De rechter is niet verplicht de overlegging van stukken te bevelen. 
(Artt. 871 en 877 Gerechtelijk Wetboek) 
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3o en 4o De bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank die op grond van 
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek voorlopige maatregelen beveelt, 
strekt zich uit vanaf de dagvaarding tot echtscheiding ; die regel staat niet 
eraan in de weg dat de bevoegde voorzitter van de rechtbank maatregelen 
beveelt voor een periode die voorafgaat aan de dagvaarding tot echtschei-
ding, voor zover die maatregelen verband houden met de rechtsvordering tot 
echtscheiding en er voor die periode nog geen maatregelen werden bevolen. 
(Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek)

(t. t. d.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 19 mei 2010.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

3. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, oordeelt de appelrechter 
niet dat de eiser zijn verplichting tot medewerking aan het deskundi-
genonderzoek heeft miskend.

In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 972bis Gerech-
telijk Wetboek, mist het feitelijke grondslag.

4. Artikel 871 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “De rechter kan niet-
temin aan iedere gedingvoerende partij bevelen het bewijsmateriaal dat 
zij bezit, over te leggen.”

Artikel 877 Gerechtelijk Wetboek bepaalt : “Wanneer er gewichtige, 
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een 
partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van 
een ter zake dienend feit, kan de rechter bevelen dat het stuk of een 
eensluidend verklaard afschrift ervan bij het dossier van de rechtsple-
ging wordt gevoegd.”

5. Uit deze bepalingen volgt niet dat de rechter verplicht is de overleg-
ging van stukken te bevelen.

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

ARREST-2012-06-07-08.indb   1780 13/04/13   11:13



N° 421 - 28.6.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1781

Vijfde onderdeel

9. De bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank die op grond 
van artikel 1280 Gerechtelijk Wetboek voorlopige maatregelen beveelt, 
strekt zich uit vanaf de dagvaarding tot echtscheiding.

Die regel staat niet eraan in de weg dat de bevoegde voorzitter van 
de rechtbank maatregelen beveelt voor een periode die voorafgaat aan 
de dagvaarding tot echtscheiding, voor zover die maatregelen verband 
houden met de rechtsvordering tot echtscheiding en er voor die periode 
nog geen maatregelen werden bevolen.

10. De appelrechter oordeelt dat “de kort gedingrechter met een zekere 
retroactiviteit de alimentatiebijdragen [kan] doen aanvangen nog voor 
de aanvang van de echtscheidingsprocedure [en dat] in casu [immers] 
dient (…) vastgesteld te worden dat de maatregelen van de vrederechter 
slechts gelden tot 15.1.2006”.

Op die gronden heeft de appelrechter wettig kunnen oordelen dat de 
met ingang van 16 januari 2006 gevorderde uitkeringen verband hielden 
met de op 3 november 2006 ingeleide echtscheidingsvordering.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

28 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Forrier, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 421

1o kamer — 28 juni 2012
(C.11.0069.N)

1o ouderlijk gezag. — niet-samenlevende ouders. — gezamenlijke 
uitoefening. — verBlijfsregeling. — art. 374 Bw. — toepassingsgeBied. — 
echtscheiding door onderlinge toestemming.

2o echtscheiding en scheiding van tafel en Bed. — gevolgen 
t.a.v. de personen. — t.a.v. de kinderen. — ouderlijk gezag. — gezamen-
lijke uitoefening. — verBlijfsregeling. — art. 374 Bw. — toepassingsge-
Bied. — echtscheiding door onderlinge toestemming.

3o ouderlijk gezag. — recht op persoonlijk contact. — echtschei-
ding door onderlinge toestemming. — overeenkomst. — wijziging door de 
rechter. — toetsingscriterium. 

4o echtscheiding en scheiding van tafel en Bed. — gevolgen 
t.a.v. de personen. — t.a.v. de kinderen. — ouderlijk gezag. — recht op 
persoonlijk contact. — echtscheiding door onderlinge toestemming. — 
overeenkomst. — wijziging door de rechter. — toetsingscriterium. 
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1o en 2o Artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek, dat als algemeen uitgangs-
punt aanneemt dat de niet-samenlevende ouders gezamenlijk het ouderlijk 
gezag uitoefenen met vastlegging van een verblijfsregeling, geldt ongeacht 
of de ouders gehuwd zijn, uit de echt of van tafel en bed gescheiden zijn, 
wettelijk hebben samengewoond, feitelijk of nooit hebben samengeleefd ; het 
is dan ook van toepassing op situaties die het gevolg zijn van een echtschei-
ding door onderlinge toestemming  (1). (Art. 374 BW)

3o en 4o Sinds de invoeging van artikel 387bis Burgerlijk Wetboek dient de 
rechter die op grond van artikel 1288, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek moet 
oordelen over de wijziging van de voor de echtscheiding door onderlinge 
toestemming vastgestelde overeenkomst betreffende het ouderlijk gezag over 
de persoon van de kinderen en het recht op persoonlijk contact, in geval 
van gewijzigde omstandigheden, dit verzoek uitsluitend te toetsen aan het 
belang van het kind  (2). (Art. 387bis BW ; Art. 1288, tweede lid, Gerechte-
lijk Wetboek)

(w. t. d.)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal (uittreksels) :

a. situering en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan zijn uit 
het huwelijk van partijen twee kinderen geboren, D. op 7 mei 2002 en K. 
op 19 januari 2005. 

Partijen zijn op grond van de procedure van echtscheiding door onder-
linge toestemming (hierna aangeduid als “EOT”) uit de echt gescheiden. 

2. In de overeenkomst van 4 april 2007 voorafgaand aan de echtschei-
ding door onderlinge toestemming (hierna “de EOT-overeenkomst” 
genoemd) zoals gehomologeerd op 4 oktober 2007, werd de uitsluitende 
uitoefening van het ouderlijk gezag aan eiseres toegekend met een recht 
op persoonlijk contact voor verweerder. De alimentatie werd gesteld op 
125 € per maand en per kind. 

3. Op 25 april 2008 werd door verweerder een verzoek tot wijziging van 
de uitoefening van het ouderlijk gezag neergelegd op grond waarvan 
de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag met alternerend 
verblijf en bijbehorende kostenregeling werd gevorderd. 

Door eiseres werd een tegenvordering ingesteld op grond waarvan een 
vergoeding van 1.000 € wegens tergend en roekeloos geding werd gevor-
derd. 

4. De eerste rechter verklaarde zowel hoofd- als tegenvordering onge-
grond. 

5. Door verweerder werd hoger beroep ingesteld met een vordering tot 
alternerend verblijf en ondergeschikt een bepaald persoonlijk contact ; 
door eiseres werd incidenteel beroep ingesteld met als voorwerp de 
kosten van het geding in eerste aanleg. 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
  (2) Id.
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6. Bij arrest van 8 maart 2010 werd het hoger beroep gegrond verklaard 
en het regime van het alternerend verblijf week om week toegekend. 
Verder werd beslist dat er vanaf het effectief worden van het alterne-
rend verblijf geen alimentatie voor de kinderen meer hoefde te worden 
betaald voor de verblijfskosten. De verblijfoverstijgende kosten worden 
bij helften verdeeld. 

7. Tegen dit arrest voert eiseres één middel aan, ontwikkeld in twee 
onderdelen ; het eerste onderdeel wordt op zijn beurt ontwikkeld in 8 
subonderdelen.

B. het cassatiemiddel

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

9. In het eerste onderdeel, tweede subonderdeel, voert eiseres aan dat, 
door te stellen dat “de oorzaak van de vordering (...) het ouderlijke gezag 
(is) voor wat betreft de uitoefening daarvan” en dat “de rechtsgrond van 
deze vordering (...) art. 374 B.W. (is)”, alsmede dat “de oorzaak van de 
vordering (...) het ouderlijk gezag voor wat betreft het recht op persoon-
lijk contact (is)” en dat “de rechtsgrond van deze vordering (...) art. 
374 B.W. (is)”, het aangevochten arrest artikel 374 van het Burgerlijk 
Wetboek toepast op een situatie die het gevolg is van een EOT hetgeen 
dit artikel niet viseert terwijl de gevolgen van dergelijke echtschei-
dingsprocedure wel worden geviseerd door artikel 1288, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek dat het nochtans niet toepast zodat het beide 
artikelen schendt.

10. In het eerste onderdeel, derde subonderdeel, voert eiseres aan dat 
door slechts te stellen dat er “wel degelijk gewijzigde omstandigheden” 
zijn, het aangevochten arrest de wettelijke vereisten van artikel 1288, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek om een EOT-overeenkomst te 
wijzigen slechts gedeeltelijk weergeeft terwijl dit laatste artikel vereist 
dat het niet enkel moet gaan om 

(i) nieuwe omstandigheden doch dat die bovendien 
(ii) ingrijpend moeten zijn en
(iii) buiten de wil van de partijen moeten zijn tot stand gekomen
en dat het bijgevolg nergens het bestaan van het ingrijpend karakter 

van de gewijzigde omstandigheden vaststelt evenmin als het feit dat 
ze buiten de wil van de partijen zijn tot stand gekomen zodat het dit 
artikel 1288, tweede lid, schendt.

11. In het eerste onderdeel, vierde subonderdeel, voert eiseres aan 
dat door het verzoek tot wijziging van de verblijfsvoorwaarden van de 
kinderen uitgaande van verweerder louter en alleen op grond van de 
artikelen 374 en 387bis van het Burgerlijk Wetboek te benaderen in het 
belang van de kinderen zonder dit verzoek mede te toetsen aan de voor-
waarden van artikel 1288, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, het 
aangevochten arrest dit laatste artikel schendt.

12. In het eerste onderdeel, vijfde subonderdeel, voert eiseres aan 
dat, door zijn oordeel te steunen op algemene beschouwingen, die niet 
beantwoorden aan de wettelijke vereiste van concreet “belang van 
het kind” (artikel 387bis van het Burgerlijk Wetboek) en van “nieuwe 
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omstandigheden” die “buiten de wil van de partijen” plaatsgrijpen en die 
“hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen” (artikel 1288, 
tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek), doch die zich voordoen in het 
raam van elke echtscheiding, zoals “kinderen zijn nu eenmaal altijd de 
dupe van de onenigheid tussen hun ouders en de daaruit voortvloeiende 
echtscheiding” en moeten “het ene ouderlijke nest ontberen” terwijl 
zij “niet langer het rollenpatroon en de taakverdeling van in harmonie 
samenlevende ouders (ervaren)” en/of reeds aanwezig waren op het ogen-
blik van elke EOT-overeenkomst en homologatie ervan door de rechter 
en, bijgevolg, niet “nieuw” zijn, en, meer nog, vast te stellen dat “aan 
de opvoedingswaardigheid” van beide ouders “niet redelijk getwijfeld 
(kan worden)” zodat ook in dit opzicht er geen nieuwe omstandigheid 
bestaat, het aangevochten arrest de bepalingen in de EOT-overeenkomst 
aangaande het persoonlijk contact en het verblijfsrecht van elk van de 
ouders met de kinderen neutraliseert en, mitsdien, artikel 1288, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek en 387bis van het Burgerlijk Wetboek 
alsmede het beginsel van de bindende kracht van EOT-overeenkomsten, 
zoals verwoord in artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, schendt.

13. In het eerste onderdeel, zesde subonderdeel, voert eiseres aan dat 
door, bij wijze van algemene oplossing, een gelijk verdeeld verblijf 
bij beide ouders op te leggen, het aangevochten arrest de ouderlijke 
akkoorden aangaande het persoonlijk contact en verblijfsrecht van elk 
van de ouders met de kinderen neutraliseert en het artikel 1288, eerste 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek alsmede het beginsel van de bindende 
kracht van EOT-overeenkomsten, zoals verwoord in artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek, schendt.

14. In het eerste onderdeel, zevende subonderdeel, voert eiseres aan 
dat, door de tussen partijen gesloten EOT-overeenkomst te wijzigen 
zonder in concreto vast te stellen dat verweerder die om de wijziging 
ervan vraagt bewijst dat de naleving van de EOT- overeenkomst onver-
enigbaar geworden is met het belang van de kinderen en zonder deze 
redengeving over te nemen in diens motivering, het aangevochten arrest 
niet de redenen bevat die Uw Hof toelaten om zijn wettelijke taak uit 
te oefenen zodat het, bijgevolg, niet regelmatig is gemotiveerd en, mits-
dien, artikel 149 van de Grondwet schendt.

15. In het eerste onderdeel, achtste subonderdeel, voert eiseres aan dat, 
door te stellen dat “aan de opvoedingswaardigheid” van beide ouders “niet 
redelijk getwijfeld (kan worden)”, en geen nieuwe wijzigende omstan-
digheden vast te stellen, het bewijs door verweerder die om de wijziging 
vraagt dat de naleving van de EOT-overeenkomst onverenigbaar geworden 
is met het belang van het kind niet in concreto in diens motivering over 
te nemen en de tussen partijen gesloten EOT-overeenkomst te wijzigen 
terwijl die door de rechter op grond van artikel 1298 van het Gerechtelijk 
Wetboek amper een paar maanden voordien was gehomologeerd en bijge-
volg, krachtens het beginsel van het gezag van gewijsde, vermoed wordt 
op dat ogenblik met het belang van de kinderen overeen te stemmen, het 
aangevochten arrest artikel 1298 van het Gerechtelijk Wetboek alsmede 
de artikelen 23, 24 en 25 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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d. Bespreking van het eerste onderdeel, tweede suBonderdeel 

19. In het tweede subonderdeel is de rechtsvraag aan de orde of 
artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek al dan niet ook toepassing vindt 
op situaties die het gevolg zijn van een EOT.

20. Deze vraag lijkt mij bevestigend te moeten worden beantwoord.
Artikel 374, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 

wanneer de ouders niet samenleven, zij het ouderlijk gezag gezamenlijk 
uitoefenen en het in artikel 373, tweede lid, bepaalde vermoeden geldt.

Het tweede lid van deze wetsbepaling bepaalt dat bij gebreke van over-
eenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over 
de belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, 
zijn opleiding en zijn ontspanning en over de godsdienstige of levens-
beschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt 
met het belang van het kind, de bevoegde rechter de uitoefening van het 
ouderlijk gezag uitsluitend kan opdragen aan één van beide ouders. 

Artikel 374, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, handelt specifiek over 
de huisvesting van de kinderen ingeval de ouders niet samenleven. Is er 
een akkoord, dan wordt dit door de rechtbank gehomologeerd, tenzij het 
akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind. Bij gebrek 
aan akkoord beslist de rechtbank. 

Dit artikel 374, dat aldus als principe vooropstelt dat de beide ouders, 
ook als ze niet samenleven, in de regel het ouderlijk gezag samen uitoe-
fenen, is in algemene bewoordingen gesteld. De erin vervatte regeling 
lijkt mij dan ook toepasselijk te zijn op alle situaties waarbij ouders 
niet samenleven. 

21. Ik meen dan ook dat er geen redenen zijn om dit wetsartikel niet 
toepasselijk te achten op kinderen van ouders die uit de echt gescheiden 
zijn, al dan niet door middel van een procedure EOT.

22. Het subonderdeel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting 
uitgaat, lijkt mij dan ook naar recht te falen. 

e. Bespreking van het eerste onderdeel, derde tot en met achtste 
suBonderdeel 

23. Deze subonderdelen hebben allen betrekking op de vraag naar de 
voorwaarden die dienen vervuld te zijn opdat de rechter op verzoek 
van één van de ex-echtgenoten de bepalingen uit de EOT-overeenkomst 
betreffende het verblijfrecht van de kinderen kan wijzigen.

24. Artikel 1288, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat 
de echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge 
toestemming ertoe gehouden zijn hun overeenkomst bij geschrift vast 
te leggen omtrent een aantal punten, onder meer : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2o het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de 
kinderen, en het recht op persoonlijk contact zowel gedurende de 
proeftijd als na de echtscheiding.

Artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toes-
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tand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen, de in het eerste lid, 2o en 
3o, bedoelde beschikkingen na de echtscheiding kunnen worden herzien 
door de bevoegde rechter.

Artikel 374, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
wanneer de ouders niet samenleven, zij het ouderlijk gezag gezamenlijk 
uitoefenen en het in artikel 373, tweede lid, bepaalde vermoeden geldt.

Het tweede lid van deze wetsbepaling bepaalt dat bij gebreke van over-
eenstemming over de organisatie van de huisvesting van het kind, over 
de belangrijke beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, 
zijn opleiding en zijn ontspanning en over de godsdienstige of levens-
beschouwelijke keuzes of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt 
met het belang van het kind, de bevoegde rechter de uitoefening van het 
ouderlijk gezag uitsluitend kan opdragen aan één van beide ouders. 

Artikel 374, § 2, van het Burgerlijk Wetboek handelt specifiek over de 
huisvesting van de kinderen ingeval de ouders niet samenleven. Is er 
een akkoord, dan wordt dit door de rechtbank gehomologeerd, tenzij het 
akkoord kennelijk strijdig is met het belang van het kind. Bij gebrek 
aan akkoord beslist de rechtbank. 

Artikel 387bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in 
alle gevallen, en onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding overeenkom-
stig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, de jeugdrechtbank in 
het belang van het kind, op verzoek van beide ouders of één van hen, dan 
wel van de procureur des Konings, alle beschikkingen met betrekking 
tot het ouderlijk gezag kan opleggen of wijzigen.

25. Terwijl de wijziging van de EOT-overeenkomst krachtens 
artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek drie voorwaarden 
vereist, met name :

(i) er zijn nieuwe omstandigheden 
(ii) die ingrijpend moeten zijn en 
(iii) buiten de wil van de partijen moeten zijn tot stand gekomen
wordt voor een wijziging van een beschikking met betrekking tot 

het ouderlijk gezag in toepassing van artikel 387bis van het Burgerlijk 
Wetboek slechts één voorwaarde gesteld, met name dat die wijziging 
gebeurt in het belang van het kind.

Waar artikel 387bis van het Burgerlijk Wetboek behalve het belang 
van het kind dus geen bijkomende voorwaarde voor de wijzigingsbe-
voegdheid van de jeugdrechtbank vermeldt, dienen daarentegen bij 
toepassing van artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
nog steeds specifieke omstandigheden met een ingrijpende invloed te 
worden aangetoond. Er bestaat aldus een verschil, naar mijn oordeel 
zelfs contradictie, tussen de inhoud van beide bepalingen. 

26. De rechtsvraag die door deze onderdelen aan Uw Hof wordt voorge-
legd is deze of ingevolge de invoeging van artikel 387bis van het Burger-
lijk Wetboek de bepalingen van de EOT-overeenkomst met betrekking 
tot het gezag over de persoon en het beheer van de goederen van de 
kinderen, en het recht op persoonlijk contact, kunnen gewijzigd worden 
op de enkele voorwaarde dat die wijziging in het belang van het kind 
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is, dan wel of ook de voorwaarden van artikel 1288, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek vervuld moeten zijn.

27. De rechtsleer blijkt verdeeld te zijn nopens deze vraag.
28. Ik meen dat sinds de invoeging van artikel 387bis van het Burger-

lijk Wetboek door de wet van 13 april 1995 de rechter die op grond van 
artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek moet oordelen 
over de wijziging van de EOT-overeenkomst betreffende het gezag over 
de persoon en het beheer van de goederen van de kinderen, en het recht 
op persoonlijk contact, dit verzoek uitsluitend dient te toetsen aan de 
voorwaarde van “het belang van het kind”. 

De voorwaarden van artikel 1288, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek lijken mij niet meer relevant te zijn en impliciet uitgescha-
keld te worden door de nieuwe voorwaarde van artikel 387bis van het 
Gerechtelijk Wetboek  (1).

29. Diverse argumenten lijken mij te pleiten voor dergelijke interpre-
tatie :

— Vooreerst is de bepaling van artikel 387bis van het Burgerlijk 
Wetboek van openbare orde, vermits zij het ouderlijk gezag beheerst. 

— Daarenboven lijkt het belang van het kind mij primordiaal te 
zijn en boven de belangen van de andere partijen, zoals de ouders, te 
primeren. Artikel 3.1. van het Verdrag inzake de rechten van het Kind, 
aangenomen te New York op 20 november 1989 en goedgekeurd bij wet van 
25 november 1991, stelt eveneens dat “bij alle maatregelen betreffende 
kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere 
instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, 
bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, de belangen van het 
kind de eerste overweging (vormen).” 

— Het artikel 387bis van het Burgerlijk Wetboek is in algemene bewoor-
dingen gesteld en heeft het over “alle gevallen”, zodat de erin vervatte 
regeling ook slaat op beschikkingen met betrekking tot kinderen uit 
een huwelijk dat werd ontbonden door een echtscheiding (met inbegrip 
van een EOT). 

— Het feit dat artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek niet werd 
aangepast bij de totstandkoming van de wet van 20 mei 1997 lijkt eerder te 

  (1) Zie in die zin : S. Brouwers (ed.), Bestendig Handboek Echtscheiding, Mechelen, 
Kluwer, losbl., afl. 27 (okt. 2009), IV.I-84, nr. 3066/085 ; J. gerlo en G. verschelden, 
Handboek voor Familierecht, Brugge, Die Keure, 2008, 586, nr. 1803 ; G. verschelden, 
Handboek Belgisch Familierecht, Brugge, Die Keure, 2010, 784, nr. 1869 ; E. van der 
velpen, “De wijzigbaarheid van de voorafgaande afspraken i.v.m. het ouderlijk gezag 
over de kinderen bij de echtscheiding door onderlinge toestemming”, EJ 2005, 97-99 ; 
N. hustin-denies, “Aspects personnels : les conventions relatives aux enfants”, in 
M.T. meulders(ed.), Divorce par consentement mutuel. La réforme de la refonte 1997, édition 
Formation Permanente CUP, 1998, 190-191 ; F. Buyssens, “Wijziging, na echtscheiding, 
door onderlinge toestemming, van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen”, RW 
1997-1998, (1065) 1069 ; K. vissers, “Artikel 1288 Ger.W.”, in P. senaeve, F. swennen en 
H. verschelden, Personen- en Familierecht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 47 (april 2004), 97, nrs. 114-115 ; 
P. senaeve (ed.), Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 1996, 640, 
nr. 2013 ; J.-L. renchon, “La loi du 20 mai 1997 réparatrice de la réforme des procédures 
en divorce”, JT 1997, (737) 763.
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wijten aan een onoplettendheid van de wetgever, en geen bewuste keuze 
te zijn geweest. De contradictie tussen de bewoordingen van artikel 387bis 
van het Burgerlijk Wetboek en die van artikel 1288, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek lijken voort te spruiten uit deze onoplettendheid  (1). 

30. Weliswaar heeft uw Hof steeds het contractuele karakter van de 
EOT-overeenkomst benadrukt, maar het betrof telkenmale de bepa-
lingen betreffende de onderhoudsuitkering, waarbij werd geoordeeld 
dat de uitkering tot levensonderhoud die in dergelijke overeenkomst is 
voorzien geen wettelijke alimentatieschuld is, maar uitsluitend onder-
worpen is aan de regels van het verbintenissenrecht  (2). 

31. In de huidige zaak betreft het echter het ouderlijk gezag over de 
kinderen. In het licht van wat hoger uiteengezet is en met het belang van 
het kind als leidraad, belang dat moet primeren op alle andere belangen, 
meen ik dan ook dat de rechter die op grond van artikel 1288, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek moet oordelen over de wijziging van de 
EOT-overeenkomst betreffende het gezag over de persoon en het beheer 
van de goederen van de kinderen, en het recht op persoonlijk contact, 
dit verzoek uitsluitend dient te toetsen aan die voorwaarde van “het 
belang van het kind”. 

32. In zoverre de onderdelen uitgaan van een tegenovergestelde rechts-
opvatting, lijken zij mij naar recht te falen. 

33. Voor het overige lijken de verder erin ontwikkelde grieven mij 
ofwel volledig afgeleid te zijn uit de vergeefs aangevoerde schending van 
artikel 1288 van het Gerechtelijk Wetboek en derhalve niet ontvankelijk 
te zijn, ofwel feitelijke grondslag te missen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conclusie : verwerping

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 8 maart 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 22 maart 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier 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.

  (1) K. vissers, “Artikel 1288 Ger.W.”, in P. senaeve, F. swennen en H. verschelden, 
Personen- en Familierecht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en 
rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., afl. 47 (april 2004), 97-98, nr 115.

  (2) Cass. 20 april 2006, AR C.03.0084.N, AC 2006, nr. 226 ; Cass. 16 juni 2000 (volt. zitting), 
AR C.96.0006.N, AC 2000, nr. 374, met concl. van advocaat-generaal Dubrulle ; Cass. 
21 maart 1997, AR C.96.0406.N, AC 1997, nr. 158 ; Cass. 14 april 1994, AR nr. 9625, AC 1994, 
nr. 177 ; Cass. 21 juni 1991, AR nr. 7566, AC 1990-1991, nr. 549 ; Cass. 5 juni 1986, AR nr. 4909, 
AC 1985-1986, nr. 623.
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iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede subonderdeel

2. Artikel 374 Burgerlijk Wetboek neemt als algemeen uitgangspunt 
aan dat de niet-samenlevende ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag 
uitoefenen met vastlegging van een verblijfsregeling. Dit uitgangspunt 
geldt ongeacht of de ouders gehuwd zijn, uit de echt of van tafel en 
bed gescheiden zijn, wettelijk hebben samengewoond, feitelijk of nooit 
hebben samengeleefd.

Die wetsbepaling is dan ook van toepassing op situaties die het gevolg 
zijn van een echtscheiding door onderlinge toestemming.

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

Derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste subonderdeel
3. Artikel 1288, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer 

nieuwe omstandigheden buiten de wil van de partijen hun toestand of 
die van de kinderen ingrijpend wijzigen, de beschikkingen bedoeld in 
het 2o en het 3o van het eerste lid, met name deze betreffende het gezag 
over de persoon en het beheer van de goederen van de ouders en het 
recht op persoonlijk contact en deze betreffende de bijdrage van elk van 
beide echtgenoten in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende 
opleiding van voornoemde kinderen, na de echtscheiding kunnen worden 
herzien door de bevoegde rechter.

Artikel 374 Burgerlijk Wetboek neemt als uitgangspunt aan de geza-
menlijke uitoefening van het ouderlijk gezag door niet-samenlevende 
ouders. Het bepaalt dat de rechter in het belang van het kind het ouder-
lijk gezag uitsluitend kan opdragen aan één van de ouders en dat de recht-
bank, ingeval van gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, een 
akkoord over de huisvesting van de kinderen kan homologeren, tenzij 
het kennelijk strijdig is met het belang van het kind. In ieder geval 
oordeelt de rechtbank bij een met bijzondere redenen omkleed vonnis, 
en rekening houdend met de concrete omstandigheden van de zaak en 
het belang van de kinderen en de ouders.

Artikel 387bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt : “In alle gevallen, 
en onverminderd de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding overeenkomstig artikel 1280 
van het Gerechtelijk Wetboek, kan de jeugdrechtbank in het belang van 
het kind, op verzoek van beide ouders of van één van hen, dan wel van 
de procureur des Konings alle beschikkingen met betrekking tot het 
ouderlijk gezag opleggen of wijzigen.”

4. Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat sinds de invoeging van 
artikel 387bis Burgerlijk Wetboek de rechter die op grond van artikel 1288, 
tweede lid, Gerechtelijk Wetboek moet oordelen over de wijziging van de 
voor de echtscheiding door onderlinge toestemming vastgestelde overeen-
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komst betreffende het ouderlijk gezag over de persoon van de kinderen en 
het recht op persoonlijk contact, in geval van gewijzigde omstandigheden, 
dit verzoek uitsluitend dient te toetsen aan het belang van het kind.

De subonderdelen die van een andere rechtsopvatting uitgaan, falen 
naar recht.

Tweede onderdeel
Het onderdeel komt op tegen een overtollig reden en kan dus niet tot 

cassatie leiden.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.

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

28 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Forrier, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer Maes.

N° 422
1o kamer — 28 juni 2012

(C.11.0140.N)

1o onteigening ten algemenen nutte. — vordering tot wederover-
dracht. — verjaring. — termijn. — aanvang.

2o verjaring. — Burgerlijke zaken. — termijnen (aard. duur. 
aanvang. einde). — aanvang. — onteigening ten algemenen nutte. — 
vordering tot wederoverdracht.

3o vordering in rechte. — onteigening ten algemenen nutte. — vorde-
ring tot wederoverdracht. — verjaring. — termijn. — aanvang. 

1o, 2o en 3o De verjaringstermijn van de vordering tot wederoverdracht begint 
slechts te lopen vanaf het ogenblik dat de onteigenaar heeft erkend hetzij 
door middel van een uitdrukkelijke beslissing hetzij door handelingen die 
redelijkerwijze een dergelijke erkenning inhouden, dat het onteigende goed 
niet zal worden aangewend voor de realisatie van het onteigeningsdoel ; de 
omstandigheid dat de onteigenaar reeds gedurende dertig jaar in het bezit is 
van het onteigende goed, leidt niet tot de verjaring van het recht van weder-
overdracht  (1). (Art. 23, eerste lid, Onteigeningswet 1835)

(v. e.a. t. gemeente Brasschaat)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

situering en procedurevoorgaanden

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan betreft het 
geschil de vordering van eisers tot wederoverdracht van voorheen aan 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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hen en/of hun rechtsvoorgangers toebehorende onroerende goederen, die 
door verweerster als onteigenend bestuur waren verworven door middel 
van een onteigeningsprocedure.

Eisers stelden deze vordering tot wederoverdracht in op grond van 
artikel 23 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene 
nutte (hierna te noemen de “Onteigeningswet 1835”). Zij voerden daarbij 
aan dat de onteigening was gebeurd met het oog op sociale woningbouw, 
doch dat dit onteigeningsdoel nooit verwezenlijkt werd.

2. Zoals de eerste rechter beslisten de appelrechters in het bestreden 
arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 juni 2010 dat de vorde-
ring van eisers verjaard was en dat verweerster definitief eigenaar is 
geworden van de kwestieuze gronden.

Het bestreden arrest steunt deze beslissing in substantie op de omstan-
digheid dat de vordering van eisers tot wederoverdracht van de gronden 
ingesteld werd op 29 november 2007, hetzij meer dan 30 jaar na de eigen-
domsoverdracht, die plaatsvond op 22 september 1977, en dat verweerster 
gedurende die periode aldus meer dan 30 jaar in het bezit van de gronden 
is geweest.

3. Eisers voeren één cassatiemiddel aan, ontwikkeld in vijf onderdelen.

Bespreking van het tweede onderdeel van het enig cassatiemiddel

4. Het tweede onderdeel voert de onwettigheid aan van de beslissing over 
de bevrijdende verjaring. In dit onderdeel voeren eisers aan dat indien 
het arrest zo zou moeten worden geïnterpreteerd dat het de 30-jarige 
termijn van de bevrijdende verjaring van het recht van wederoverdracht 
van de eisers doet lopen vanaf het ogenblik dat de rechter de onteige-
ning uitsprak en dus de eigendomsoverdracht plaatsvond, te dezen op 
22 september 1977, het arrest niet naar recht is verantwoord nu het recht 
van wederoverdracht nog niet opeisbaar is op het ogenblik dat de rechter 
de onteigening uitspreekt of van de eigendomsoverdracht, maar pas opeis-
baar wordt op het ogenblik dat vaststaat, desgevallend tengevolge van 
een erkenning vanwege de overheid, dat die gronden de voorziene bestem-
ming van werken van algemeen nut niet zullen krijgen. Op grond daarvan 
voeren eisers een schending aan van de artikelen 2219, 2257 en 2262 van het 
Burgerlijk Wetboek en artikel 23, tweede lid, van de Onteigeningswet 1835.

5. Krachtens artikel 23, eerste lid, van de Onteigeningswet 1835 
zal, indien de voor werken van algemeen nut verworven gronden die 
bestemming niet krijgen, een volgens in artikel 6, titel II van de wet 
van 8 maart 1810 aangeduide wijze afgekondigd bericht de gronden doen 
kennen die het bestuur kan weerverkopen. Binnen drie maanden na die 
bekendmaking zijn de oude eigenaars, die de eigendom van bedoelde 
gronden willen terugkopen, op straf van vervallenverklaring gehouden 
zulks te verklaren.

Krachtens artikel 23, tweede lid, van de Onteigeningwet 1835 kunnen 
de eigenaars of hun rechthebbenden, ingeval het bestuur dat bericht niet 
afkondigt, de teruggave van die gronden vragen ; die teruggave zal in rechte 
worden bevolen op de verklaring van het bestuur dat ze niet meer bestemd 
zijn om te dienen voor de werken waarvoor ze werden aangekocht. 
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6. Dit artikel 23 verleent aldus, ingeval het onteigeningsdoel niet 
wordt gerealiseerd en de onteigende gronden de bestemming van alge-
meen nut niet krijgen, aan de oude eigenaars of hun rechthebbenden een 
vordering tot wederoverdracht.

7. Krachtens artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek verjaren alle 
zakelijke rechtsvorderingen door verloop van dertig jaar, zonder dat hij 
die zich op deze verjaring beroept, verplicht is daarvan enige titel te 
vertonen of dat men hem de exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen.

Artikel 2262bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek voorziet daar-
entegen voor persoonlijke rechtsvorderingen een verjaringstermijn van 
tien jaar.

8. De vordering tot wederoverdracht dient duidelijk bij de zakelijke 
rechtsvorderingen te worden ingedeeld. Een zakelijk recht is immers 
een subjectief recht dat op een zaak slaat, zonder toedoen van een 
persoon  (1). 

In casu gaat het om een vordering met betrekking tot een onroerend 
goed ; de voormalige eigenaar vordert opnieuw eigenaar te worden van 
het goed uit de eigendom waarvan hij werd ontzet ingevolge een ontei-
gening. Deze vordering beoogt dus de wijziging van een eigendomstitel 
van een onroerend goed. 

9. Aldus is op de vordering tot wederoverdracht de dertigjarige verja-
ring van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

10. Het onderdeel nodigt Uw Hof uit om een antwoord te verstrekken op 
de rechtsvraag naar het aanvangspunt van deze dertigjarige verjaring. 
Is dit aanvangspunt te situeren op het ogenblik van de eigendomsover-
dracht van het onteigende perceel, of is het eerder het moment waarop 
met zekerheid kan vastgesteld worden dat het onteigenend bestuur het 
onteigeningsdoel niet zal verwezenlijken ? 

11. Het (minstens impliciete) oordeel van de appelrechters dat de verja-
ringstermijn aanvangt op het ogenblik van de eigendomsoverdracht van 
het onteigende perceel (in casu het “provisionele” vonnis van de vrede-
rechter, waarbij de provisionele vergoeding wordt bepaald) kan naar 
mijn mening niet bijgetreden worden.

12. Op dat ogenblik staat immers helemaal nog niet vast dat het ontei-
geningsdoel niet zal gerealiseerd worden, wel integendeel ; dit onteige-
ningsdoel te algemenen nutte (zoals in casu de realisatie van sociale 
woningbouw) is op dit ogenblik juist de bestaansredenen van de ontei-
gening en de eigendomsoverdracht en men mag er redelijkerwijze op 
betrouwen dat de onteigenaar dit doel zal verwezenlijken.

13. Op dit ogenblik bestaat dan ook geen opeisbare rechtsvorde-
ring tot wederoverdracht van de oude eigenaar. “Elke vordering tot 
wederoverdracht is voorbarig zolang niet vaststaat dat de werken, ofwel 
nooit zullen worden uitgevoerd, ofwel niet geheel of gedeeltelijk werden 
uitgevoerd”  (2).

  (1) R. dekkers – E. dirix, Handboek Burgerlijk Recht, II, Zakenrecht-Zekerheden-Verja-
ring, Antwerpen, Intersentia, 2005, 51, nr. 121 

  (2) M. denys, Onteigening en planschade, I, Antwerpen, Kluwer, 1995, 298, nr. 405. 
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14. Het is meestal pas geruime tijd nadien dat blijkt dat het onteige-
nend bestuur om één of andere reden het onteigeningsdoel niet wil of 
niet kan realiseren.

15. Het lijkt mij dan ook logisch om de verjaringstermijn slechts te 
laten aanvangen op het ogenblik dat duidelijk blijkt dat het onteige-
ningsdoel niet zal worden gerealiseerd, met name dat het onteigende 
goed niet de bestemming van algemeen nut zal krijgen waarvoor het 
werd onteigend.

16. “De vordering vanwege de onteigende om een wederoverdracht te 
bewerkstelligen, verjaart na dertig jaar, in principe te rekenen vanaf 
ofwel zijn antwoord op de verklaring van het bestuur, ofwel het redelijk 
vermoeden dat de betrokkene kon hebben dat de voorziene werken ten 
openbaren nutte niet zouden plaatsvinden”  (1).

17. Het feit dat het onteigeningsdoel niet zal worden gerealiseerd zal 
moeten blijken uit een expliciete kennisgeving door het onteigenend 
bestuur of door diens houding, die redelijkerwijze de erkenning van deze 
niet-realisatie inhoudt.

18. De verjaring van het recht van wederoverdracht zal dus naar mijn 
oordeel slechts een aanvang nemen op het ogenblik dat de onteigenaar 
formeel heeft verklaard dat de onteigende gronden niet zullen gebruikt 
bestemd worden voor het onteigeningsdoel, of op het ogenblik dat hij 
een houding aanneemt of handelingen stelt die redelijkerwijze doen 
blijken dat hij het onteigeningsdoel niet zal realiseren.

19. Het is immers pas dan dat er een opeisbaar terugvorderingsrecht 
ontstaat. Vermits de verjaring een verweermiddel is tegen een laattij-
dige eis, begint ze pas te lopen nadat de eis is ontstaan (actio nata)  (2). 
Dit lijkt mij eveneens voort te vloeien uit artikel 2257 van het Burger-
lijk Wetboek.

20. Het onderdeel lijkt mij gegrond te zijn.

De overige grieven

21. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en 
behoeven aldus geen antwoord.

Conclusie : vernietiging.

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

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

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 22 maart 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

  (1) Id., 304, nr. 412 ; in die zin ook P. lewalle, “L’expropriation pour cause d’uti-
lité publique”, in P. lecocQ en P. lewalle (eds.), Contrainte, limitation et atteinte à la 
propriété, Commission Université-Palais, Brussel, Larcier, 2005, 112 ; B. paQues, “L’ex-
propriation pour cause d’utilité publique”, in Rép. Not., XIV, 96, nr. 76 ; RPDB, vo Expro-
priation pour cause d’utilité publique, 228, nr. 476. 

  (2) R. dekkers–E. dirix, o.c., 504, nr. 1208.
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Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddel

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 23, eerste lid, van de wet 17 april 1835 op de ontei-
gening ten algemenen nutte zal, indien de voor werken van algemeen 
nut verworven gronden die bestemming niet krijgen, een bericht bekend 
gemaakt volgens artikel 3 van de wet 27 mei 1870 vermelden welke gronden 
het bestuur wenst terug te verkopen. Binnen drie maanden na die bekend-
making zijn de vorige eigenaars, die de eigendom van bedoelde gronden 
zouden willen terugkopen, gehouden dit te verklaren op straffe van verval.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling kunnen de vorige eige-
naars of hun rechthebbenden de teruggave van die gronden vragen, 
ingeval het bestuur dat bericht niet ter kennis brengt, en die teruggave 
zal in rechte worden bevolen op de verklaring van het bestuur dat ze 
niet meer bestemd zijn om te dienen voor de werken waarvoor ze werden 
aangekocht.

2. De partijen hebben niet betwist dat de vordering tot wederover-
dracht van het onteigende goed een zakelijke rechtsvordering is waar-
voor de dertigjarige verjaringstermijn geldt. 

De verjaringstermijn van de vordering tot wederoverdracht begint 
slechts te lopen vanaf het ogenblik dat de onteigenaar heeft erkend 
hetzij door middel van een uitdrukkelijke beslissing hetzij door hande-
lingen die redelijkerwijze een dergelijke erkenning inhouden, dat het 
onteigende goed niet zal worden aangewend voor de realisatie van het 
onteigeningsdoel.

De omstandigheid dat de onteigenaar reeds gedurende dertig jaar in 
het bezit is van het onteigende goed, leidt niet tot de verjaring van het 
recht van wederoverdracht.

3. De appelrechters die oordelen dat de vordering van wederoverdracht 
van de eisers verjaard is omdat zij ingesteld is bij dagvaarding van 
29 november 2007, hetzij meer dan dertig jaar nadat de verweerder inge-
volge het provisionele vonnis van de vrederechter eigenaar geworden is 
van de kwestieuze percelen, beantwoordt zijn 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.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

28 juin 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal. — Advocaten : de heer Van Ommeslaghe en de heer 
Verbist.

N° 423

1o kamer — 28 juni 2012
(C.11.0362.N)

1o onteigening ten algemenen nutte. — Bodemverontreiniging. — 
verplichting tot onderzoek. — saneringsplicht. — gehoudene. — onteige-
ningsvergoeding. — omvang. — saneringskosten.

2o milieurecht. — Bodemverontreining. — onteingening ten algemenen 
nutte. — verplichting tot onderzoek. — saneringsplicht. — gehoudene. — 
onteigeningsvergoeding. — omvang. — saneringskosten.

1o en 2o In geval van onteigening te algemenen nutte rusten de verplichting 
tot onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging en de saneringsplicht 
op de onteigenende overheid en is het de rechter niet toegestaan om bij de 
bepaling van de onteigeningsvergoeding de te verwachten saneringskosten 
in mindering te brengen  (1). (Art. 16 Grondwet ; Artt. 41, § 1, 42, § 1, eerste 
en tweede lid, en § 2, 43, §§ 1 en 2, Bodemsaneringsdecreet) 

(peeters en macharis, curatoren faillissement overzeese  
textielmaatschappij n.v. t. intergemeentelijk  
samenwerkingsverBand van het land van waas)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal :

situering en procedurevoorgaanden

1. Bijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
betwisting betrekking op de onteigening van bedrijfspanden, eigendom 
van de in faling verklaarde n.v. Overzeese Textielmaatschappij, en meer 
bepaald op de bepaling van de onteigeningsvergoeding.

2. In het kader van de procedure tot herziening oordeelden de appel-
rechters dat de waarde van de onteigende panden, rekening houdend 
met de verwachte noodzakelijke bodemsaneringskosten, 139.216,51 euro 
bedroeg.

Bespreking van het eerste cassatiemiddel. 

3. In het eerste cassatiemiddel voert eiser aan dat bij de begroting 
van de onteigeningsvergoeding met betrekking tot een perceel waarvan 

  (1) Zie de concl. van het O.M.
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de bodem verontreinigd is, de minwaarde die deze verontreiniging 
meebrengt niet in rekening kan worden gebracht omdat het Bodem-
saneringsdecreet de plicht tot saneren weliswaar op de onteigenaar legt, 
maar deze de kost daarvan kan verhalen op de persoon die aansprakelijk 
is voor de vervuiling. Als dat regres op de aansprakelijke lukt is er geen 
minwaarde voor de onteigenaar.

4. Artikel 16 van de Grondwet vereist voor de onteigening een “billijke 
en voorafgaande schadeloosstelling”. Dit Grondwetsartikel omschrijft 
echter niet wat onder dergelijke billijke schadeloosstelling dient te 
worden verstaan.

Uw Hof preciseerde in zijn rechtspraak dat de onteigeningsvergoeding, 
om billijk te zijn, even groot moet zijn als het bedrag dat moet betaald 
worden om zich een onroerend goed aan te schaffen van dezelfde waarde 
als het goed waarvan de onteigende werd ontzet  (1). 

5. Het staat buiten kijf dat een bodemverontreiniging een negatieve 
invloed heeft op de verkoopwaarde van de grond ; de potentiële koper die 
geconfronteerd wordt met te verwachten saneringskosten zal uiteraard 
niet dezelfde prijs willen betalen als voor een niet-verontreinigde grond ; de 
verkoper zal dus rekening moeten houden met een minwaarde op de prijs.

6. De rechtsvraag in deze is echter of bij onteigening al dan niet reke-
ning mag worden gehouden met deze minwaarde bij de bepaling van de 
billijke vergoeding.

7. Uw Hof oordeelde reeds in een arrest van 26 juni 1930 dat een onteige-
ning geen verkoop is maar een schadeverwekkend feit dat aanleiding geeft 
tot schadevergoeding  (2). In zijn arrest van 20 september 1979, gewezen 
in voltallige zitting, voegde Uw Hof daaraan toe dat inzake onteige-
ningen de schade volledig dient te worden vergoed, zoals de schade, in de 
regel, ook volledig dient te worden vergoed inzake contracten en inzake 
misdrijven of oneigenlijke misdrijven  (3). 

8. De artikelen 41 tot en met 43 van het Bodemsaneringsdecreet voor-
zien een eigen saneringsprocedure in geval van een geplande onteige-
ning.

Artikel 41 van dit decreet bepaalt :
“§ 1. De overheid die van plan is over te gaan tot onteigening ten alge-

mene nutte meldt dit aan OVAM. 
§ 2. De in § 1 bedoelde overheid vraagt een bodemattest aan betreffende 

de gronden die ze wil onteigenen”.

Artikel 42 van dit decreet bepaalt :
“§ 1. Heeft de onteigening betrekking op gronden waarop een inrich-

ting gevestigd is, of was of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die 

  (1) Cass (volt. zitt.), 20 sept. 1979, AC 1979-80, nr. 43, met concl. van procureur-generaal 
Dumon in Pas. 1980, 69 ; Cass. 24 april 1980, AC 1979-1980, nr. 541 ; Cass. 21 sept. 2006, AR 
C.05.0448.F, AC 2006, nr. 429 ; Cass. 29 okt. 2009, AR C.08.0436.N, AC 2009, nr. 626.

  (2) Cass. 26 juni 1930, Bull. en Pas. 1930, I, 257. 
  (3) Cass. (volt. zitt.), 20 sept. 1979, AC 1979-1980, nr. 43, met concl. van procureur-gene-

raal Dumon in Pas. 1980, 69. 
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opgenomen is op de lijst bedoeld in artikel 3. § 1, dan moet er voor de 
onteigening een oriënterend bodemonderzoek plaatsvinden.

Het oriënterend bodemonderzoek wordt op verzoek van de onteige-
nende overheid door OVAM uitgevoerd.

§ 2. Indien een oriënterend bodemonderzoek verricht werd binnen een 
periode van twee jaar voor de onteigening en indien sinds dit onderzoek 
geen activiteiten hebben plaatsgevonden die tot een bijkomende bodem-
verontreiniging kunnen leiden, moet geen nieuw onderzoek plaatsvinden”.

Artikel 43 van dit decreet bepaalt :
“§ 1. Binnen dertig dagen na de melding of na het oriënterend bode-

monderzoek brengt OVAM bij de overheid die tot onteigening over wil 
gaan advies uit over de mogelijke ernst van de bodemverontreiniging en 
over de mogelijke kostprijs van de bodemsanering.

§ 2. Na de onteigening wordt overgegaan tot bodemsanering, naar-
gelang van het geval, over-eenkomstig de bepalingen van artikel 7 of 
artikel 30. De kosten worden verhaald op de aansprakelijke overeen-
komstig de artikelen 25 tot 28 of 32”.

9. Deze decretale artikelen laten toe een aantal conclusies te trekken :
— de overheid die zinnens is door middel van onteigening bepaalde 

percelen te verwerven heeft een informatieverwervingsplicht ;
— OVAM brengt slechts een advies uit over de kostprijs van de bodem-

sanering ; de werkelijke kost zal pas blijken na de effectieve uitvoering 
van de sanering ; 

— de bodemsanering vindt slechts plaats na de onteigening ;
— de onteigenende overheid die is overgegaan tot bodemsanering 

beschikt over een regresvordering op de aansprakelijke (die niet nood-
zakelijk de onteigende eigenaar is).

10. Hieruit blijkt naar mijn mening dat de wetgever de minwaarde 
veroorzaakt door de gebeurlijke saneringskost heeft willen loskoppelen 
van de onteigening. Het Bodemsaneringsdecreet voorziet immers dat de 
sanering plaatsvindt na de onteigening en dat de kosten dan kunnen 
worden verhaald op de aansprakelijke. Deze sanering valt aldus steeds 
ten laste van de onteigenende overheid als prefinancier, die evenwel de 
kosten ervan kan verhalen met de regresvordering die zij krijgt toebe-
deeld op de persoon die aansprakelijk is voor de verontreiniging.

11. Nu de sanering pas plaatsvindt na de onteigening kan die sanering 
niet verrekend worden met de onteigeningsvergoeding  (1). De sanerings-
kost is inderdaad het voorwerp van een aansprakelijkheidsvordering, en 
niet een onderdeel van de onteigeningsvergoeding  (2). 

  (1) M. denys, Onteigening en planschade, II, Onteigeningsvergoedingen, Antwerpen, 
Kluwer, 2001, 188 ; W. rasschaert en E. Buys, “De onteigening in de bodemsanering & de 
bodemsanering van de onteigening”, in J. ghysels en R. palmans (ed.), Onteigeningen, 
de voorafgaande fase, Antwerpen, Intersentia, 2006, 302 ; J. ghysels, “Bodemsanering, 
eigendomsbeperkende maatregelen en onteigening”, in J. ghysels, V. sagaert en 
R. palmans (ed.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, 
Antwerpen, Intersentia, 2008, 67. 

  (2) P. flamey en J. BouQuet, “De impact van de bodemverontreiniging op de onteige-
ningsvergoeding”, in Departement Vorming en Opleiding van de Orde van advocaten 
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De onteigeningsvergoeding heeft immers krachtens artikel 16 van de 
Grondwet een voorafgaandelijk karakter, terwijl de saneringskost pas 
effectief ontstaat na de onteigening. 

12. De logica verzet zich tegen de verrekening van de bodemsanerings-
kosten op de onteigeningsvergoeding, nu het de onteigende overheid inge-
volge de overdracht van het zogenaamde verhaalsrecht of regresrecht 
zou vrij staan om na de recuperatie van de saneringskosten op de ontei-
gende en diens grondwettelijk gewaarborgde vergoeding, een aansprake-
lijkheidsvordering in te stellen tegen de werkelijke vervuiler  (1).

13. Gelet op deze wettelijke regeling rusten de verplichting tot onder-
zoek naar eventuele bodemverontreiniging en de saneringsplicht op de 
onteigenende overheid en kan de rechter bij de bepaling van de billijke 
onteigeningsvergoeding naar mijn mening de saneringskost niet in 
mindering brengen. 

14. Het middel 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 Gent van 21 december 2010.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 22 maart 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

Cassatiemiddelen

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

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 16 Grondwet bepaalt dat iemand slechts tegen een billijke en 
voorafgaande schadeloosstelling ten algemenen nutte van zijn eigendom 
kan worden ontzet.

Om billijk te zijn moet de onteigeningsvergoeding even groot zijn als het 
bedrag dat moet betaald worden om zich een onroerend goed aan te schaffen 
van dezelfde waarde als het goed waarvan de onteigende werd ontzet.

2. Krachtens artikel 41, § 1, van het toepasselijke decreet van de 
Vlaamse Raad van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (hierna : 

van de balie van Kortrijk (ed.), Het onroerend goed in de verschillende takken van het recht, 
Gent, Larcier, 2008, 283. 

  (1) Id., 284
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Bodemsaneringsdecreet) meldt de overheid die van plan is over te gaan 
tot onteigening ten algemene nutte dit aan OVAM. Krachtens § 2 van 
deze bepaling vraagt de in § 1 bedoelde overheid een bodemattest aan 
betreffende de gronden die ze wil onteigenen.

Artikel 42, § 1, eerste lid, Bodemsaneringsdecreet bepaalt dat er voor 
de onteigening een oriënterend bodemonderzoek moet plaatsvinden, 
indien de onteigening betrekking heeft op gronden waarop een inrich-
ting gevestigd is, of was of een activiteit wordt of werd uitgevoerd die 
opgenomen is op de lijst bedoeld in artikel 3, § 1. 

Krachtens het tweede lid van deze bepaling wordt het oriënterend 
bodemonderzoek op verzoek van de onteigenende overheid door OVAM 
uitgevoerd.

Krachtens artikel 42, § 2, Bodemsaneringsdecreet moet geen nieuw 
onderzoek plaatsvinden indien een oriënterend bodemonderzoek verricht 
werd binnen een periode van twee jaar voor de onteigening en indien 
sinds dit onderzoek geen activiteiten hebben plaatsgevonden die tot een 
bijkomende bodemverontreiniging kunnen leiden.

Artikel 43, § 1, Bodemsaneringsdecreet bepaalt dat OVAM binnen 
dertig dagen na de melding of na het oriënterend bodemonderzoek bij 
de overheid die tot onteigening wil overgaan advies uitbrengt over de 
mogelijke ernst van de bodemverontreiniging en over de mogelijke 
kostprijs van de bodemsanering.

Krachtens § 2 van deze bepaling wordt na de onteigening overgegaan 
tot bodemsanering, naargelang van het geval, overeenkomstig de bepa-
lingen van artikel 7 of artikel 30, en worden de kosten verhaald op de 
aansprakelijke overeenkomstig de artikelen 25 tot 28 of 32.

3. Uit deze bepalingen volgt dat de overheid die van plan is tot ontei-
gening over te gaan, voorafgaandelijk OVAM daarvan inlicht, welke 
desgevallend overgaat tot een oriënterend bodemonderzoek en op basis 
daarvan een advies verstrekt vóór de onteigening over de ernst van de 
bodemverontreiniging en de mogelijke kostprijs van de bodemsane-
ring en dat de onteigenende overheid na de onteigening instaat voor 
de bodemsanering, waarvan de kosten kunnen worden verhaald op de 
aansprakelijke overeenkomstig de artikelen 25 tot 28 of 32.

4. Gelet op deze wettelijke regeling rust de verplichting tot onderzoek 
naar eventuele bodemverontreiniging en de saneringsplicht op de ontei-
genende overheid en is het de rechter niet toegestaan om bij de bepa-
ling van de onteigeningsvergoeding de te verwachten saneringskosten in 
mindering te brengen.

5. Door voor de innemingen 5 en 6 van de onteigeningsvergoeding bij 
de begroting van de onteigeningsvergoeding rekening te houden met de 
geraamde saneringskost van de bodemvervuiling, schenden de appel-
rechters derhalve de aangevoerde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden, ze behoeven 
geen antwoord.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

onteigeningsvergoeding voor de innemingen 5 en 6, alsmede over de inte-
resten en 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 zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

28 juin 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de 
heer Maes.

N° 424

1o kamer — 28 juni 2012
(C.11.0723.N)

Borgtocht. — Bankgarantie op eerste verzoek. — Begunstigde. — recht 
tot afroep. — opdrachtgever. — onterechte afroep. — recht op terugvor-
dering. — Bewijslast.

De begunstigde van een bankgarantie op eerste verzoek heeft het recht 
tot afroep van de garantie zodra de voorwaarden hiertoe zijn vervuld ; 
de opdrachtgever van de garantie is gerechtigd de krachtens de garantie 
betaalde bedragen van de begunstigde terug te vorderen wanneer de afroep 
niet terecht is gebeurd ; de bewijslast hiervoor berust bij de opdrachtgever  (1).

(multimodal logistics platform n.v. t. schenker n.v.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van koophandel te Mechelen van 23 december 2010.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

  (1) Het O.M. concludeerde tot verwerping nu het van oordeel was dat ongeacht op 
wie de rechtbank te dezen de bewijslast laat rusten van de omvang van de huurschade, 
de rechtbank ook overweegt dat het verslag waarop eiseres zich beriep tot bewijs van 
de omvang van de huurschade alleen waarschijnlijk maakt dat er enige huurschade is 
ontstaan, maar geen uitsluitsel biedt over de precieze omvang ervan en de mate waarin 
zij door verweerster dient te worden gedragen. Het O.M. was dan ook van mening dat 
de kritiek van eiseres niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang nu deze het oordeel 
van de rechtbank over de bewijswaarde van de minnelijke expertise onaangetast laat.
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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. De begunstigde van een garantie op eerste verzoek heeft het recht 
tot afroep van de garantie zodra de voorwaarden hiertoe zijn vervuld. De 
opdrachtgever van de garantie is gerechtigd de krachtens de garantie 
betaalde bedragen van de begunstigde terug te vorderen wanneer de 
afroep niet terecht is gebeurd. De bewijslast hiervoor berust bij de 
opdrachtgever. 

2. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat :
— de verweerster als huurder van een bedrijfsgebouw aan de eiseres 

(verhuurder) een bankgarantie op eerste verzoek heeft verstrekt tot 
waarborg van de eventuele huurschade bij het beëindigen van de over-
eenkomst ;

— de overeenkomst een einde nam op 31 december 2007 ; 
— de verhuurder op 20 mei 2008 overging tot afroep van de bankga-

rantie ;
— de bank aan de verhuurder het overeengekomen bedrag betaalde ;
— de huurder het bestaan van huurschade betwist en van de verhuurder 

de terugbetaling vordert van het door de bank betaalde bedrag ;
— tussen de partijen betwisting bestaat over het bestaan en de omvang 

van de schade.
3. De appelrechters die oordelen dat op de verhuurder als begunstigde 

van de garantie, de bewijslast rust “van de omvang van het bestaan van 
de schade, en de omvang ervan”, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht. 

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 betwisting daaromtrent over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Turnhout, 

rechtszitting houdende in hoger beroep.

28 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Anderslui-
dende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : 
mevr. Geinger en de heer Maes.
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N° 425

1o kamer — 28 juni 2012
(C.11.0744.N)

1o dwangsom. — veroordeling om iets te doen. — formulering. — vereiste. 
— taak van de rechter.

2o rechtBanken. — Burgerlijke zaken. — allerlei. — dwangsom. — 
veroordeling om iets te doen. — formulering. — vereiste. — taak van de 
rechter. 

1o en 2o De veroordeling om iets te doen, waaraan voor het geval aan die 
hoofdveroordeling niet wordt voldaan, de verbeurte van een dwangsom 
wordt gekoppeld, moet voldoende nauwkeurig moet worden geformuleerd ; 
wanneer de dwangsomrechter aldus de uitvoering van maatregelen volgens 
bepaalde modaliteiten gelast, dient hij de hierbij in acht te nemen richtlijnen 
desgevallend zelf te preciseren. (Art. 1385bis en quater Gerechtelijk Wetboek)

(fiscro B.v.B.a. t. Business & tax consultants B.v.B.a. e.a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 27 juni 2011.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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 

1. Krachtens artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter op 
vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling 
van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofd-
veroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadever-
goeding indien daartoe gronden zijn.

Krachtens artikel 1385quater van hetzelfde wetboek, komt de dwangsom, 
eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft 
verkregen en kan deze partij de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens 
de titel waarbij zij is vastgesteld.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de veroordeling om iets te doen, 
waaraan voor het geval aan die hoofdveroordeling niet wordt voldaan, 
de verbeurte van een dwangsom wordt gekoppeld, voldoende nauw-
keurig moet worden geformuleerd. Wanneer de dwangsomrechter aldus 
de uitvoering van maatregelen volgens bepaalde modaliteiten gelast, 
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hij de hierbij in acht te nemen richtlijnen desgevallend zelf dient te 
preciseren.

3. De appelrechters die oordelen dat de omschrijving van “alle vennoot-
schapsdocumenten – en boeken” en van “alle nuttige documenten en 
stukken met het oog op de uitoefening van de onderzoeksbevoegdheden van 
(de eiseres)” te vaag zijn omdat deze noch de verweersters noch de beslag-
rechter toelaten na te gaan of de opgelegde verplichtingen werden nage-
leefd, deze het doel en strekking van het vonnis van de dwangsomrechter 
ver te buiten gaan en bovendien de verweersters blootstellen aan mogelijke 
willekeur van de eiseres en op die gronden beslissen dat de dwangsom niet 
kon worden verbeurd, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

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

28 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Forrier, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Maes en de heer Mahieu.

N° 426

1o kamer — 29 juni 2012
(C.11.0746.F)

1o MILIEURECHT. — stopzetting van de activiteit van een Benzinestation. 
— verplichtingen ten laste van de exploitant. — persoon die de kosten 
van de uitvoering van de verplichtingen moet dragen.

2o HINDERLIJKE INRICHTINGEN. — stopzetting van de activiteit van een 
Benzinestation. — verplichtingen ten laste van de exploitant. — persoon 
die de kosten van de uitvoering van de verplichtingen moet dragen.

1o en 2o Uit artikel 681bis/63 derde lid, titel III, van het Algemeen Reglement 
voor de Arbeidsbescherming, regel van politie, volgt dat bij de stopzetting 
van de activiteit van een benzinestation, de verplichting om een indica-
tief onderzoek van de ondergrond te doen uitvoeren en om de tanks en de 
leidingen weg te halen of ze te reinigen en te vullen met zand, onoplosbaar 
schuim of een gelijkwaardig inert materiaal, berust op de exploitant die, 
behoudens andersluidend wettelijk of contractueel beding, de kosten ervan 
draagt  (1). (Art. 681bis/63, derde lid, ARAB)

(liège auto n.v. t. kuwait petroleum Belgium n.v.)

  (1) Artikel 681bis/63, derde lid, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescher-
ming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 feb. 1946 en 27 sept. 1947, daarin 
ingevoegd bij artikel. 1 van het Besluit van de Waalse Regering van 4 maart 1999 vóór de 
wijziging ervan bij het Besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2010.
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arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van koophandel te Luik van 7 mei 2010.

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

ii. cassatiemiddelen

In haar verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij 
dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Het middel

Tweede onderdeel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luidens artikel 681bis/63, derde lid, titel III, van het Algemeen Regle-
ment voor de Arbeidsbescherming, daar ingevoegd bij artikel 1 van het 
besluit van de Waalse regering van 4 maart 1999, stelt de exploitant, bij 
definitieve buitengebruikstelling van een tank of sluiting van een benzi-
nestation de technisch ambtenaar daarvan in kennis bij aangetekende 
brief met ontvangbewijs en laat hij de tank(s) en leidingen ledigen en 
weghalen ; als de tanks niet kunnen worden weggehaald, worden ze 
gereinigd en gevuld met zand, onoplosbare schuim of een gelijkwaardig 
inert materiaal, mits toestemming van de technisch ambtenaar ; boven-
dien laat de exploitant een indicatief onderzoek van de kwaliteit van de 
grond en de ondergrond uitvoeren en deelt hij de technisch ambtenaar 
de resultaten daarvan mee binnen drie maanden na de buitengebruik-
stelling van de tanks of na de stopzetting van de activiteit.

Uit die regel van politie volgt dat bij de stopzetting van de activiteit 
van een benzinestation, de verplichting om een indicatief onderzoek van 
de ondergrond te doen uitvoeren en om de tanks en de leidingen weg te 
halen of ze te reinigen en te vullen met zand, onoplosbaar schuim of een 
gelijkwaardig inert materiaal, berust op de exploitant die, behoudens 
andersluidend wettelijk of contractueel beding, de kosten ervan draagt.

Het bestreden vonnis overweegt, op de gronden van het beroepen 
vonnis die het overneemt, alsook op zijn eigen gronden, zonder vast te 
stellen dat een wettelijke bepaling de uitvoering van de voornoemde 
verplichtingen ten laste legt van een andere persoon dan de exploitant, 
dat “het Waals Gewest niet zegt wie, de eigenaar dan wel de exploi-
terende huurder, de kosten moet dragen van de sanering”, dat, “de 
eiseres, volgens de bewoordingen van artikel 9 [van de handelshuur-
overeenkomst die is] ingegaan op 1 januari 1988, op 31 december 2002, bij 
de beëindiging van de huurovereenkomst eigenaar is geworden van de 
tanks”, “door gewone natrekking van de onroerende goederen door hun 
bestemming die op het einde van de huurovereenkomst op het perceel 
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zullen bestaan” en dat “[de verweerster] er niet contractueel toe verplicht 
was de kosten te dragen van een ‘reiniging’ van de aan [de eiseres] beho-
rende tanks, leidingen”.

Het bestreden vonnis dat, op grond van die vermeldingen, de vordering 
van de eiseres verwerpt, schendt voormeld artikel 681bis/63.

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 koophandel te Verviers.

29 juni 2012— 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslag-
gever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advocaat-
generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de heer Kirkpatrick.

N° 427

1o kamer — 29 juni 2012
(C.11.0522.F)

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — DAAD. — fout. — 
derde-medeplichtigheid. — voorwaarde.

2o OVEREENKOMST. — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN. 
— t.a.v. derden. — derde medeplichtigheid. — voorwaarde.

1o en 2o Derde-medeplichtigheid impliceert de deelneming van een derde aan 
de rechtshandeling die ten grondslag ligt aan de wanuitvoering van de 
contractuele verbintenis  (1). (Artt. 1382 en 1383 BW)

  (1) Het O.M. was van oordeel dat de derde aansprakelijk is als hij meewerkt aan de 
wanuitvoering van een contractuele verbintenis, als hij zijn recht alleen gebruikt om 
hulp te bieden bij de wanuitvoering van een contractuele verbintenis, als de schadeve-
roorzakende daad een juridisch feit is, als het, zoals het meestal voorkomt, gaat om 
een overeenkomst tussen degene die door de verbintenis gehouden is en de derde-mede-
plichtige ; de hoedanigheid van derde-medeplichtige kan ook gelden voor een derde die 
met de schuldenaar contracteert ;iedere handeling waarbij een derde, met kennis van 
zaken, deelneemt aan het begaan van een contractuele fout door de schuldenaar maakt 
van hem een derde-medeplichtige ; de handeling van deelneming kan diverse vormen 
aannemen voor zover ze kunnen worden aangemerkt als een handeling die bijgedragen 
heeft tot de onrechtmatige verbreking van de overeenkomst door de schuldenaar. Het 
concludeerde bijgevolg dat het middel, dat berustte op de overweging dat de deelne-
ming van een derde aan de contractuele fout impliceert dat de schuldenaar contracteert 
met de derde medeplichtige en daaruit afleidde dat het bestreden arrest, doordat het 
vaststelt dat de derde niet met de schuldenaar van de miskende overeenkomst heeft 
gecontracteerd, niet naar recht heeft kunnen vaststellen dat alle voorwaarden voor 
de derde-medeplichtigheid vervuld waren aan de zijde van de derde, faalde naar recht.
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(k.c.t. B.v.B.a. t. uniBox games B.v.B.a. e.a.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 28 februari 2011.

Raadsheer Marine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is 
gesteld.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de eiseres, op grond van de onder-
staande redenen, in solidum met de tweede en de derde verweerder heeft veroor-
deeld tot betaling aan de eerste verweerster van 51.562,19 euro te vermeerderen 
met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 28 februari 2008 :

 “5. Derde-medeplichtigheid
Van haar kant was de [derde verweerster] op de hoogte en moest zij wel op de 

hoogte zijn van het bestaan van een overeenkomst tussen [de tweede verweerder] 
en [de eerste verweerster]. Evengoed had zij weet van het gebruikelijke beding 
in dergelijke overeenkomsten dat de exploitant verplicht dat beding te doen 
naleven door een eventuele overnemer van de zaak. Haar zaakvoerder, N.O., 
kwam heel vaak ter plaatse en nam actief deel aan de exploitatie voordat de 
overdrager ervan zich terugtrok. Hij is nog met de exploitatie van de door [de 
eiseres] geplaatste speelautomaten begonnen op grond van de vergunning die aan 
laatstgenoemde was uitgereikt.

De [derde verweerster] heeft, door met [de eiseres] een overeenkomst te sluiten 
die haar toeliet haar speelautomaten te plaatsen, waarover moet zijn onderhan-
deld geweest nog voor de speelautomaten van [de eerste verweerster] die in een 
zijlokaal waren opgeslagen, werden opgehaald, deelgenomen aan de niet-nakoming 
door de [de tweede verweerder] van zijn contractuele verbintenissen en is daarom 
een derde-medeplichtige die gehouden is [de eerste verweerster] te vergoeden.

De voorwaarden betreffende de aansprakelijkheid van de derde-medeplichtige 
zijn bekend (zie wéry, Théorie générale du contrat, Rép. not., deel IV, boek 1/1, 
2010, p. 700, nr. 655). De derde was of behoorde op de hoogte te zijn op het ogenblik 
dat de tweede overeenkomst werd gesloten (zelfde auteur, p. 701, nr. 656). Er is 
sprake van een fout aan de zijde van een derde zodra andermans rechten wetens 
worden miskend, ook al heeft die derde geen contact gehad met de schuldenaar 
van de geschonden overeenkomst (I. Banmeyer, L’action paulienne et la tierce 
complicité, points de contact, CUP, december 1988, dl. XXVII, p. 261 e.v., inzonder-
heid p. 267). “Il ne s’agit pas d’exiger du tiers qu’avant de contracter il fasse des 
recherches poussées pour savoir s’il ne se rend pas complice de la violation d’une 
obligation contractuelle d’autrui. Par contre, il n’est pas tolérable que le tiers 
se refuse à voir ce que chacun à sa place eût vu. ‘Devait savoir’ vise les cas où les 
circonstances sont telles que, sans examen particulier, le tiers eût dû arriver à la 
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conclusion que l’acte juridique qu’il se propose d’accomplir le sera en violation de 
l’obligation d’autrui” (Y. merchiers, “La tierce complicité de la violation d’une 
obligation contractuelle : fin d’une incertitude”, R.C.J.B., 1984, 379). “Le tiers 
commet également une faute lorsque son ignorance de l’obligation contractuelle 
méconnue procède d’une négligence inexcusable” (S. Bar en C. haltert, Les effets 
du contrat, Kluwer, 2006, p. 124 en 125).

De [eiseres] is ook een derde ten aanzien van de op foutieve wijze miskende 
overeenkomst. De omstandigheid dat de [derde verweerster] zelf derde-mede-
plichtige is, sluit niet uit dat [de eiseres] die met haar contracteert het niet is. 
Het is voldoende dat zij op de hoogte was of had moeten zijn van het bestaan van 
de overeenkomst op grond waarvan [de eerste verweerster] speelautomaten in de 
zaak plaatste om eveneens als derde-medeplichtige bij de niet-nakoming van de 
overeenkomst te kunnen worden aangemerkt.

[De eerste verweerster] levert het bewijs van een telefoongesprek op 15 januari 
en op 8 februari 2008 tussen een van haar medewerkers en een personeelslid van 
[de eiseres], maar de inhoud van die telefoongesprekken blijft onbekend, ook al 
maakt dat feit de aan [de eiseres] gegeven informatie aannemelijk.

Die speelautomatenfirma plaatst haar toestellen in een bestaand en geëxploi-
teerd café. Zij hoorde te weten dat de vorige exploitant kansspelen had waarvoor 
hij de gebruikelijke verplichting had om zijn verbintenis door zijn opvolger te 
doen nakomen. De aanvraag van de vergunning die [de derde verweerster] uitein-
delijk op 10 maart 2008 heeft verkregen, is wellicht in januari 2008 ingediend, daar 
bij de vaststelling van 24 januari 2008 aan de gerechtsdeurwaarder werd gezegd 
dat die aanvraag nog op de 28ste van dezelfde maand zou worden behandeld, dus 
nog voordat de speelautomaten van [de eerste verweerster] werden opgehaald ; 
daaruit kan worden afgeleid dat de vertegenwoordiger van [de eiseres], die een 
contract kwam aanbieden met ietwat betere financiële voordelen dan die welke 
door [de eerste verweerster] waren toegekend, de speelautomaten van laatstge-
noemde die ergens opzijgezet waren, wel moet opgemerkt hebben. Het is immers 
moeilijk denkbaar dat hij niet alle lokalen heeft bezocht en, zelfs als hij misleid 
zou zijn geweest door de exploitant die beweerde dat er in het café geen spelen 
stonden, dan nog had hij als omzichtige en behoedzame man van het vak, die 
informatie moeten controleren. Een enkel telefoontje, zoals het eerder vermelde 
van 15 januari 2008 zou hebben volstaan. De nieuwe huurovereenkomst werd pas 
op 8 februari 2008 door [de derde verweerster] ondertekend, terwijl het contract 
van [de eiseres] op 4 februari werd gesloten. Bovendien betekent de onderteke-
ning van een nieuwe huurovereenkomst met de eigenaar niet noodzakelijk dat 
er geen overdracht van de handelszaak heeft plaatsgevonden. De overdrager had 
gewoonweg belang bij de nieuwe huurovereenkomst om bevrijd te worden van de 
hoofdelijkheid met de overnemer.

De omstandigheid dat de [eiseres] geen gevolg wilde geven aan de ingebreke-
stelling van 28 februari 2008 door de raadsman van [de eerste verweerster] om “de 
speelautomaten van [de eerste verweerster] in de zaak terug te plaatsen” is geen 
aanwijzing dat zij geen weet had van een vorige overeenkomst die nog steeds liep, 
ook al beroept zij zich hierop om zich te rechtvaardigen, hoofdzakelijk omdat 
zij al bedragen had uitgekeerd zonder welke zij geen toegang tot de lokalen zou 
hebben gekregen.

De contractbreuk door [de tweede verweerder] wordt gesanctioneerd met een 
contractueel vastgestelde schadevergoeding die des te minder buitensporig is dat 
de betrokkene toegeeft dat de exploitatie van de speelautomaten heel rendabel 
is. Ook al stond het [de tweede verweerder] vrij om zich uit zijn zaak terug te 
trekken, toch was hij contractueel verplicht om degene aan wie hij het exploita-
tiematerieel overdroeg de verplichting op te leggen het contract met [de eerste 
verweerster] verder uit te voeren. Deze laatste zag zich voor lange tijd ontzegd 
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uit het recht haar toestellen aldaar te plaatsen, aangezien de overeenkomst met 
[de eiseres] voor vijf jaar werd gesloten en stilzwijgend hernieuwbaar is, wat het 
groot verschil tussen het percentage van de verdeling van de opbrengsten en dat 
van de verbrekingsvergoeding kan verantwoorden.

De schade ten gevolge van de fout van de derde-medeplichtigen is even groot, 
aangezien alle betrokkenen in solidum gehouden zijn, zoals de eerste rechters 
terecht beslissen.” 

Grieven

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek onderstelt 
derde-medeplichtigheid dat de derde bewust en met volle kennis van zaken heeft 
“meegewerkt” aan de niet-nakoming van de contractuele verbintenis door de 
betrokken partij of dat de derde, met kennis van zaken, “deelgenomen” heeft aan 
de contractuele fout.

Die voorwaarde dat de derde moet hebben meegewerkt of deelgenomen aan de 
contractuele fout impliceert dat de schuldenaar “contracteert” met de derde-
medeplichtige.

De eiseres had in haar aanvullende appelconclusie subsidiair aangevoerd dat de 
voorwaarden voor derde-medeplichtigheid niet voorhanden waren, meer bepaald 
omdat zij “helemaal geen contract heeft gesloten met degene die de verbintenis 
ten aanzien [van de eerste verweerster] moet nakomen, maar wel met een derde 
aan wie de oorspronkelijke verbintenis door zijn eigen contractant niet werd 
opgelegd, terwijl zij hem had moeten worden opgelegd”.

Het arrest overweegt echter dat “er sprake is van een fout aan de zijde van 
de derde zodra andermans rechten doelbewust worden miskend, ook al heeft die 
derde geen contact gehad met de schuldenaar van de geschonden overeenkomst” 
en dat “de omstandigheid dat de [derde verweerster] zelf derde-medeplichtige is, 
niet uitsluit dat [de eiseres] die met haar contracteert het niet is”.

Het arrest dat heeft vastgesteld dat de eiseres niet heeft gecontracteerd met 
de schuldenaar van de geschonden overeenkomst (namelijk de overeenkomst van 
18 oktober 2006 tussen eerste verweerster en de tweede verweerder) maar wel met 
de derde-medeplichtige, namelijk de derde verweerster, heeft niet naar recht 
kunnen beslissen dat alle voorwaarden voor de derde-medeplichtigheid vervuld 
waren aan de zijde van de eiseres en bijgevolg evenmin dat zij een fout heeft 
begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade van de eerste verweerster.

Het arrest heeft bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat de eiseres 
in solidum met de tweede verweerder en de derde verweerster gehouden 
is tot het herstel van de schade van de eerste verweerster. 
Het arrest dat beslist dat de eiseres in solidum met de tweede verweerder en 

de derde verweerster gehouden is tot het herstel van de schade van de eerste 
verweerster, hoewel het vaststelt dat de eiseres niet heeft gecontracteerd met de 
tweede verweerder, schendt de in het middel vermelde wetsbepalingen.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Het middel

Eerste middel

Derde-medeplichtigheid impliceert de deelneming van een derde aan 
de rechtshandeling die ten grondslag ligt aan de niet-nakoming van de 
contractuele verbintenis.
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Het arrest stelt op de gronden van het beroepen vonnis die het over-
neemt en op eigen gronden vast dat de eerste verweerster met de tweede 
verweerder een overeenkomst gesloten heeft betreffende het plaatsen van 
speelautomaten in het café van laatstgenoemde ; dat die overeenkomst 
een exclusiviteitsclausule bevatte en bepaalde dat de tweede verweerder 
bij overdracht van de handelszaak de eerste verweerster daarvan op de 
hoogte moest brengen en de overnemer de verplichting moest opleggen 
om het contract verder uit te voeren en over te nemen ; dat de heer O., die 
actief deelnam aan de exploitatie van dat café, de vennootschap, zijnde 
de derde verweerster, heeft opgericht, die de exploitatie van het café 
heeft overgenomen, zonder dat de tweede verweerder haar de verplichting 
oplegde het contract met de eerste verweerster verder uit te voeren, en 
dat de derde verweerster met de eiseres een nieuw contract heeft gesloten 
die haar het recht gaf haar speelautomaten in de lokalen te plaatsen.

Na te hebben beslist dat de derde verweerster “deelgenomen [heeft] 
aan de niet-nakoming door [de tweede verweerder], van zijn contrac-
tuele verbintenissen en […] een derde medeplichtige [is] die [de eerste 
verweerster] moet vergoeden”, overweegt het arrest dat “er sprake is 
van een fout aan de zijde van een derde zodra andermans rechten doel-
bewust worden miskend, ook al heeft die derde geen contact gehad met 
de schuldenaar van de geschonden overeenkomst […] ; de [eiseres] is 
ook een derde ten aanzien van de op onrechtmatige wijze geschonden 
overeenkomst ; de omstandigheid dat de [derde verweerster] zelf derde-
medeplichtige is, sluit niet uit dat [de eiseres] die met haar contracteert 
het niet is [lees : het wel is] ; het is voldoende dat zij op de hoogte was of 
had moeten zijn van het bestaan van de overeenkomst op grond waarvan 
[de eerste verweerster] speelautomaten in de zaak plaatste om eveneens 
als derde-medeplichtige bij de niet-nakoming van de overeenkomst te 
kunnen worden aangemerkt”, en dat de eiseres haar toestellen plaatste 
“in een bestaand en geëxploiteerd café. Zij hoorde te weten dat de vorige 
exploitant kansspelen had waarvoor hij de gebruikelijke verplichting had om 
zijn verbintenis door zijn opvolger te doen nakomen”.

Met die vermeldingen, waaruit blijkt dat de eiseres contractueel 
verbonden was met de derde verweerster, die vrij was van elke contrac-
tuele verbintenis ten aanzien van de eerste verweerster, en niet met de 
tweede verweerder, verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslis-
sing dat de eiseres derde-medeplichtige was aan het feit dat de tweede 
verweerder zijn contractuele verbintenissen ten aanzien van de eerste 
verweerster niet is nagekomen, en derhalve evenmin zijn beslissing dat 
zij een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade 
van de eerste verweerster.

Het middel is gegrond.
Het tweede middel dient niet te worden onderzocht, het kan immers 

niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres, in solidum 

met de verweerder en de tweede verweerster veroordeelt, om aan de 
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eerste verweerster 51.562,19 euro te betalen, te vermeerderen met de 
interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 28 februari 2008, en het 
uitspraak doet over de vordering tot vrijwaring van de eiseres en over 
de kosten die zij moet dragen ;

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.

29 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Regout. — Andersluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer Foriers.

N° 428
1o kamer — 29 juni 2012

(C.11.0663.F)

1o HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — verplichtingen van partijen. 
— Brand. — grondslag van de verplichting van de huurder.

2o HUUR VAN GOEDEREN. — HUISHUUR. — verplichtingen van partijen. 
— Brand. — grondslag van de verplichting van de huurder. — gevolg.

1o Artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek is gebaseerd op de verplichting 
voor de huurder om op het einde van de huurovereenkomst de zaak terug te 
geven die hem is toevertrouwd  (1). (Art. 1733 BW)

2o Artikel 1733 is niet van toepassing wanneer in het gehuurde goed brand is 
ontstaan nadat het door de huurder op het einde van de huurovereenkomst 
aan de verhuurder was teruggegeven (2). (Art. 1733 BW)

(t. t. B. e.a.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 8 november 2010 van 
het hof van beroep te Luik.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

De eiser voert een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1315,1732 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 428. 
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Aangevochten beslissingen

Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat voor recht zegt dat de eiser, op 
grond van artikel 1733 Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk is voor de brand die op 
26 april 2004 in de vakantiewoning is ontstaan, en dat hij contractueel aansprake-
lijk is voor de beschadigingen of de verliezen die de verweerders hebben geleden ; 
het baseert die beslissing op alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn 
weergegeven, en inzonderheid op de onderstaande redenen :

 “In hun laatste appelconclusie baseren de (verweerders) hun rechtsvordering 
uitsluitend op artikel 1733 Burgerlijk Wetboek.

Dat artikel bepaalt dat de huurder van een onroerend goed aansprakelijk is 
voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

Overeenkomstig artikel 1732 Burgerlijk Wetboek is (de eiser) aansprakelijk 
voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, 
tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.

Artikel 1735 preciseert dat de huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen 
en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onder-
huurders.

(De eiser) voert aan dat, aangezien het goed de dag voordien door de huurders 
werd teruggeven, het vermoeden dat artikel 1733 Burgerlijk Wetboek op laatstge-
noemden doet rusten, hier niet geldt, te meer daar de eigenaars twee weken na de 
brand de waarborg van 1.000 euro hebben teruggegeven. 

Zoals de eerste rechter het treffend heeft verwoord, heeft het opnieuw en 
zonder voorbehoud in bezit nemen van het goed echter uitsluitend betrekking op 
de gegevens waarvan de eigenaars zich hebben kunnen vergewissen, maar niet op 
verborgen gegevens, zoals een smeulend vuur (…). 

(De eiser) verwijt het beroepen vonnis dat het hem aansprakelijk stelt voor de 
brand, meer bepaald op grond dat, ‘aangezien de brand bij de teruggave van het goed 
reeds in de kiem aanwezig was, niet kan worden aangenomen dat de terugname van 
het goed, zelfs zonder voorbehoud, door de eigenaars, de huurder zou ontslaan van 
zijn op artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek gegronde aansprakelijkheid’ (…). 

Hij voert aan dat het feit dat de brand op het ogenblik van de teruggave reeds in 
de kiem aanwezig was, door de eigenaars niet wordt bewezen en dat het verhoor van 
(verweerster) en van de elektricien die op maandag 26 april rond 10 uur 30 - 11 uur 
ter plekke zijn gekomen en verklaard hebben dat zij de afvalcontainer niet hebben 
geopend en dat zij geen enkele handeling hebben verricht die verband houdt met 
de brand, waarop de eerste rechter zijn overtuiging heeft gebaseerd, gewone bewe-
ringen zijn van personen aan wie iets ten laste zou kunnen worden gelegd en niet 
het bewijs kunnen opleveren van het feit dat zij de brand niet hebben veroorzaakt.

Uit de met redenen omklede conclusie van deskundige M. G., burgerlijk inge-
nieur, die op de dag van de brand werd aangesteld door het parket van Marche-
en-Famenne, en van deskundige J.-L. H., burgerlijk ingenieur, die bij beschik-
king in kort geding van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Marche-en-Famenne van 30 juni 2004 werd aangesteld met het goedvinden van de 
vennootschap L’Ardenne prévoyante, (verweerders) verzekeraar voor brand en 
exploitatieverlies (…), kan het volgende worden afgeleid :

‘Het feit dat er in die afvalcontainer in PVC een smeulende brandhaard aanwezig 
was, verklaart het ontstaan van die oorspronkelijke brandhaard. Die smeulende 
brandhaard is mogelijk ontstaan doordat er gloeiende barbecue-as of een slecht 
uitgedoofde sigaret in die afvalcontainer was terechtgekomen (…). 

Het schadegeval brand is ontstaan vanuit een zone van oorspronkelijke 
convectie en straling, op de plaats waar de afvalcontainer stond, vlak bij de noor-
delijke gevelbekleding van de vakantiewoning (…). 
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In de omgeving van de zone van oorspronkelijke convectie en straling werd 
geen enkele normaal aanwezige energiebron aangetroffen. 

Het afval (glazen flessen, drankblikjes, etensresten, brandbaar afval) dat werd 
gevonden in wat er nog van de afvalcontainer restte, is geen afval dat spontaan 
zal ontbranden. 

In de omgeving van de zone van oorspronkelijke convectie en straling werd dus 
een energiebron aangebracht. 

De onvoorzichtige handeling die de laatste gebruikers van het goed in het huis-
houden hebben verricht (gloeiende as of niet-uitgedoofde sigaret) heeft, aldus de 
deskundige, de brand veroorzaakt. 

Gelet op de plaatsgesteldheid heeft het smeulende vuur in de afvalcontainer 
zich naar de vakantiewoning uitgebreid’(…). 

(De eiser), die moet bewijzen dat de brand niet door zijn schuld is ontstaan, 
houdt staande, zonder het bewijs daarvan te leveren, dat de eigenaars de vuil-
nisbak langs de muur met de topgevel hebben geplaatst. Laatstgenoemden leggen 
(…) de verklaring neer van S.K., chauffeur bij de firma WC 2000 te Stavelot die 
belast is met de ophaling van de afvalcontainers van de vakantiewoning. Daarin 
beweert hij dat hij die container ophaalt ‘die altijd op dezelfde plaats staat, 
namelijk op de afgesloten binnenplaats van de vakantiewoning, op 4 meter van 
het gebouw, recht tegenover een glazen deur’.

Hij beweert ook dat iedereen vrije toegang heeft tot die plaats en dat na zijn 
vertrek op 25 april in het begin van de namiddag en zijn telefoontje naar de eige-
naar, gelijk wie toegang had tot het goed en er een brandend voorwerp in kon 
gooien, zoals voetzoekers.

Uit de aan het hof van beroep voorgelegde dossiers kan geen enkele nalatigheid 
van de eigenaars worden afgeleid. Hun pand is omgeven door muren en hagen en 
waartoe men toegang heeft via het grote binnenplein. Zoals gebruikelijk komen 
zij met hun huurders overeen voor de sleuteloverdracht na het verblijf op een 
welbepaalde plaats.

(De eiser) kan niet het bewijs leveren dat de voetzoekers, of een door een derde in 
de vuilniscontainer gegooide sigaret de brand veroorzaakt zouden hebben. Voorts 
kan (de eiser) niet bewijzen dat (de verweerster) en de elektricien die vlak voor de 
brand ontstond daar aanwezig waren, een onvoorzichtigheid hebben begaan waar-
door het vuur dat het schadegeval heeft veroorzaakt, zou beginnen te smeulen zijn.

(De eiser) betwist dat hij de as van de buitenbarbecue die zaterdagavond 
24 april werd gebruikt, weggedragen heeft. Hij legt (…) verklaringen neer van 
familieleden die aan het weekend hebben deelgenomen en dit bevestigen. Die 
verklaringen zijn gevoegd bij de brief die zijn raadsman op 24 december 2004 aan 
de gerechtsdeskundige Hotte heeft gestuurd. 

Op grond van het brandweerverslag van 21 november 2004 dat vermeldt dat 
de woning binnen pas was schoongemaakt, voert hij aan dat (de verweerster) 
tijdens de schoonmaak op maandag 26 april die as zou hebben weggedragen. (De 
verweerster) voert aan dat zij uitsluitend aanwezig was om de deur open te doen 
voor de elektricien en dat zij van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om de 
meterstanden op te nemen. De schoonmaak van de grote vakantiewoning door 
het gezin neemt minimum twee dagen in beslag.

Hoe dan ook, gesteld dat, volgens (eisers) zienswijze, de as van de barbecue 
buiten was blijven liggen van zaterdagavond 24 april 2004 tot 26 april, dan was zij 
afgekoeld en kon zij, alleen op zich zelf, niet het smeulende vuur zijn dat de brand 
heeft veroorzaakt. Tot slot kan zijn versie volgens welke het vuur veroorzaakt 
zou zijn door een slecht uitgedoofde sigaret in een vuilnisbak waarin gedoofde 
barbecue-as lag die aldus weer was beginnen te branden, door geen enkel gegeven 
dat aan het hof van beroep ter beoordeling is voorgelegd, worden bewaarheid.
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Uit de vaststellingen van de deskundigen volgt dat (de eiser) hoogstwaarschijn-
lijk de woning heeft teruggeven met een smeulend vuur in de gesloten afvalcon-
tainer dat, op den duur, gaten heeft gebrand in de opstaande PVC-wanden. ‘Het 
gat in die wanden of het feit dat ze ingevallen zijn, heeft genoeg zuurstof aange-
zogen om de oorspronkelijke brandhaard te doen ontstaan die zich verspreid heeft 
naar de houten gevelbekleding van de zuidelijke topgevel, aan de buitenkant van 
het gebouw’ (…). 

Aangezien (de eiser) in gebreke blijft het vermoeden van artikel 1733 van het 
Burgerlijk Wetboek, te weerleggen is hij contractueel aansprakelijk voor de voor 
de door de (verweerders) geleden beschadigingen of verliezen.” 

Grieven

Naar luid van artikel 1732 Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk 
voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, 
tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. Artikel 1733 van 
dat wetboek, dat een bijzondere toepassing vormt van artikel 1732 op het geval 
van brand, bepaalt dat de huurder eveneens aansprakelijk is voor een dergelijk 
schadegeval maar biedt hem de mogelijkheid te bewijzen dat hij geen fout heeft 
begaan.

Uit die bepalingen valt af te leiden dat het aan de verhuurder staat te bewijzen 
dat de “beschadiging”, het “verlies” of de “brand” ontstaan is tijdens de huurtijd 
van de huurder en dat de bewijslast van het feit dat laatstgenoemde geen fout 
heeft begaan, slechts op de huurder zal rusten indien de verhuurder dat bewijs 
heeft geleverd.

Eerste onderdeel

Het arrest dat niet betwist dat de eiser het verhuurde goed heeft verlaten op 
zondag 25 april 2004 en dat de brand ‘s anderendaags is ontstaan — zodat die brand 
niet ontstaan is tijdens de periode waarin de eiser het goed betrok — en dat 
laatstgenoemde niettemin veroordeelt om “contractueel (in te staan) voor de 
door de (verweerders) geleden beschadigingen of verliezen” op grond dat hij “in 
gebreke blijft het vermoeden van artikel 1733 Burgerlijk Wetboek te weerleggen”, 
schendt zowel artikel 1733 Burgerlijk Wetboek als artikel 1732 dat de bijzondere 
toepassing ervan is op het geval van brand (schending van de artikelen 1732 en 
1733 Burgerlijk Wetboek).

Het schendt tevens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het 
Gerechtelijk Wetboek betreffende de bewijslast doordat het de eiser opdraagt 
“het vermoeden van artikel 1733 Burgerlijk Wetboek te weerleggen” hoewel de 
verweerders, die zich niet konden beroepen op artikel 1733 Burgerlijk Wetboek, 
aangezien uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat de brand niet 
ontstaan is tijdens de tijd dat de eiser het goed huurde, het bewijs dienden te 
leveren dat de eiser of zijn huisgenoten aansprakelijk waren voor het ontstaan 
van de brand (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 
Gerechtelijk Wetboek).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 1733 Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk 
voor brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.
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Die wetsbepaling is gebaseerd op de verplichting voor de huurder om 
op het einde van de huurovereenkomst de zaak terug te geven die hem 
is toevertrouwd.

Daaruit volgt dat artikel 1733 niet van toepassing is wanneer in het 
gehuurde goed brand is ontstaan nadat het door de huurder op het einde 
van de huurovereenkomst aan de verhuurder was teruggegeven.

Uit het feitenrelaas van de eerste rechter, waarnaar het arrest verwijst, 
en uit de feiten die het arrest zelf vermeldt, volgt dat :

— de verweerders aan de eiser een vakantiewoning hebben verhuurd 
van 23 tot 25 april 2004 en dat de verweerders na afloop van de huurpe-
riode opnieuw bezit genomen hebben van het goed ;

— dat er op maandag 26 april 2004, rond 13 uur, brand is ontstaan in 
het verhuurde goed vanuit een afvalcontainer die dicht bij de getroffen 
vakantiewoning stond.

Het arrest dat overweegt dat “het volgens de vaststellingen van de 
deskundigen heel goed denkbaar is dat het pand door [de eiser] werd 
teruggeven terwijl er vuur smeulde in de afvalcontainer” maar dat niet 
ontkent dat, zoals laatstgenoemde staande hield, de door dat smeulend 
vuur veroorzaakte brand ontstaan is nadat het gehuurde goed weer ter 
beschikking van de verweerders was gesteld, schendt artikel 1733 van 
het Burgerlijk Wetboek wanneer het beslist dat de eiser “in gebreke 
blijft het [in de bepaling bedoelde] vermoeden […] te weerleggen.”

Het onderdeel is in zoverre gegrond. 

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

het 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 Bergen.

29 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — Verslag-
gever : de heer Fettweis, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 429
1o kamer — 29 juni 2012

(C.12.0300.F)

WRAKING. — tuchtprocedure voor het hof van Beroep. — advocaat-generaal 
die ervan moet kennisnemen. — wraking gericht tegen de procureur-generaal.

Een wrakingsverzoek kan slechts worden gericht tegen een magistraat van 
de zetel of van het openbaar ministerie die moet kennisnemen van de zaak 
waarin de wraking wordt gevraagd.

(m.)
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arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Bij een op 18 juni 2012 ter griffie van het hof van beroep te Bergen neer-
gelegde en met redenen omklede akte die ondertekend is door mr. B.M., 
advocaat bij de balie van Brussel, vordert de verzoeker dat de heer C.M., 
procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, wordt gewraakt in 
de zaak nr. 2011/PJ/3 van dat hof van beroep, waarin tegen de verzoeker 
een tuchtprocedure is ingesteld.

Procureur-generaal M. heeft op 19 juni 2012 de bij artikel 836, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd in 
een akte die op 20 juni 2012 ter griffie van het hof van beroep werd neer-
gelegd, waarin hij aanvoert dat het verzoek tot wraking niet ontvan-
kelijk is en waarin, subsidiair, zijn met redenen omklede weigering om 
zich van de zaak te onthouden, is vervat. 

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Een verzoek tot wraking kan slechts worden gericht tegen een magis-
traat van de zetel of van het openbaar ministerie die moet kennisnemen 
van de zaak waarin de wraking wordt gevraagd.

Blijkens de stukken van de rechtspleging was in de zaak 2011/PJ/3 
tegen de eiser een tuchtprocedure voor het hof van beroep te Bergen 
ingesteld, naar aanleiding waarvan, mevrouw M.D., advocaat-generaal 
bij dat hof van beroep, een schriftelijk advies heeft uitgebracht en als 
lid van het openbaar minister moet optreden op de rechtszitting.

Uit de omstandigheid dat procureur-generaal M. de hiërarchische 
meerdere is van advocaat-generaal D. kan niet worden afgeleid dat hij 
een magistraat is die van de zaak moet kennis nemen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek tot wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder Quentin Debray, Herendal 15 te Sint-

Pieters-Woluwe aan, om, op verzoek van de griffier, het arrest binnen 
achtenveertig uren aan de verzoeker te betekenen.

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

29 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Lévy (bij de balie te Parijs) en de 
heer Mouffe (bij de balie te Brussel).
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N° 430

1o kamer — 29 juni 2012
(C.11.0738.F)

overheidsopdrachten (werken. leveringen. diensten). — 
toewijzing van de opdracht. — criterium van de vereiste referenties. 

Het criterium van de vereiste referenties bedoeld in artikel 19, 2o, van het 
koninklijk besluit van 8 januari 1996 kan enkel in aanmerking worden 
genomen bij de kwalitatieve selectie en niet voor de toewijzing van de 
opdracht  (1). (Art. 19, 2o, KB 8 jan. 1996)

(sportinfraBouw n.v. t. stad moeskroen)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 6 mei 2011 gewezen 
door het hof van beroep te Bergen.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

ii. cassatiemiddelen

Eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 1 en 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende 

de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten ;

— de artikelen 16 tot 20ter, 42, 68, 110 en 115 van het koninklijk besluit 
van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare 
werken ;

— de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet ;
— het algemeen rechtsbeginsel van gelijke behandeling van de inschrij-

vers, vastgelegd onder meer in artikel 1 van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten en in de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. 

Aangevochten beslissingen

Het arrest onderzoekt of de beslissing over de toewijzing van de opdracht  
kennelijke fouten en vergissingen vertoont waardoor het gelijkheids- en  

  (1) Het O.M. concludeerde tot de verwerping. Het oordeelde dat de tweede grond van 
niet-ontvankelijkheid – volgens het O.M. waren er drie – die verweerster opwierp tegen 
het enig middel gegrond was. Het meende dat het middel recht en feiten vermengt.
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niet-discriminatiebeginsel, dat voor iedere aanbestedende overheid geldt, 
niet is nageleefd en hanteert daarbij het criterium van de “referenties” 
als gunningscriterium ; de eiseres en de vennootschap Lesuco, aan wie 
de opdracht is toegewezen, kregen respectievelijk een kwotering van 5/10 
en 10/10 (verminderd tot 9/10) ; het arrest overweegt dat de kwoteringen 
voor andere criteria verschillend hadden moeten zijn en beslist vervol-
gens dat “zelfs als de uiteindelijke kwotering van de [eiseres] [aldus] 
drie punten hoger had moeten zijn en die van de vennootschap Lesuco 
één punt lager, de offerte van die laatste de meest voordelige bleef” en 
wijst de vordering van de eiseres af. 

Die beslissing stoelt op volgende gronden :
De litigieuze opdracht valt onder toepassing van de wet van 24 december 

1993.
Artikel 16 van die wet bepaalt dat : “Bij algemene of beperkte offerte-

aanvraag de opdracht toegewezen dient te worden aan de inschrijver die 
de voordeligste regelmatige offerte indient, rekening houdend met de 
gunningscriteria die vermeld moeten zijn in het bestek, of eventueel in 
de aankondiging van de opdracht. Behalve wanneer het bestek hierover 
anders beschikt, kan de aanbestedende overheid de eventuele vrije vari-
anten in overweging nemen die door de inschrijvers voorgesteld werden. 
Deze moeten de minimumvoorwaarden vervullen die in het bestek 
vermeld staan en aan de voor hun indiening gestelde eisen voldoen”.

Het kiezen van de inschrijver gebeurt dus aan de hand van de in het 
bestek vermelde gunningscriteria. 

De criteria moeten zo mogelijk in dalende volgorde van belangrijkheid 
worden geformuleerd en het voorwerp van de opdracht en de uitvoe-
ringsvoorwaarden moeten de keuze van die criteria rechtvaardigen.

“Pour déterminer l’offre la plus intéressante, l’administration est 
liée par les critères d’attribution qu’elle devra prendre en considéra-
tion conformément au cahier des charges : la comparaison objective des 
offres et l’égalité de traitement entre les soumissionnaires, d’une part, 
entraînent pour l’administration l’obligation d’examiner ces offres par 
rapport à chacun des critères mentionnés dans ledit cahier des charges 
et, d’autre part, lui interdisent de faire dépendre le choix de l’offre la 
plus intéressante de l’utilisation d’autres critères que ceux qui y sont 
mentionnés” (Ph. flamme, Commentaire pratique de la réglementation des 
marchés publics, d.1, A, artikel 16, nr. 9). 

Om de gelijkheid tussen de mededingers te waarborgen moet de aanbe-
stedende overheid ook het aandeel van elk criterium in de algemene 
beoordeling vastleggen. 

De keuzevrijheid van de overheid impliceert geen willekeur en de rech-
terlijke macht mag weliswaar haar beoordeling niet in de plaats van 
die van de overheid stellen, maar wel het bestaan van een objectieve 
fout beoordelen die de keuze van de meest voordelige offerte zou hebben 
bepaald.

In casu, zijn de door de aanbesteder vermelde criteria de volgende :
A. de globale kost van het geheel van het werk, die als een essentieel 

gunningscriterium wordt aangemerkt : 30 punten ;
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B. de technische kwaliteit en de garantie op verwezenlijking : 25 
punten, aldus onderverdeeld : 

— gebruikte technieken : 5 punten ;
— gebruikt materiaal : 5 punten ;
— geschoold personeel ingeschakeld voor dat soort werk : 5 punten ;
— garantie op het beoogde resultaat buiten de uitgevoerde controles : 

5 punten ;
— de vijf belangrijkste eigenschappen voor een piste van hoogstaande 

kwaliteit : 5 punten ;
C. onderhoud : 15 punten, onderverdeeld als volgt : 
— prompt bijkomend onderhoud : 5 punten ;
— kwantificering van prijs en werktempo in de tijd : 5 punten ;
— vermelding van vijf belangrijkste punten waarop absoluut moet 

worden gelet om de piste in goede staat te houden : 5 punten ;
D. garantie van de gebruikte materialen : 10 punten ;
E. referenties : 10 punten ;
F. leesbaarheid van de offerte en voorstelling van het dossier : 5 punten ;
G. planning van uitvoering — termijnen : 5 punten. 
[Verweerster] heeft onderstreept dat de criteria een duurzame piste 

van hoogstaande kwaliteit tegen een redelijke prijs en binnen een rede-
lijke termijn moesten garanderen en heeft op vraag van [eiseres] de 
resultaten van de inschrijvers meegedeeld, namelijk 74,77 punten voor de 
vennootschap Lesuco, 70,50 punten voor de [eiseres] en 64,50 punten voor 
de tijdelijke vereniging (Tramo, Surmont & Sportscape) (...). [Eiseres] 
meent dat de beslissing van [verweerster] kennelijke fouten en vergis-
singen bevat waardoor het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel, 
dat voor iedere aanbestedende overheid geldt, niet is nageleefd.

De litigieuze gunningscriteria dienen te worden onderzocht.
1o Criterium van de “referenties”
[Eiseres] wijst erop dat zij slechts 5 punten krijgt voor dat criterium 

hoewel zij een offerte heeft ingediend met meer dan 24 pagina’s refe-
renties en minder punten krijgt dan de tijdelijke vereniging van drie 
vennootschappen die geen enkele ervaring heeft in de aanleg van atle-
tiekpistes.

De omstandigheid dat de tijdelijke vereniging meer punten zou hebben 
gekregen dan [eiseres] is hier irrelevant aangezien de offerte van de 
vereniging eveneens afgewezen werd en zij bovendien in het licht van 
alle criteria als laatste werd geklasseerd.

Ook al zou [verweerster] een fout hebben begaan bij de puntenbedeling 
aan de tijdelijke vereniging en die laatste voor bovenvermeld criterium 
als laatste moet worden gerangschikt, dan nog zou die fout geen oorza-
kelijk verband hebben met de schade waarop [eiseres] aanspraak maakt.

Uit het onderzoek van de referenties van [eiseres] blijkt niet dat de 
aanbestedende overheid kennelijk een beoordelingsfout heeft gemaakt. 

De auteur van het project wijst erop dat de referenties van [eiseres] 
gelden voor verschillende werken, zoals inzaaiing met gras, aanleg van 
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voetbalvelden, herstellingen, maar weinig voor aanleg van atletiek-
pistes. 

[Eiseres] heeft wel talrijke referenties opgegeven maar de meeste zijn 
niet pertinent voor de vereisten van de opdracht ; slechts een beperkt 
aantal referenties hebben betrekking op de aanleg van een atletiekpiste 
als dusdanig. 

Hoewel de vennootschap Lesuco ook andere realisaties heeft gedaan 
zoals de aanleg van voetbal- of hockeyvelden, heeft zij toch talrijke refe-
renties voorgelegd voor de aanleg van atletiekpistes. 

Haar referenties hebben allemaal betrekking op realisaties die recenter 
zijn dan die van [eiseres], die begonnen in 1986. 

Rekening houdend met de specificiteit van de opdracht voor een piste 
van hoogstaande kwaliteit is de aanleg van de atletiekpiste van het 
Koning Boudewijnstadium een belangrijke referentie waarmee terecht 
rekening werd gehouden. 

[Eiseres] voert aan dat het algemeen bekend is dat de kwaliteit van 
die piste te wensen overlaat en dat drie belangrijke herstellingen nodig 
(waren) sinds de aanleg ervan in 1996.

Hoewel in 2006 belangrijke herstellingen nodig waren onder meer op 
de rechte lijn van de 100 meter (...), werden op die piste toch internatio-
nale atletiekwedstrijden ingericht die wereldrecords hebben opgeleverd 
(...) en is het niet abnormaal dat [verweerster] hiermee rekening heeft 
gehouden.

Bovendien moet de kwotering van de vennootschap Lesuco, zoals de 
eerste rechter onderstreept heeft en [eiseres] overigens eist, 1 punt 
lager zijn, namelijk 9/10, aangezien geen punten zijn toegekend aan de 
[vennootschap] Surmont die de draineringswerken uitvoert voor reke-
ning van de vennootschap Lesuco.

Grieven

Het beginsel van gelijke behandeling van de verschillende inschrijvers, 
dat noodzakelijk is voor de daadwerkelijke mededinging, vastgelegd bij 
artikel 1, § 1, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheids-
opdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leve-
ringen en diensten en door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, vormt 
de hoeksteen van de regelgeving van de overheidsopdrachten en is van 
openbare orde. 

Over de grond van dat beginsel en overeenkomstig de richtlijnen 92/50/
EEG, 93/37/EEG (en thans 2004/18EG), leggen artikel 16 van de wet van 
24 december 1993 en de in het middel aangevoerde bepalingen van het 
koninklijk besluit van 8 januari 1996, en in het bijzonder de artikelen 16, 
19, 42, 68, 110 en 115 van dat besluit de regels vast die, enerzijds, toepas-
selijk zijn op de kwalitatieve selectie van de inschrijvers en de desbe-
treffende criteria en, anderzijds, op de toewijzing van de opdracht en de 
gunningscriteria. 

Artikel 16 van de wet van 24 december 1993 bepaalt dat “bij algemene 
of beperkte offerteaanvraag de opdracht dient toegewezen te worden aan 
de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indient, rekening 
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houdend met de gunningscriteria die vermeld moeten zijn in het bestek, 
of eventueel in de aankondiging van de opdracht. De gunningscriteria 
moeten betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, bijvoor-
beeld de kwaliteit van de producten of prestaties, de prijs, de technische 
waarde, het esthetisch en functioneel karakter, de milieukenmerken, 
sociale en ethische overwegingen, de kosten van het gebruik, de rentabili-
teit, de dienst naverkoop et de technische bijstand, de leveringsdatum en 
de termijn van levering of uitvoering. Behalve wanneer het bestek hierover 
anders bechikt, kan de aanbestedende overheid de eventuele vrije vari-
anten in overweging nemen die door de inschrijvers voorgesteld werden. 
Deze moeten de minimumvoorwaarden vervullen die [in] het bestek 
vermeld staan en aan de voor hun indiening gestelde eisen voldoen”.

Artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 bepaalt dat “de 
aanbestedende overheid de regelmatige offerte kiest die haar het voor-
deligst lijkt op grond van criteria die verschillend kunnen zijn naarge-
lang de opdracht. Wanneer, bij toepassing van artikel 101, inschrijvers 
een verbetering van de offerte hebben aangeboden bij samenvoeging van 
verscheidene percelen, wordt de keuze van de begunstigde bepaald door 
de gegroepeerde percelen die de meest interessante offerte in de zin van 
artikel 16 van de wet vormen”.

Artikel 110, § 1, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 bepaalt 
echter dat “de gunning plaats vindt op basis van het gunningscriterium 
of van de gunningscriteria, nadat de geschiktheid van de inschrijvers of 
van de kandidaten die niet zijn uitgesloten door de aanbestedende over-
heid is nagegaan overeenkomstig de regels in verband met de kwalita-
tieve selectie”.

Luidens de artikelen 16 en 19, 2o, van het koninklijk besluit van 
8 januari 1996, is de technische bekwaamheid van de aannemer die kan 
aangetoond worden “door de lijst van de werken uitgevoerd tijdens de 
laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering 
voor de belangrijkste werken die het bedrag, het tijdstip en de plaats 
van uitvoering van de werken bevatten en duidelijk weergeven of deze 
uitgevoerd werden volgens de regels van de kunst en of ze op regelma-
tige wijze tot een goed einde werden gebracht”, een kwantitatief selec-
tiecriterium van de inschrijvers. 

Uit die bepalingen volgt dat de aanbestedende overheid het beginsel 
van niet-discriminatie moet naleven dat noodzakelijk is voor daadwer-
kelijke mededinging door de gunningscriteria in het bestek op te nemen 
waardoor de meest voordelige offerte kan worden bepaald. Die criteria 
moeten betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht, “bijvoor-
beeld de kwaliteit van de producten of prestaties, de prijs, de technische 
waarde, het esthetisch en functioneel karakter, de milieukenmerken, 
sociale en ethische overwegingen, de kosten van het gebruik, de rentabi-
liteit, de dienst naverkoop et de technische bijstand, de leveringsdatum 
en de termijn van levering of uitvoering” en zij mogen geen criteria zijn 
van kwalitatieve selectie.

De hoven en rechtbanken moeten overeenkomstig artikel 159 van de 
Grondwet elke bepaling uit het bestek weren die de opdracht toewijst op 
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grond van een criterium dat krachtens de wet of enige andere norm van 
hoger recht onwettig is. 

Bij het bepalen of de beslissing over de toewijzing van de opdracht 
kennelijke fouten en vergissingen bevat waardoor het gelijkheids- en 
niet-discriminatiebeginsel, dat voor iedere aanbestedende overheid 
geldt, niet is nageleefd, hanteert het arrest een kwalitatief selectiecri-
terium, te weten het criterium van de referenties van de inschrijvers 
dat onwettelijk is opgenomen in het bestek als gunningscriterium en 
hierdoor schendt het de artikelen 1 en 16 van de wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten, 16 tot 20ter, 42, 68, 110 en 115 
van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, 10 en 11 van de Grondwet, 
en miskent het het algemeen rechtsbeginsel van gelijke behandeling 
van de inschrijvers en voor zoveel nodig, artikel 159 van de Grondwet.

Bijgevolg schendt het de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

iii. Beslissing van het hof

Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid die door de verweer-
ster tegen het middel is opgeworpen : het middel is zonder belang :

De eiseres heeft, ongeacht de middelen die zij aan de bodemrechter 
heeft voorgelegd, het recht om tegen het arrest een middel aan te voeren 
dat voor het eerst voor het Hof mag worden opgeworpen omdat het is 
afgeleid uit de schending van bepalingen van openbare orde. 

Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid die door de verweer-
ster tegen het middel is opgeworpen : het middel vermengt feiten en 
recht :

De verweerster beweert dat het middel het Hof zou verplichten te 
onderzoeken of de referenties uit het arrest objectief en daadwerkelijk 
verband houden met het zoeken naar de voordeligste offerte.

Het onderzoek van het middel vereist geen controle van feitelijke 
elementen die niet zijn vastgesteld in het bestreden arrest. Het volstaat 
dat het Hof nagaat of het arrest zich, in het licht van de toepasselijke 
regelgeving, kon steunen op het criterium van de vereiste referenties van 
de inschrijvers om te oordelen dat de verweerster geen kennelijke beoor-
delingsfout heeft gemaakt bij de gunning van de litigieuze opdracht. 

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aange-
nomen. 

Over de gegrondheid van het middel

Bij de kwalitatieve selectie van de kandidaten voor overheids-
opdrachten bij aanbesteding of offerteaanvraag, kan de technische 
bekwaamheid van de aannemer, krachtens artikel 19, 2o, van het konink-
lijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken, aangetoond worden door de lijst van de werken uitge-
voerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van 
goede uitvoering voor de belangrijkste werken.
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Het bestreden arrest heeft vastgesteld dat bij de gunningscriteria van 
de litigieuze opdracht een criterium in het bestek is opgenomen dat 
betrekking heeft op de referenties van de inschrijvers en steunt zijn 
beslissing op het criterium van de vereiste referenties om te oordelen dat 
de verweerster geen kennelijke vergissing heeft begaan bij de gunning 
van de opdracht. 

Het criterium van de referenties beoogd in voornoemd artikel 19, 2o, 
kan enkel in aanmerking worden genomen bij de kwalitatieve selectie 
en niet voor de gunning van de opdracht zodat het bestreden arrest niet 
naar recht verantwoord is. 

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

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

29 juni 2012 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Batselé. — Andersluidende conclusie : de heer 
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de 
heer Foriers.

N° 431
vakantiekamer — 10 juli 2012

(P.12.1160.N)

taalgeBruik. — gerechtszaken (wet 15 juni 1935). — in eerste 
aanleg. — strafzaken. — op internet geplaatst filmpje. — overtuigings-
stuk. — gezegdes in een vreemde taal. — Bespreking in een proces-verBaal. 
— gevolg.

Uit de artikelen 11, eerste lid, en 31, eerste en tweede lid, Taalwet Gerechts-
zaken volgt niet dat bij de bespreking in een proces-verbaal van een op 
het internet geplaatst filmpje, dat als overtuigingsstuk wordt neergelegd, 
de in dat filmpje in een vreemde taal voorkomende gezegdes moeten worden 
vertaald door een beëdigd vertaler. (Artt. 11, eerste lid, en 31, eerste en 
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken)

(B.)

arrest

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 juni 2012.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 11, eerste lid, 
en 31, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken en miskenning van de moti-
veringsverplichting zoals voorgeschreven door de artikelen 16, § 5, 21, 
§§ 1 en 4, en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet : het arrest oordeelt ten 
onrechte dat de ernstige aanwijzingen van schuld niet onregelmatig zijn 
verkregen door de enkele omstandigheid dat de uitgeschreven tekst van 
het you tube-filmpje niet werd vertaald door een beëdigde vertaler ; de 
verbalisanten moeten gezegdes in een vreemde taal hetzij opnemen in 
die vreemde taal hetzij de inhoud ervan bij wijze van inlichting zakelijk 
weergeven ; dat geldt niet enkel bij het opnemen van een verhoor, maar 
ook voor andere gezegdes waarvan de verbalisanten buiten de context 
van een verhoor, kennis nemen ; het arrest kon dan ook niet oordelen 
dat de door een niet-beëdigde vertaling verkregen ernstige aanwijzingen 
van schuld niet onregelmatig zijn verkregen.

4. Artikel 11, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat de 
processen-verbaal betreffende de opsporing en de vaststelling van 
misdaden, wanbedrijven en overtredingen in het Nederlands taalgebied 
in het Nederlands worden gesteld.

Artikel 31, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalt dat in al de onder-
vragingen van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek, 
de partijen die persoonlijk verschijnen de taal van hun keuze gebruiken 
voor al hun mondelinge verklaringen. Volgens het tweede lid van die 
bepaling doen de agenten die met het opsporingsonderzoek zijn belast, 
het parket en de onderzoeksrechter een beroep op de medewerking van 
een beëdigd tolk indien zij de door de partijen gebruikte taal niet kennen.

Uit deze bepalingen volgt niet dat bij de bespreking in een proces-
verbaal van een op het internet geplaatst filmpje, dat als overtuiging-
stuk wordt neergelegd, de in dat filmpje in een vreemde taal voorko-
mende gezegdes moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler.

Het onderdeel dat schending van die bepalingen aanvoert, faalt in 
zoverre naar recht.

5. De appelrechters konden dan ook wettig oordelen dat de ernstige 
aanwijzingen van schuld niet onregelmatig zijn verkregen door de enkele 
omstandigheid dat de uitgeschreven tekst van het you tube-filmpje niet 
werd vertaald door een beëdigde vertaler.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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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.

10 juli 2012 — Vakantiekamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijk-
luidende conclusie : de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. 
— Advocaten : de heer Damen (bij de balie te Antwerpen) en de heer Mary 
(bij de balie te Brussel).

N° 432

vakantiekamer — 17 juli 2012
(P.12.1144.F)

1o jeugdBescherming. — jeugdrechtBank. — maatregel van Bewaring. 
— verlenging. — rechtspleging. — onregelmatigheid. — gevolg. — hoger 
Beroep. — hof van Beroep. — Beslissing. — wettigheid.

2o hoger Beroep. — allerlei. — jeugdBescherming. — jeugdrechtBank. 
— maatregel van Bewaring. — verlenging. — rechtspleging. — onregel-
matigheid. — gevolg. — hoger Beroep. — hof van Beroep. — Beslissing. — 
wettigheid.

3o rechtBanken. — allerlei. — jeugdBescherming. — jeugdrechtBank. 
— maatregel van Bewaring. — verlenging. — rechtspleging. — onregel-
matigheid. — gevolg. — hoger Beroep. — hof van Beroep. — Beslissing. — 
wettigheid.

4o jeugdBescherming. — minderjarige die een als misdrijf omschreven 
feit heeft gepleegd. — jeugdrechtBank. — Beschermende maatregelen. — 
plaatsing in een gesloten centrum. — voorlopige maatregel. — maatregel 
van Bewaring. — verBlijf in een instelling. — duur. — Berekening. — 
verlenging. — medisch-psychisch verslag. — onmogelijkheid. — gevolg.

1o, 2 en 3o De onregelmatigheid van de rechtspleging voor de jeugdrechtbank 
maakt de verlenging van een maatregel van bewaring niet onwettig, wanneer 
de wettelijke vormvoorschriften werden nageleefd voor het hof van beroep 
dat over die verlenging uitspraak heeft gedaan. (Art. 52quater, derde lid, 
Jeugdbeschermingswet)

4o Wanneer in de loop van de twee maanden en vijf dagen, i.e. de maximale 
duur van de plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven 
feit hebben gepleegd in het federaal gesloten centrum, besloten wordt tot 
het nemen van de voorlopige maatregel bepaald in artikel 52quater van de 
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wet van 8 april 1965, wordt de verlopen termijn in mindering gebracht van 
de eerste termijn bedoeld in het eerste lid van artikel 52quater ; wanneer 
door die aftrek het verblijf in een jeugdbeschermingsinstelling te kort is om 
een medisch-psychisch verslag op te stellen, kan de jeugdrechtbank, om te 
oordelen of er grond is om de plaatsingsmaatregel te verlengen, zich baseren 
op de evaluatieverslagen van het gesloten federaal centrum en van de instel-
ling. (Art. 52quater, derde lid, Jeugdbeschermingswet ; Art. 5, § 1, tweede 
lid, Wet 1 maart 2002)

(k.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, jeugdkamer, van 11 juni 2012.

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

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 52quater, derde lid, Jeugdbeschermingswet, kunnen 
de door de jeugdrechtbank met toepassing van het eerste lid bevolen 
maatregelen van bewaring, slechts eenmaal worden verlengd nadat de 
betrokkene en zijn raadsman werden gehoord.

De onregelmatigheid van de rechtspleging voor de jeugdrechtbank 
maakt de verlenging van de maatregel niet onwettig wanneer de wette-
lijke vormvoorschriften werden nageleefd voor het hof van beroep dat 
over die verlenging uitspraak heeft gedaan.

Het middel verwijt het bestreden arrest dat het de beroepen beschik-
king bevestigt waarbij de plaatsing van de eiser in een openbare gemeen-
schapsinstelling voor jeugdbescherming wordt verlengd, ofschoon uit 
geen enkel stuk van het dossier blijkt dat de raadsman van de eiser 
en diens ouders op regelmatige wijze voor de jeugdrechtbank waren 
opgeroepen en “de eerste rechter verklaart dat hij gepoogd heeft zijn 
raadsman telefonisch te bereiken en deze niet beschikbaar was”.

Aangezien de eiser in hoger beroep werd bijgestaan door zijn raadsman, 
verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing om de verlenging van 
de maatregel te bevestigen naar recht, ongeacht de onregelmatigheden 
waardoor de rechtspleging voor de eerste rechter eventueel zou zijn 
aangetast.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel

Krachtens artikel 52quater, derde lid, Jeugdbeschermingswet, kunnen 
de door de jeugdrechtbank met toepassing van het eerste lid bevolen 
maatregelen van bewaring slechts eenmaal en na kennisgeving van het 
door de instelling opgestelde medisch-psychisch verslag worden verlengd.

Overeenkomstig artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet van 1 maart 
2002 betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als 
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, wordt, wanneer in de loop van 
de twee maanden en vijf dagen, dit is de maximale duur van de plaat-
sing in het federaal gesloten centrum, besloten wordt tot het nemen 
van de voorlopige maatregel bepaald in artikel 52quater Jeugdbescher-
mingswet, de verlopen termijn in mindering gebracht van de eerste 
termijn bedoeld in het eerste lid van artikel 52quater.

Wanneer door die aftrek het verblijf in een jeugdbeschermingsinstel-
ling te kort is om een medisch-psychisch verslag op te stellen, kan de 
jeugdrechtbank, om te oordelen of er grond is om de plaatsingsmaatregel 
te verlengen, zich baseren op de evaluatieverslagen van het gesloten 
federaal centrum en van de instelling.

Het onderdeel 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 eiser tot de kosten.

17 juli 2012 — Vakantiekamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Velu. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Mindana (bij 
de balie te Brussel).

N° 433

Vakantiekamer — 24 juli 2012
(P.12.1185.N)

1o strafuitvoering. — Bijkomende straf. — terBeschikkingstelling. — 
strafuitvoeringsrechtBank. — Beslissing. — vrijheidsBeneming. — invrij-
heidsstelling onder toezicht. — procedure. — directeur. — advies. — 
termijn. — aard.

2° straf. — andere straffen. — Bijkomende straf. — terBeschikking-
stelling. — strafuitvoeringsrechtBank. — strafuitvoering. — Beslissing. 
— vrijheidsBeneming. — invrijheidsstelling onder toezicht. — procedure. 
— directeur. — advies. — termijn. — aard.
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1o en 2o De termijn van uiterlijk vier maanden voor het verstrijken van de 
effectieve hoofdstraf, tegen dewelke de directeur advies dient uit te brengen 
over de uitvoeringsmodaliteiten van de ten aanzien van de veroordeelde 
uitgesproken bijkomende straf van de terbeschikkingstelling van de strafuit-
voeringsrechtbank, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. (Artt. 
34bis t.e.m. 34quater Strafwetboek ; Artt. 95/2, §§ 1 en 2, en 95/3, § 1, Wet 
Strafuitvoering)

(procureur des koning te gent t. a.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Gent van 27 juni 2012.

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

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Volgens artikel 95/2, §§ 1 en 2, Wet Strafuitvoering neemt de terbe-
schikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank die overeenkomstig 
de artikelen 34bis tot en met 34quater Strafwetboek ten aanzien van de 
veroordeelde is uitgesproken, een aanvang bij het verstrijken van de 
effectieve hoofdstraf en beslist de strafuitvoeringsrechtbank vooraf-
gaand aan het verstrijken van de effectieve hoofdstraf, overeenkomstig 
de procedure bepaald in afdeling 2, hetzij tot vrijheidsbeneming, hetzij 
tot invrijheidstelling onder toezicht van de terbeschikkinggestelde 
veroordeelde.

Artikel 95/3, § 1, van dezelfde wet bepaalt dat, indien de veroordeelde 
gedetineerd is, de directeur uiterlijk vier maanden voor het verstrijken 
van de effectieve hoofdstraf een advies uitbrengt. Deze termijn is niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven.

De strafuitvoeringsrechtbank die oordeelt dat geen acht kan worden 
geslagen op het advies van de directeur en dat het advies betreffende 
de invrijheidstelling “niet ontvankelijk is”, omdat dit werd uitgebracht 
minder dan vier maanden voor het verstrijken van de effectieve hoofd-
straf, verantwoordt haar beslissing niet naar recht.

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.
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24 juli 2012— Vakantiekamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal.

N° 434
vakantiekamer — 31 juli 2012

(P.12.1393.F)

1o voorlopige hechtenis. — handhaving. — termijn om uitspraak 
te doen. — laatste dag. — raadkamer. — dagBepaling van de zaak. — 
arrest van regeling van rechtsgeBied. — strafzaken. — tussen onderzo-
eksgerechten en vonnisgerechten. — Beide data vallen samen. — gevolg. 
— onderzoek van de hechtenis. — inzage van het dossier. — termijn. — 
niet-naleving. — gevolg. — wettigheid van de handhaving. — voorwaarde.

2o voorlopige hechtenis. — regeling van de rechtspleging. 
— regeling van rechtsgeBied. — strafzaken. — tussen onderzoeksge-
rechten en vonnisgerechten. — handhaving van de hechtenis. — termijn 
om uitspraak te doen. — laatste dag. — raadkamer. — dagBepaling van 
de zaak. — arrest van regeling van rechtsgeBied. — Beide data vallen 
samen. — gevolg. — onderzoek van de hechtenis. — inzage van het dossier. 
— termijn. — niet-naleving. — gevolg. — wettigheid van de handhaving. 
— voorwaarde.

3o regeling van rechtsgeBied. — strafzaken. — tussen 
onderzoeksgerechten en vonnisgerechten. — allerlei. — 
arrest van regeling van rechtsgeBied. — voorlopige hechtenis. — hand-
having. — termijn om uitspraak te doen. — laatste dag. — raadkamer. 
— dagBepaling van de zaak. — Beide data vallen samen. — gevolg. — 
onderzoek van de hechtenis. — inzage van het dossier. — termijn. — niet-
naleving. — gevolg. — wettigheid van de handhaving. — voorwaarde.

1o, 2o en 3o Wanneer de laatste dag om uitspraak te doen over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis dezelfde is als de dag van de uitspraak van het 
arrest van regeling van rechtsgebied, kan de zaak nog diezelfde dag voor 
de raadkamer worden vastgesteld ; het samenvallen van beide data sluit het 
onderzoek van de hechtenis niet uit, dat vóór de voorgeschreven vervaldag 
moet gebeuren ; het niet-naleven, in dergelijk geval, van de termijn voor 
inzage van het dossier, als bepaald in artikel 22, vierde lid, van de wet van 
20 juli 1990, maakt de handhaving van de hechtenis niet onwettig wanneer 
de wettelijke vormvoorschriften voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
werden nageleefd. (Artt. 525-540, Wetboek van Strafvordering ; Art. 22, 
Wet Voorlopige Hechtenis)

(m.)

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 18 juli 2012.
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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 Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

ii. feiten

De eiser werd op 23 februari 2010 onder aanhoudingsbevel geplaatst.
Op 27 januari 2011 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, met 

een laatste beslissing vóór de regeling van de rechtspleging, de hand-
having van de voorlopige hechtenis bevestigd. Het cassatieberoep van 
de eiser tegen dat arrest werd bij arrest van het Hof van 9 februari 2011 
verworpen.

De raadkamer is op de vijftiende dag volgend op dit arrest bijeenge-
komen, met name op 24 februari 2011, dit is de laatste dag van de termijn 
die bij artikel 31, § 5 Voorlopige Hechteniswet is voorgeschreven. Op 
vraag van de verdediging werd het onderzoek van de zaak evenwel 
verdaagd naar de rechtszitting van 3 maart 2011.

Bij beschikkingen van 3 maart 2011 heeft de raadkamer de eiser naar de 
correctionele rechtbank verwezen en beslist dat hij in hechtenis blijft.

Het vonnisgerecht heeft de eiser tot negen jaar gevangenisstraf veroor-
deeld. Deze heeft tegen die beslissing hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 19 april 2012 heeft het hof van beroep zich niet-bevoegd 
verklaard om kennis te nemen van de feiten die de eiser ten laste zijn 
gelegd, op grond dat zij een misdaad inhouden die volgens de wet niet 
voor correctionalisering vatbaar is.

Op 27 juni 2012 heeft het Hof beslist tot regeling van rechtsgebied. Het 
heeft het arrest niet vernietigd waarbij het hof van beroep zich onbe-
voegd had verklaard. Het heeft de beschikking tot verwijzing naar de 
correctionele rechtbank vernietigd en verklaard dat de beslissing van 
dezelfde dag waarbij de voorlopige hechtenis werd gehandhaafd, geen 
bestaansreden meer had.

Op 27 juni 2012 is de raadkamer bijeengekomen om te beslissen over 
de voorlopige hechtenis. Het bericht van verschijning was de dag voor-
dien aan de eiser verstuurd. Aangezien de zaak op diens verzoek was 
verdaagd, heeft het onderzoeksgerecht zijn beschikking op 5 juli 2012 
genomen en de hechtenis gehandhaafd.

Op het hoger beroep van de eiser bevestigt het bestreden arrest die 
beslissing.

iii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

De eiser verwijt het arrest dat het zich op artikel 21, § 2, Voorlopige 
Hechteniswet grondt om de toezending van het bericht van verschij-
ning voor de raadkamer te verantwoorden nog vóór het Hof uitspraak 
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had gedaan over de regeling van rechtsgebied. Het middel betoogt dat 
de aangevoerde wetsbepaling te dezen niet van toepassing is omdat zij 
alleen de eerste verschijning volgend op het verlenen van het bevel tot 
aanhouding regelt.

Voor de maandelijkse verschijningen preciseert de wet weliswaar niet 
hoeveel tijd op voorhand het bericht van verschijning moet worden 
verstuurd. Belangrijk is wel dat dit vroeg genoeg gebeurt zodat de inver-
denkinggestelde en zijn raadsman daadwerkelijk inzage krijgen van het 
dossier, binnen de bij wet voorgeschreven termijn.

De eiser voert niet aan dat het bericht van verschijning hem vroeger 
had moeten worden toegezonden. Hij heeft noch voor de kamer van inbe-
schuldigingstelling noch voor het Hof aangevoerd dat zijn recht van 
verdediging onterecht werd ingeperkt doordat hij de dag vóór de rechts-
zitting was opgeroepen.

Uit de onjuiste verwijzing die het arrest maakt naar artikel 21, § 2, 
kan niet worden afgeleid dat de zaak niet regelmatig bij de raadkamer 
aanhangig was gemaakt en dus evenmin dat de appelrechters de beschik-
king van de raadkamer niet naar recht konden bevestigen.

Aangezien het onderdeel geen belang vertoont, is het niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 6.1 EVRM, en 22, 
vierde lid, Voorlopige Hechteniswet schendt.

De eiser voert aan dat het versturen, vanaf 26 juni 2012, van een bericht 
van verschijning voor de raadkamer met het oog op de toetsing van 
de hechtenis, vooruitliep op de beslissing die de volgende dag verwacht 
werd over de regeling van rechtsgebied. Hij leidt daaruit af dat de zaak 
onregelmatig bij het onderzoeksgerecht aanhangig is gemaakt.

In zoverre de kritiek tegen het openbaar ministerie is gericht, dat 
verweten wordt dat het op de uitkomst van de rechtspleging vooruit-
loopt, houdt het middel geen verband met het bestreden arrest en is het 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Wanneer de laatste dag om uitspraak te doen over de handhaving van 
de voorlopige hechtenis overeenkomt met de dag van de uitspraak van 
het arrest van regeling van rechtsgebied, kan de zaak nog diezelfde dag 
voor de raadkamer worden vastgesteld. Het samenvallen van beide data 
sluit het onderzoek van de hechtenis niet uit, dat vóór de voorgeschreven 
vervaldag moet gebeuren. Het niet-naleven, in dergelijk geval, van de 
termijn voor inzage van het dossier, als bepaald in artikel 22, vierde lid, 
Voorlopige Hechteniswet, maakt de handhaving van de hechtenis niet 
onwettig wanneer de wettelijke vormvoorschriften voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling zijn nageleefd.

Uit het feit dat er oproepingen zijn verstuurd zonder dat de beslissing 
over de regeling van rechtsgebied werd afgewacht, kan niet worden afge-
leid dat de zaak onregelmatig bij de raadkamer aanhangig is gemaakt, 
aangezien die toezending alleen tot gevolg kan hebben dat de zaak node-
loos aanhangig wordt gemaakt bij de raadkamer wanneer het arrest 
wordt vernietigd dat de correctionele rechtbank niet-bevoegd verklaart.
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In zoverre faalt het middel 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 eiser tot de kosten.

31 juli 2012 — Vakantiekamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Monville (bij de balie 
te Brussel).

N° 435

vakantiekamer — 14 augustus 2012
(P.12.1293.N)

1o cassatie. — Bevoegdheid van het hof. — algemeen. — allerlei. 
— wraking. — arrest van het hof van cassatie als Bodemrechter gewezen. 
— cassatieBeroep. — ontvankelijkheid.

2o cassatieBeroep. — algemeen. — wraking. — arrest van het hof 
van cassatie als Bodemrechter gewezen. — cassatieBeroep. — ontvanke-
lijkheid.

3o wraking. — arrest van het hof van cassatie als Bodemrechter gewezen. 
— cassatieBeroep. — ontvankelijkheid.

4o prejudicieel geschil. — schending van de artikelen 10 en 11 gw. — 
hof van cassatie. — verplichting. — grenzen. — schending voortvloeiend 
uit het ontBreken van een wet. — gevolg.

5o grondwettelijk hof. — schending van de artikelen 10 en 11 gw. — 
prejudiciële vraag. — hof van cassatie. — verplichting. — grenzen. — 
schending voortvloeiend uit het ontBreken van een wet. — gevolg.

1o, 2o en 3o De door het Hof van Cassatie gewezen arresten zijn niet voor 
cassatieberoep vatbaar wegens de aard van het rechtscollege dat de beslissing 
heeft gewezen ; zulks geldt ook voor de arresten die door het Hof, recht-
doende over een vordering tot wraking van een lid van een hof van beroep, 
van een arbeidshof of van het Hof zelf, als bodemrechter worden gewezen  (1). 
(Artt. 103 en 125, Grondwet)

4o en 5o Het Hof van Cassatie is slechts gehouden een prejudiciële vraag met 
betrekking tot een leemte in de wet aan het Grondwettelijk Hof te stellen, 

  (1) Zie Cass. 20 april 1993, AR P.93.0531.N, AC 1993, nr. 191 ; Cass. 26 okt. 1999, AR 
P.99.1351.N, AC 1999, nr. 566 ; Cass. 1 dec. 1999, AR P.99.0014.F, AC 1999, nrs 639 tot 643.
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wanneer het vaststelt dat het aan die leemte, gesteld dat ze de Grondwet 
schendt, zou kunnen verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever  (1). 
(Art. 26, § 2, 1 en 2 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)

(d.)

arrest

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van 3 juli 
2012 waarbij het door de eiser ingesteld verzoek tot wraking van raads-
heer P. Buyle, raadsheer C. Lutters en plaatsvervangend raadsheer E. 
De Wolf, die zetelen in de vijftiende kamer van het hof van beroep te 
Antwerpen in het kader van de behandeling van het hoger beroep in 
zake het dossier met notitienummers 09/PGA/1988 en 11/VJ11/690, werd 
verworpen.

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

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. De door het Hof van cassatie gewezen arresten zijn niet voor cassa-
tieberoep vatbaar wegens de aard van het rechtscollege dat de beslissing 
heeft gewezen.

Zulks geldt ook voor de arresten die door het Hof, rechtdoende over 
een vordering tot wraking van een lid van een hof van beroep, van een 
arbeidshof of van het Hof zelf, als bodemrechter worden gewezen.

2. De eiser voert aan dat de artikelen 608 tot en met 615 en 838 Gerech-
telijk Wetboek en 416 Wetboek van strafvordering de artikelen 10, 11 
en 13 Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM, 
schenden omdat deze bepalingen voorzien in een cassatietoezicht op het 
arrest dat uitspraak doet over de wraking van een rechter in de recht-
bank van eerste aanleg en niet op het arrest dat uitspraak doet over de 
wraking van een raadsheer in het hof van beroep.

Hij vordert dat het Hof desbetreffend een prejudiciële vraag zou stellen 
aan het Grondwettelijk Hof.

3. De door de eiser aangevoerde discriminatie vloeit niet voort uit de 
aangehaalde wetteksten maar uit het feit dat de wetgever geen cassatie-
beroep heeft ingericht tegen een arrest van het Hof dat zich ten gronde 
uitspreekt over een vordering tot wraking. 

Het Hof is slechts gehouden een prejudiciële vraag met betrekking tot 
een leemte in de wet aan het Grondwettelijk Hof te stellen, wanneer het 

  (1) Cass. 11 dec. 2008, AR C.07.0333.F, AC 2008, nr. 719.
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vaststelt dat het aan die leemte, gesteld dat ze de Grondwet schendt, zou 
kunnen verhelpen zonder tussenkomst van de wetgever.

Dit is niet het geval wanneer, zoals te dezen, het bepalen van de moda-
liteiten van een vooralsnog onbestaand verhaal, namelijk een cassa-
tieberoep tegen een arrest van het Hof, noodzakelijkerwijze een wetge-
vende tussenkomst vereist.

Derhalve dient de door de eiser opgeworpen prejudiciële vraag niet te 
worden gesteld.

4. Het cassatieberoep is niet ontvankelijk. 

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

14 augustus 2012 — Vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De 
Geest (bij de balie te Brussel) en Van Cauter (bij de balie te Gent).

N° 436

vakantiekamer — 14 augustus 2012
(P.12.1468.N)

voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — Betekening. 
— Beletsel. — overmacht. — gevolg. 

Het bevel tot aanhouding is regelmatig verleend wanneer de wettelijke 
verplichting van de betekening van het bevel niet kan worden nagekomen 
wegens overmacht  (1).

(h.)

arrest.

i. rechtspleging voor het hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling van 3 augustus 2012.

In een memorie die aan dit arrest is gehecht, voert de eiser een middel 
aan.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1) Zie Cass. 6 sept. 2011, P.11.1536.N, AC 2012, nr. 454 ; Cass. 3 juni 2008, P.08.0828.N, AC 
2008, no 342 ; A. vandeplas, “De betekening van het bevel tot aanhouding”, noot onder 
Cass. 12 maart 2008, RW 2008-2009, 1053 ; T. decaigny, “De aanhouding van een comateuze 
verdachte”, noot onder Cass. 8 sept. 2009, RW 2009-2010, 1261, 1263.
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ii. Beslissing van het hof 

Beoordeling

Middel

Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 12, derde 
lid Grondwet, de artikelen 2, 18, § 1, eerste tot vierde lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis : het arrest neemt onwettig aan dat de betekening van een 
bevel tot aanhouding wegens overmacht niet moet geschieden binnen de 
24 uren na de effectieve vrijheidsbeneming.

2. Artikel 12, derde lid, Grondwet bepaalt dat, behalve bij ontdekking 
op heterdaad, niemand kan worden aangehouden dan krachtens een met 
redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de 
aanhouding of uiterlijk binnen vierentwintig uren.

Artikel 2 Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt onder meer dat :
— buiten het geval van op heterdaad ontdekte misdaad of op heterdaad 

ontdekt wanbedrijf, een persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van 
schuld aan een misdaad of een wanbedrijf bestaan, slechts ter beschik-
king van de rechter kan worden gesteld, en voor een termijn die niet 
langer duurt dan vierentwintig uren ; 

— de vrijheidsbeneming in geen geval langer mag duren dan vier-
entwintig uren te rekenen van de kennisgeving van de beslissing of, 
ingeval er bewarende dwangmaatregelen zijn genomen, te rekenen van 
het ogenblik dat de persoon niet meer beschikt over de vrijheid van 
komen en gaan.

Artikel 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt onder meer dat, 
tenzij de verdachte voortvluchtig is of zich verbergt, de onderzoeks-
rechter alvorens een bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte 
moet ondervragen over de feiten die aan de beschuldiging ten grondslag 
liggen en die aanleiding kunnen geven tot de afgifte van een bevel tot 
aanhouding en zijn opmerkingen horen. 

Artikel 18, § 1, Wet Voorlopige hechtenis bepaalt dat het bevel tot 
aanhouding aan de verdachte betekend wordt binnen een termijn van 
vierentwintig uren. Deze termijn gaat in hetzij op het tijdstip dat wordt 
bepaald door artikel 1, 2o, of 3o, of door artikel 2, 5o, hetzij, wanneer het 
bevel tot aanhouding is uitgevaardigd tegen een verdachte die van zijn 
vrijheid is beroofd op grond van een bevel tot medebrenging of op grond 
van een bevel tot verlenging, op het tijdstip van de betekening van dit 
bevel. 

De betekening geschiedt door de griffier van de onderzoeksrechter, door 
de directeur van een strafinrichting of door een agent van de openbare 
macht. Ze bestaat in het mondeling meedelen van de beslissing in de taal 
van de rechtspleging, met afgifte van een volledig afschrift van de akte. 
Zelfs indien de verdachte zich reeds in hechtenis bevindt, wordt het bevel 
tot aanhouding hem vertoond en wordt hem daarvan afschrift gegeven. 

Bij ontstentenis van regelmatige betekening binnen de wettelijke 
termijn, wordt de verdachte in vrijheid gesteld.
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3. Uit die bepalingen volgt dat het verlenen van het bevel tot aanhou-
ding en de betekening ervan in de regel dienen te gebeuren binnen de 
vierentwintig uren na de effectieve vrijheidsbeneming van de verdachte.

4. De ondervraging van de verdachte door de onderzoeksrechter, voor-
afgaand aan het verlenen van het bevel tot aanhouding en de beteke-
ning ervan, zijn substantiële vormvereisten die verband houden met het 
recht van verdediging en het recht op persoonlijke vrijheid.

Het bevel tot aanhouding is evenwel regelmatig verleend wanneer de 
wettelijke verplichting van het voorafgaand verhoor of de betekening van 
het bevel tot aanhouding niet kan worden nagekomen wegens overmacht.

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

Tweede onderdeel

5. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 12, derde lid, 
Grondwet, de artikelen 2, 18, § 1, eerste tot vierde lid, artikel 16, § 2 en 
§ 5, 21, § 1 en § 4, en 30, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis en miskenning van 
het recht van verdediging en op persoonlijke vrijheid en miskenning 
van de bewijskracht van een akte, zoals afgeleid uit de artikelen 1319, 
1320 en 1322, Burgerlijk Wetboek : het arrest neemt ten onrechte aan dat 
de eiser werd verhoord en dat het bevel tot zijn aanhouding hem werd 
betekend van zodra er een einde was gekomen aan de situatie van over-
macht ; door te oordelen enerzijds dat de overmachtsituatie de coma-
teuze toestand is in hoofde van de eiser en anderzijds dat de overmacht-
situatie voortduurt omwille van het verward zijn van de eiser, zelfs al 
vermeldt het medisch attest dat hij wakker en alert was, schendt het 
arrest voormelde bepalingen en bevat het arrest een tegenstrijdigheid in 
de motivering ; door een uitlegging te geven aan het medisch attest van 
12 juli 2012 die niet overeenstemt met de inhoud ervan schendt het arrest 
de bewijskracht van die akte, en motiveert het zijn beslissing niet naar 
recht ; aannemen dat het einde van de overmachtsituatie moet worden 
bepaald op 12 juli 2012 in de namiddag, meer bepaald om 14.50 uur, is 
strijdig met de inhoud van het proces-verbaal van 12 juli 2012 nummer 
AN.30.LB.099740/2012, waarin wordt vermeld dat de eiser verhoorbaar is 
op 12 juli 2012 om 10.30 uur ; hierdoor verantwoorden de appelrechters 
hun beslissing niet naar recht en miskennen ze de motiveringsplicht 
voorzien in de als geschonden aangewezen wetsbepalingen.

6. De aangevoerde grieven zijn vreemd aan artikel 16, § 5, 21, § 1 en § 4, 
en 30, § 4, Wet Voorlopige hechtenis.

In zoverre het schending van die wettelijke bepalingen aanvoert, is het 
onderdeel niet ontvankelijk.

7. De rechter oordeelt in feite of de aangevoerde omstandigheden een 
geval van overmacht uitmaken.

Het Hof is alleen bevoegd om te onderzoeken of de rechter uit de 
omstandigheden die hij in aanmerking neemt, al dan niet wettig over-
macht heeft kunnen afleiden.

In zoverre het onderdeel opkomt tegen de onaantastbare beoordeling 
van de feiten door de rechters of het Hof verplicht tot een onderzoek van 
de feiten, waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk. 
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8. Door eensdeels vast te stellen dat de eiser op 7 juli 2012 onder 
aanhoudingsmandaat werd geplaatst zonder voorafgaandelijke onder-
vraging wegens zijn comateuze toestand die overmacht uitmaakt en 
anderdeels aan te nemen dat de overmachtsituatie voortduurt omwille 
van het verward zijn van de eiser is de motivering van het arrest niet 
tegenstrijdig.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
9. Het arrest stelt vast dat :
— op 11 juli 2012 om 10.30 uur de politie contact opnam met het Stuy-

venbergziekenhuis waar hen werd meegedeeld dat de verdachte stilaan 
wakker werd doch niet bij volle bewustzijn was en nog niet kon verhoord 
worden ;

— de vermelding in het medisch dossier dat de verdachte op 11 juli 2012 
“wakker en alert” was, niet betekent dat hij verhoorbaar was gezien 
ditzelfde medisch dossier op 12 juli 2012 vermeldt dat hij nog verward was 
en volgens zijn behandelende geneesheren pas in de namiddag verhoor-
baar was door de onderzoeksrechter ;

— uit het medisch attest van 11 juli 2012 blijkt dat in de late namiddag 
omstreeks 16.30 uur verdachte het bezoek gehad heeft van zijn advocaat 
doch hieruit niet blijkt dat hij in staat was een verhoor door een onder-
zoeksrechter te ondergaan. Immers op 12 juli 2012 vermeldt het medisch 
attest dat verdachte nog steeds verward was ;

— het medisch attest verder vermeldt dat pas de ondervraging door 
de onderzoeksrechter mogelijk is in de namiddag van 12 juli 2012 na het 
afbouwen van de toegediende zuurstof.

10. Op grond van deze feitelijke vaststellingen vermochten de appel-
rechters wettig te oordelen dat de eiser volgens zijn behandelende artsen 
verhoorbaar is vanaf 12 juli 2012 in de loop van de namiddag en dat de 
betekening van het bevel tot aanhouding dan ook pas dan kon plaats-
vinden.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 
11. Op grond van dezelfde feitelijke vaststellingen vermochten de 

appelrechters ook wettig te oordelen dat de eiser door de betekening van 
het bevel tot aanhouding op 12 juli 2012 om 15.15 uur, na te zijn verhoord 
op dezelfde dag om 14.50 uur onmiddellijk in kennis werd gesteld van zijn 
aanhouding op het ogenblik dat hij verhoorbaar was zodat zijn rechten 
van verdediging niet zijn geschonden.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 
12. De notities van de dienst ‘intensieve’ van het Stuyvenbergzie-

kenhuis waar de eiser was opgenomen, bevatten onder meer volgende 
vermeldingen : 

Op 11 juli 2012 “Neuro : wakker en alert. Bevel ok. Cata” en verder 
“Plan : - Tpiece trials : Advocaat te verwittigen van zodra geextubeerd, 
nadien Begijnenstraat verwittigen – OK – Stop Amukin” en verder “Mr. 
De Hauwer : 0472 51 23 71 – te contacteren vóór politie hem ondervraagt ! ! 
Daarna Begijnenstraat verwittigen. .. Is langs geweest. (11/7 16u30)” ; Op 
12 juli 2012 : “Neuro : Wakker en alert, komt wat verward over. Zit op in 
de zetel” en verder : “Plan : Zuurstof proberen verder af te bouwen - Cata 
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af te bouwen – Deze namiddag ondervraging door recherche, onderzoeks-
rechter, ...”

13. Door aan te nemen dat uit deze vermeldingen volgt dat de eiser op 
12 juli 2012 nog verward was en volgens zijn behandelende geneesheren 
pas in de namiddag verhoorbaar was door de onderzoeksrechter, schendt 
het arrest de bewijskracht van die akte niet.

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
14. De appelrechters betrekken de inhoud van het proces-verbaal 

van 12 juli 2012, nummer AN.30.LB.099740/2012, niet in hun beslissing en 
schenden mitsdien de bewijskracht ervan niet.

De aangevoerde tegenstrijdigheid in het voormelde proces-verbaal 
levert geen motiveringsgebrek op.

In zoverre kan het onderdeel 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 tot de kosten.

14 augustus 2012 — Vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. 
Wellens (bij de balie te Antwerpen) en de heer De Houwer.

N° 437

vakantiekamer — 14 augustus 2012
(P.12.1470.F)

1o voorlopige hechtenis. — Bevel tot aanhouding. — onder-
zoeksrechter. — inverdenkinggestelde. — ondervraging. — Bijstand van 
een advocaat. — afstand. — proces-verBaal van verhoor. — verplichte 
vermelding. — verzuim. — kamer van inBeschuldigingstelling. — Beslis-
sing. — wettigheid.

2o voorlopige hechtenis. — handhaving. — onderzoeksrechter. 
— inverdenkinggestelde. — ondervraging. — Bijstand van een advocaat. 
— afstand. — proces-verBaal van verhoor. — verplichte vermelding. — 
verzuim. — kamer van inBeschuldigingstelling. — Beslissing. — wettig-
heid.

3o voorlopige hechtenis. — hoger Beroep. — onderzoeksrechter. 
— inverdenkinggestelde. — ondervraging. — Bijstand van een advocaat. 
— afstand. — proces-verBaal van verhoor. — verplichte vermelding. — 
verzuim. — kamer van inBeschuldigingstelling. — Beslissing. — wettigheid.
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4o onderzoeksrechter. — Bevel tot aanhouding. — inverdenking-
gestelde. — ondervraging. — Bijstand van een advocaat. — afstand. 
— proces-verBaal van verhoor. — verplichte vermelding. — verzuim. — 
kamer van inBeschuldigingstelling. — Beslissing. — wettigheid.

5o onderzoeksgerechten. — Bevel tot aanhouding. — inverdenking-
gestelde. — ondervraging. — Bijstand van een advocaat. — afstand. 
— proces-verBaal van verhoor. — verplichte vermelding. — verzuim. — 
kamer van inBeschuldigingstelling. — Beslissing. — wettigheid.

1o, 2o, 3o, 4o en 5o Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat 
de verklaringen van de inverdenkinggestelde voor de onderzoeksrechter 
in aanmerking neemt als schuldaanwijzing, ofschoon het proces-verbaal 
van verhoor, dat alleen vermeldt dat de eiser, tijdens zijn verhoor door de 
politie, niet gewenst heeft dat een advocaat hem tijdens zijn ondervraging 
door de onderzoeksrechter zou bijstaan, stelt niet vast dat de eiser voor de 
onderzoeksrechter afstand heeft gedaan van zijn recht op bijstand van een 
advocaat  (1)  (2). (Art. 16, § 2, tweede lid, Vreemdelingenwet)

  (1) Zie Cass. 7 maart 2012, AR P.12.0321.F, AC 2012, nr. 154 en www.cassonline.be.
  (2) De feiten in deze rechtspleging zijn vrij bijzonder. Het bestreden arrest van de 

kamer van inbeschuldigingstelling vermeldt, met overneming van de vordering van het 
openbaar ministerie, “dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan die met name 
voortvloeien uit de vaststellingen van de speurders, de verklaringen van R. alsook de 
verklaringen van de inverdenkinggestelde voor de onderzoeksrechter, waarvan niet 
bewezen is dat zij afgelegd zijn zonder dat hij de draagwijdte ervan besefte of de wens 
had uitgedrukt om zich ervan te distantiëren”. Het onderzoeksgerecht in hoger beroep 
motiveert aldus de handhaving van de voorlopige hechtenis met een reeks aanwijzingen. 
Noch de tekst van de hierboven aangehaalde overweging, noch enige andere vermelding 
in het bestreden arrest, maken het mogelijk om met absolute zekerheid vast te stellen 
of de motivering uit drie, elkaar aanvullende aanwijzingen bestaat voor de appelrech-
ters, die elk op zich niet volstaan om de hechtenis te handhaven, dan wel uit drie 
afzonderlijke aanwijzingen die voor de appelrechters elk op zich de handhaving van de 
hechtenis verantwoorden. Het O.M. heeft ambtshalve een middel aangevoerd, hieruit 
afgeleid dat het proces-verbaal van het verhoor van de inverdenkinggestelde door de 
onderzoeksrechter, in strijd met artikel 16, § 2, tweede lid, van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis, niet vermeldt dat de inverdenkinggestelde voor de 
onderzoeksrechter uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op bijstand van 
een advocaat voor die onderzoeksrechter, dat artikel 47bis, § 6, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalt dat tegen een persoon geen veroordeling kan worden uitges-
proken die enkel gegrond is op verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de regels 
voor de afstand door de inverdenkinggestelde van het recht op bijstand van een advo-
caat tijdens het verhoor, en dat het de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over 
de voorlopige hechtenis bijgevolg verboden is om uit die verklaringen aanwijzingen of 
bezwaren af te leiden (Cass. 7 maart 2012, AR P.12.0321.F, AC 2012, nr. 154 en www.casson-
line.be). Het Hof neemt die reden in aanmerking en vernietigt het bestreden arrest op 
grond dat van de drie door de kamer van inbeschuldigingstelling vermelde aanwijzingen 
van schuld, de aanwijzing die bestaat uit de verklaringen voor de onderzoeksrechter, 
die substantieel niet gebrekkig zijn, niet naar recht de beslissing tot handhaving van 
de hechtenis kan verantwoorden. Het Hof dat, wegens de onwettigheid van één van de 
drie aanwijzingen, het hele bestreden arrest vernietigt, met verwijzing naar de kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld, oordeelt aldus impliciet doch zeker 
– overeenkomstig de mondelinge conclusie van het O.M. – dat het, bij een dergelijke, 
weze het meervoudige motivering, geen uitspraak kan doen over de wettigheid van het 
arrest dat de hechtenis handhaaft, anders zou het uitspraak doen over het al dan niet 
volstaan van de twee resterende aanwijzingen voor de handhaving van de hechtenis, 
wat een onderzoek vereist dat feiten en recht vermengt, waarvoor het niet bevoegd is.

ARREST-2012-06-07-08.indb   1838 13/04/13   11:13



N° 437 - 14.8.12 ARRESTEN VAN CASSATIE 1839

(p.)

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 2 augustus 2012.

De eiser voert zeven middelen aan in een memorie, waarvan een eens-
luidend afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van artikel 16, § 2, tweede lid, Voorlo-
pige Hechteniswet en artikel 47bis, § 6, Wetboek van Strafvordering

Artikel 16, § 2, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet, bepaalt dat de 
verdachte recht heeft op bijstand van zijn advocaat tijdens de onder-
vraging. Alleen de meerderjarige verdachte kan hiervan vrijwillig en 
weloverwogen afstand doen. De onderzoeksrechter maakt melding van 
deze afstand in het proces-verbaal van het verhoor.

Krachtens artikel 47bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, kan tegen 
een persoon geen veroordeling worden uitgesproken die enkel gegrond is 
op de verklaringen die hij heeft afgelegd in strijd met de regels inzake 
de afstand van bijstand door een advocaat tijdens het verhoor. Bijgevolg 
is het de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige 
hechtenis verboden om uit die verklaringen aanwijzingen of bezwaren 
te halen.

Aangezien het proces-verbaal van het verhoor van 12 juli 2012 alleen 
vermeldt dat de eiser, tijdens zijn verhoor door de politie, niet gewenst 
heeft dat een advocaat hem tijdens zijn ondervraging door de onder-
zoeksrechter zou bijstaan, stelt het niet vast dat de eiser voor de onder-
zoeksmagistraat afstand heeft gedaan van zijn recht op bijstand van een 
advocaat.

Het bestreden arrest dat, met overneming van de vordering van het 
openbaar ministerie, de verklaringen van de eiser voor de onderzoeks-
rechter in aanmerking neemt als schuldaanwijzing, schendt de in het 
middel aangegeven bepalingen.

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 Luik, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.
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14 augustus 2012 — Vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Bruno 
(bij de balie te Charleroi).

N° 438

vakantiekamer — 21 augustus 2012
(P.12.1394.F)

1o vreemdelingen. — administratieve maatregel van vrijheidsBeroving. 
— Beroep Bij de rechterlijke macht. — nieuwe Beslissing tot opsluiting. — 
verval van de vroegere titel van vrijheidsBeroving. — voorwaarde.

2o vreemdelingen. — administratieve maatregel van vrijheidsBero-
ving. — Beroep Bij de rechterlijke macht. — nieuwe autonome titel van 
vrijheidsBeroving. — uitBreiding van het verzoek tot verrichten van het 
wettigheidstoezicht. — toepassing.

3o vordering in rechte. — wijziging of uitBreiding van de vordering. 
— vreemdelingen. — administratieve maatregel van vrijheidsBeroving. — 
Beroep Bij de rechterlijke macht. — nieuwe autonome titel van vrijheids-
Beroving. — uitBreiding van het verzoek tot verrichten van het wettig-
heidstoezicht. — toepassing.

4o vreemdelingen. — administratieve maatregel van vrijheidsBero-
ving. — Beroep Bij de rechterlijke macht. — nieuwe autonome titel van 
vrijheidsBeroving. — onderzoeksgerecht waarBij het Beroep aanhangig is 
gemaakt. — toezicht op de wettigheid van de nieuwe Beslissing. — Bevoegd-
heid.

5o onderzoeksgerechten. — vreemdelingen. — administratieve maat-
regel van vrijheidsBeroving. — Beroep Bij de rechterlijke macht. — nieuwe 
autonome titel van vrijheidsBeroving. — onderzoeksgerecht waarBij het 
Beroep aanhangig is gemaakt. — toezicht op de wettigheid van de nieuwe 
Beslissing. — Bevoegdheid.

1o Hoewel een nieuwe, met toepassing van artikel 74/5, § 1, 1o, van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen genomen beslissing tot 
opsluiting, een autonome titel van vrijheidsberoving is, doet het bestaan van 
een dergelijke beslissing de eerdere titel van vrijheidsberoving waartegen bij 
de rechterlijke macht beroep is ingesteld, alleen vervallen wanneer van die 
nieuwe beslissing kennis werd gegeven aan de betrokkene overeenkomstig 
artikel 62 van de voormelde wet  (1). (Artt. 62 en 74/5, § 1, 1o, Vreemdelin-
genwet)

  (1) Zie Cass. 3 maart 2010, AR P.10.0272.F, AC 2010, nr. 146. In dat geval had de 
verweerster een beroep ingediend tegen een op 27 juni 2012, met toepassing van 
artikel 74/5 Vreemdelingenwet, genomen beslissing tot vasthouding in een welbepaalde 
plaats. Vervolgens werden twee andere beslissingen tot vasthouding genomen op 2 en 
4 juli 2012, maar van de laatste beslissing was haar geen kennis gegeven.
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2o en 3o Aangezien de toepassing van de artikelen 71, tweede lid, en 72, 
vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
niet verenigbaar is met die van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 
waardoor de bij de rechter aanhangige vordering uitgebreid of gewijzigd 
kan worden, is laatstgenoemd artikel niet toepasselijk op de procedure voor 
het onderzoeksgerecht dat kennisneemt van het beroep van de vreemdeling 
die wordt vastgehouden op een welbepaalde plaats, gesitueerd in het 
grensgebied  (1). (Art. 807, Gerechtelijk Wetboek ; artt. 71, tweede lid, 72, 
vierde lid, en 74/5, Vreemdelingenwet)

4o en 5o Het onderzoeksgerecht dat kennisneemt van het beroep van de 
vreemdeling tegen de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde, in het 
grensgebied gesitueerde plaats, kan alleen het bestaan maar niet de wettig-
heid onderzoeken van een nieuwe beslissing die dateert van ná de beslis-
sing waartegen die vreemdeling het beroep heeft ingesteld, aangezien de 
procedure geen bestaansreden meer heeft door die nieuwe beslissing, die een 
afzonderlijke titel uitmaakt die losstaat van degene die zij opvolgt. (Artt. 71, 
tweede lid, 72, vierde lid, en 74/5, Vreemdelingenwet)

(Belgische staat, staatssecretaris voor asiel en migratie t. z.)

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 20 juli 2012.

De eiser voert in een memorie,waarvan een ensluidend verklaard 
afschrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Eerste middel

Hoewel een nieuwe, met toepassing van artikel 74/5, § 1, 1o, van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen genomen 
beslissing tot opsluiting, een autonome titel van vrijheidsberoving is, 
doet het bestaan van een dergelijke beslissing de in het beroep bij de 
rechterlijke macht bedoelde titel van vrijheidsberoving alleen vervallen 
wanneer van die nieuwe beslissing kennis werd gegeven aan de betrok-
kene overeenkomstig artikel 62 van de voormelde wet.

Het bestreden arrest dat vaststelt dat van de beslissing van 4 juli 2012 
geen kennis was gegeven aan de verweerster, beslist bijgevolg naar recht 

  (1) Zie Cass. 20 okt. 2010, AR P.10.1553.F, AC 2010, nr. 618 ; Jaarverslag van het Hof van 
Cassatie 2005, “De toepassing van het gerechtelijk wetboek in strafzaken : artikelswijze 
bespreking van de rechtspraak van het Hof”, p. 206-208.
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dat het “oorspronkelijk verzoek niet zonder voorwerp is geworden door 
de beslissing van 4 juli 2012”.

In zoverre kan het middel niet aangenomen worden.

Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan dat het beroep van de verweerster gericht is tegen een op 27 juni 
2012 met toepassing van artikel 74/5 van de wet van 15 december 1980 
genomen beslissing tot opsluiting.

Enerzijds stelt het bestreden arrest vast dat er op 2 juli 2012 een nieuwe 
beslissing tot opsluiting werd genomen met toepassing van dezelfde 
wetsbepaling en dat de verweerster verzocht heeft dat haar oorspronke-
lijk verzoek tot die tweede beslissing zou worden uitgebreid, op grond 
van artikel 807 Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens artikel 71, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, 
dient het beroep van de vreemdeling die met toepassing van artikel 74/5 
van die wet vastgehouden wordt in een welbepaalde aan de grens gelegen 
plaats, tegen die maatregel ingesteld te worden door een verzoekschrift 
neer te leggen bij de raadkamer van de correctionele rechtbank van de 
plaats waar hij wordt vastgehouden. Krachtens artikel 72, vierde lid, van 
dezelfde wet, wordt er gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepa-
lingen op de voorlopige hechtenis, behoudens deze betreffende het bevel 
tot aanhouding, de onderzoeksrechter, het verbod van vrij verkeer, de 
beschikking tot gevangenneming, de voorlopige invrijheidstelling of de 
invrijheidstelling onder borgtocht en het inzagerecht in het administra-
tief dossier.

Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan de vordering die 
voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, is niet 
toepasselijk op die procedure, omdat de toepassing van de voormelde 
artikelen 71, tweede lid, en 72, vierde lid, niet verenigbaar is met de 
toepassing van die bepaling van het Gerechtelijk Wetboek.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig uitspraak heeft 
kunnen doen over het beroep tegen de beslissing van 2 juli 2012.

Anderzijds kan de rechter alleen het bestaan maar niet de wettigheid 
onderzoeken van een nieuwe beslissing die dateert van na de beslissing 
waartegen de vreemdeling het beroep heeft ingesteld bepaald in het voor-
melde artikel, aangezien de procedure zonder voorwerp is geworden door 
die nieuwe beslissing, die een afzonderlijke titel uitmaakt die losstaat 
van de voorgaande beslissing.

Bijgevolg had het arrest, dat vaststelt dat er op 2 juli 2012, met toepas-
sing van artikel 74/5, § 1, 1o, van de wet van 15 december 1980, een nieuwe 
beslissing tot opsluiting werd genomen, naar recht moeten oordelen 
dat het beroep tegen de beslissing van 27 juni 2012 zonder voorwerp is 
geworden.

Het middel is in zoverre gegrond.

Tweede middel

Het middel dat niet tot een ruimere cassatie kan leiden, behoeft geen 
antwoord.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het voor recht zegt 

dat het oorspronkelijke verzoek niet ingevolge de beslissing van 4 juli 
2012 zonder voorwerp is geworden.

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 Brussel, 

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

21 augustus 2012 — Vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Derriks 
(bij de balie te Brussel) en de heer Tshimpangila Lufuluabo (bij de balie 
te Brussel).

N° 439

vakantiekamer — 28 augustus 2012
(P.12.1454.F)

1o strafuitvoering. — strafuitvoeringsrechtBank. — voorwaardelijke 
invrijheidstelling. — geïndividualiseerde Bijzondere voorwaarden. — 
Beslissing. — motivering.

2o voorwaardelijke invrijheidstelling. — geïndividualiseerde 
Bijzondere voorwaarden. — strafuitvoeringsrechtBank. — Beslissing. — 
motivering.

3o redenen van de vonnissen en arresten. — geen conclusie. 
— strafzaken. — strafuitvoeringsrechtBank. — voorwaardelijke 
invrijheidstelling. — geïndividualiseerde Bijzondere voorwaarden. — 
Beslissing. — motivering.

4o strafuitvoering. — strafuitvoeringsrechtBank. — procedure. — 
slachtoffers. — hoedanigheid. — partijen.

5o strafuitvoering. — strafuitvoeringsrechtBank. — voorwaardelijke 
invrijheidstelling. — Beslissing. — cassatieBeroep. — personen door wie 
cassatieBeroep kan worden ingesteld.

6o voorwaardelijke invrijheidstelling. — strafuitvoering-
srechtBank. — Beslissing. — cassatieBeroep. — personen door wie cassa-
tieBeroep kan worden ingesteld.

7o cassatieBeroep. — strafzaken. — personen door of tegen 
wie cassatieBeroep kan of moet worden ingesteld. — 
strafvordering. — allerlei. — strafuitvoeringsrechtBank. — 
voorwaardelijke invrijheidstelling. — Beslissing.

8o tussenkomst. — cassatiegeding. — strafzaken. — vrijwillige tussen-
komst. — ontvankelijkheid.
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9o cassatieBeroep. — strafzaken. — allerlei. — cassatiegeding. 
— vrijwillige tussenkomst. — ontvankelijkheid.

1o, 2o en 3o Bij ontstentenis van enige betwisting vanwege het openbaar minis-
terie of van de veroordeelde, is de strafuitvoeringsrechtbank niet verplicht 
de geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden die zij aan de toekenning 
van een voorwaardelijke invrijheidstelling stelt, bijzonder met redenen te 
omkleden  (1). (Art. 56, Wet Strafuitvoering)

4o Het recht van de slachtoffers op informatie en het recht om te worden 
gehoord, verlenen hen niet de hoedanigheid van procespartij bij de 
strafuitvoering (1). (Artt. 53 en 58, § 1, Wet Strafuitvoering)

5o, 6o en 7o Tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank over de 
toekenning van een voorwaardelijke invrijheidstelling, staat cassatieberoep 
open voor het openbaar ministerie en de veroordeelde ; de slachtoffers hebben 
niet de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen (1). (Art. 96, Wet Stra-
fuitvoering)

8o en 9o De wet voorziet niet in vrijwillige tussenkomst in het kader van een 
cassatiegeding in strafzaken  (2). (Art. 812, Gerechtelijk Wetboek)

(procureur des konings te Bergen e.a. t. m.)

arrest (vertaling).

i. rechtspleging voor het hof

De cassatieberoepen van de procureur des Konings te Bergen en die van 
J. en L. L. zijn gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrecht-
bank te Bergen van 31 juli 2012, de cassatieberoepen van P. M., L. D. en 
J.-D. L. zijn gericht tegen het tussenvonnis van diezelfde rechtbank van 
24 juli 2012 en tegen het vermelde vonnis van 31 juli 2012.

De procureur des Konings te Bergen voert in een memorie die aan dit 
arrest is gehecht, drie middelen aan.

De eisers P. M., L. D. en J.-D. L., enerzijds, en J. en L. L., anderzijds, 
voeren in een memorie drie middelen aan.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 17 augustus 2012 een 
conclusie neergelegd.

Op de rechtszitting van 28 augustus 2012 heeft raadsheer Pierre 
Cornelis verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

ii. Beslissing van het hof

Beoordeling

Er is geen grond om acht te slaan op het stuk met als opschrift “Verzoek 
tot vrijwillige tussenkomst” dat door B. F. met de post is toegezonden 
en op de griffie van het Hof is binnengekomen op 27 augustus 2012, aange-

  (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 439.
  (2) R.P.D.B., Compl. XI, 2011, Pourvoi en cassation en matière civile, p. 282 en 283 ; H. 

D. Bosly, D. vandermeersch en M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 6de uitg., 
Die Keure, 2010, p. 243.
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zien de wet niet in een dergelijke tussenkomst voorziet in het kader van 
een cassatieprocedure in strafzaken. 

A. Cassatieberoep van de procureur des Konings te Bergen

Eerste middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet en 
van artikel 56 Wet Strafuitvoering, verwijt het bestreden vonnis dat het 
de noodzaak van de geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden die de 
verweerster bij de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
zijn opgelegd, niet met redenen omkleedt.

Krachtens artikel 56, eerste lid, Wet Strafuitvoering kan de strafuit-
voeringsrechtbank de veroordeelde onderwerpen aan geïndividualiseerde 
bijzondere voorwaarden die de mogelijkheid bieden het sociaal reclasse-
ringsplan uit te voeren of tegemoet te komen aan de in artikel 47, § 1, 
bedoelde tegenaanwijzingen, dan wel noodzakelijk blijken in het belang 
van de slachtoffers.

Het middel dat aanvoert dat de rechtbank, bij ontstentenis van 
enige betwisting vanwege het openbaar ministerie of van de veroor-
deelde, verplicht zou zijn de geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden 
waarvan zij de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling 
afhankelijk stelt, bijzonder met redenen te omkleden, faalt naar recht.

Tweede middel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, verwijt 
het vonnis dat het bevestigt dat de door de slachtoffers gevraagde voor-
waarden om geografisch afstand te houden redelijkerwijs waren ingewil-
ligd hoewel de raadsman van sommigen onder hen die voorwaarden niet 
had bevestigd.

Onder het mom van een motiveringsgebrek betwist het middel de 
beoordeling van een feitelijk gegeven door de feitenrechter.

Dergelijke betwisting houdt geen verband met artikel 149 Grondwet.
Het middel faalt naar recht.

Derde middel

Het is niet tegenstrijdig om, enerzijds, de verweerster de verplich-
ting op te leggen om op een welbepaald adres in de provincie Namen te 
verblijven en haar, anderzijds, te verbieden zich naar de provincies Luik 
en Limburg te begeven en aldaar te verblijven.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek

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

B. Cassatieberoepen van P. M., L. D. en J.-D. L., en van J. en L. L.

Artikel 53 Wet Strafuitvoering bepaalt dat de strafuitvoeringsrecht-
bank die uitspraak moet doen over de toekenning van een voorwaarde-
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lijke invrijheidstelling, de slachtoffers hoort over de bijzondere voor-
waarden die in hun belang moeten worden opgelegd.

De eisers zijn in die hoedanigheid door de rechtbank gehoord.
Zoals de wetgever bij de parlementaire voorbereiding van die wet heeft 

aangegeven, verlenen het recht van de slachtoffers op informatie en het 
recht om te worden gehoord, hen niet de hoedanigheid van procespartij 
bij de strafuitvoering.

Krachtens artikel 96, eerste lid, staat tegen de beslissingen van de 
strafuitvoeringsrechtbank over de toekenning van een voorwaardelijke 
invrijheidstelling, cassatieberoep open voor het openbaar ministerie en 
de veroordeelde.

De eisers hebben niet de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
De memories van de eisers die geen verband houden met de ontvanke-

lijkheid van de cassatieberoepen, behoeven geen antwoord.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser sub I ten laste van 

de Staat.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

28 augustus 2012 — Vakantiekamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Beau-
thier, de heer Dubuffet en de heer Nieuwdorp (bij de balie te Brussel), de 
heer Vercraeye (bij de balie te Antwerpen), de heer Moreau en de heer 
Hoffmann (bij de balie te Nijvel).
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Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Bijzondere 
aansprakelijkheid. — Buren-
hinder. — Naburig erf. — 
Onderscheiden rechten die 
betrekking hebben op de-
zelfde eigendom. — Toepas-
sing. I, 1519

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. 
— Belastingadministratie. 
— Arrest van het Grondwet-
telijk Hof. — Geen infor-
matiemaatregelen aan de 
belastingplichtigen. — Ver-
plichting van de fiscus. — 
Omvang. I, 1503

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. 
— Derde-medeplichtigheid. 
— Voorwaarde. I, 1805

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Zaken. — Gebrek van de 
zaak. — Begrip. I, 1679

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Ouders. — Vereisten. — 
Schuldonbekwaamheid in 
hoofde van de minderjarige. 
— Gevolg. I, 1527

Arbeid. — Allerlei. — Deel-
tijdse arbeid. — EG richtlijn 
97/81. — Clausule 4 van de 
aan de Richtlijn gehechte 
raamovereenkomst inzake 
deeltijdarbeid. — Strijdig-
heid van de nationale re-
geling. — Beoordelingsbe-
voegdheid van de nationale 
rechter. I, 1693

Architect (tucht en bescher-
ming van de titel). — Uitoe-
fening van het beroep. — 
Ambtenaren en beambten 
van de Staat, provincies, 
gemeenten en openbare 
instellingen. — Architect-
ambtenaar. — Omschrij-
ving. — Administratieve 
overheid. — Begrip. I, 1531

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Belastingaftrek. 
— Omvang van de aftrek. — 
Reclame. — Kosten van spij-
zen en drank. I, 1664

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Bewijsmiddelen. 
— Proces-verbaal. — Aan-
wending inzake inkomsten-
belastingen. I, 1726

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Onderwerping. — 
Vrijstelling. — Zesde richt-
lijn nr. 77/388/EG van de Raad 
van 17 mei 1977. — Artikel 13, 
B, sub b), 1. — Inrichtingen. 
— Verlenen van onderdak 
aan betalende gasten. — 
Verschaffen van gemeubeld 
logies. — Begrip. I, 1742

Beroepsverenigingen. — Be-
roepsinstituut van vast-
goedmakelaars. — Kamer 
van beroep. — Cassatiebe-
roep. — Recht op een eerlijk 
proces. — Onpartijdigheid. 
— Onafhankelijkheid. — Ge-
volg. I, 1655

Beroepsverenigingen. — Vast-
goedmakelaar. — Beroepsin-
stituut van vastgoedmak-
elaars. — Cassatieberoep. 
— Eiser. — Vertegenwoor-
diging. I, 1655

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — Exploot. — Strafza-
ken. — Verstekvonnis. — Be-
tekening. — Begrip. I, 1557

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — In het buitenland. — 
Belgisch-Franse Regeling 
van 10 juli 2002. — Beteke-
ning. — Woonplaats van de 
degene aan wie betekend 
wordt. — Kennis. — Ver-
plichting van de fiscus. — 
Gevolg. I, 1507

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — In het buitenland.— Be-
tekening. — Belgisch-Franse 

Regeling van 10 juli 2002. — 
Invordering van belastingen. 
— Toepassing. I, 1507

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — In het buitenland.— 
Gekende verblijfplaats in 
België. — Bekendheid. — 
Bewijslast. I, 1657

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Allerlei. — Overlegging 
van stukken. — Taak van de 
rechter.  I, 1779

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Bewijslast. Beoordelings-
vrijheid. — Beoordelings-
vrijheid. — Vordering tot 
deskundigenonderzoek. — 
Rechter. — Beoordelingsbe-
voegdheid. — Weigering. — 
Voorwaarden. I, 1659

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Bewijslast. Beoordelings-
vrijheid. — Beoordelings-
vrijheid. — Vordering tot 
deskundigenonderzoek. — 
Rechter. — Beoordelingsbe-
voegdheid. — Weigering. — 
Voorwaarden. I, 1661

Bewijs. — Strafzaken. — Bewi-
jslast. Beoordelingsvrijheid. 
— Misdrijf van misbruik van 
vermogensgoederen. — Ver-
moedens. I, 1618

Bewijs. — Strafzaken. — Bewi-
jslast. Beoordelingsvrijheid. 
— Proces-verbaal levert be-
wijs op tot bewijs van het 
tegendeel. — Bewijs van het 
tegendeel. — Bewijs is in 
het bezit van de overheid. 
— Recht van verdediging. — 
Weigering van inzage tot het 
bewijs. — Gevolg. I, 1715

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Onrecht-
matig verkregen bewijs. 
— Toelaatbaarheid. — Be-
oordeling door de rechter. 
— In aanmerking te nemen 
criteria. I, 1547

INHOUDSOPGAVE
(Pagina’s 1487 tot 1846)
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Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijsvoering. — Onrecht-
matig verkregen bewijs. 
— Toelaatbaarheid. — Be-
oordeling door de rechter. 
— Uitsluiting. — Voorwaar-
den. I, 1547

Boekhoudrecht. — Vierde 
Richtlijn 78/660/EEG van 
de Raad van 25 juli 1978. — 
Jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen. — 
Verschil tussen aanschaf-
fingsprijs en werkelijke 
waarde van de goederen. — 
Boeking. — Afwijking van 
het beginsel dat activa te-
gen aanschaffingsprijs wor-
den geboekt. — Artikel 267 
van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese 
Unie. — Prejudiciële vraag. 
— Hof van Justitie van de 
Europese Unie. I, 1494

Borgtocht. — Bankgarantie 
op eerste verzoek. — Begun-
stigde. — Recht tot afroep. 
— Opdrachtgever. — Onte-
rechte afroep. — Recht op 
terugvordering. — Bewijs-
last. I, 1800

Cassatie. — Arresten. Vorm. 
— Rechtspleging. voeging. — 
Strafzaken. — Geen middel. 
— Verzoek tot uitstel. I, 1762

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Algemeen. — Al-
lerlei. — Wraking. — Arrest 
van het Hof van Cassatie als 
bodemrechter gewezen. — 
Cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. I, 1831

Cassatie. — Vernietiging. 
Omvang. — Strafzaken. 
— Strafvordering. — Be-
klaagde en verdachte. — 
Bestraffing. — Meerdaadse 
samenloop. — Gedeeltelijke 
vernietiging van het vonnis. 
— Geen verwijzing. I, 1622

Cassatieberoep. — Algemeen. 
— Wraking. — Arrest van 
het Hof van Cassatie als bo-
demrechter gewezen. — Cas-
satieberoep. — Ontvanke-
lijkheid. I, 1831

Cassatieberoep. — Belastingza-
ken. — Personen door of te-

gen wie cassatieberoep kan 
of moet worden ingesteld. — 
Allerlei. — Belgische Staat. 
— Procesvertegenwoordi-
ging. — Bevoegde minister. 
— Vermelding van de pro-
cesvertegenwoordiger van de 
minister. — Gevolg. I, 1732

Cassatieberoep. — Burgerlijke 
zaken. — Vormen. — Aller-
lei. — Geen middel tegen 
een beslissing. — Gevolg. — 
Ontvankelijkheid. I, 1666

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Allerlei. — Cassatiege-
ding. — Vrijwillige tussen-
komst. — Ontvankelijk-
heid. I, 1844

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Personen door of te-
gen wie cassatieberoep kan 
of moet worden ingesteld. 
— Burgerlijke rechtsvorde-
ring. — Andere partijen. — 
Stedenbouw. — Herstelvor-
dering. — Waals Gewest. 
— Gemachtigd ambtenaar. 
— Herstelvorderende over-
heid. — Verplichting tot be-
tekening van het cassatie-
beroep. I, 1717

Cassatieberoep. — Strafzaken. — 
Personen door of tegen wie cas-
satieberoep kan of moet worden 
ingesteld. — Strafvordering. 
— Allerlei. — Strafuitvoe-
ringsrechtbank. — Voorwaar-
delijke invrijheidstelling. — 
Beslissing. I, 1843

Cassatieberoep. — Strafza-
ken. — Vormen. — Vorm 
en termijn van betekening 
en-of neerlegging. — Ste-
denbouw. — Herstelvor-
dering. — Waals Gewest. 
— Gemachtigd ambtenaar. 
— Herstelvorderende over-
heid. — Verplichting tot be-
tekening van het cassatie-
beroep. I, 1718

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Vormen. — Vorm en ter-
mijn voor memories en stuk-
ken. — Termijn. — Aanvang. 
— Datum waarop de zaak 
op de algemene rol is inge-
schreven. — Geen kennis-
geving. — Gevolg. I, 1762

Cassatieberoep. — Tuchtzaken. 
— Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld. — 
Beroepsinstituut van vast-
goedmakelaars. — Eiser. — 
Vertegenwoordiging. I, 1655

Cassatieberoep. — Tuchtzaken. 
— Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld. — 
Beroepsinstituut van vast-
goedmakelaars. — Kamer 
van beroep. — Recht op een 
eerlijk proces. — Onpartij-
digheid. — Onafhankelijk-
heid. — Gevolg. I, 1655

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Allerlei. — 
Middel. — Begrip. I, 1666

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Algemeen. — Geen 
middel. — Verzoek tot uit-
stel. I, 1762

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Belang. — Hof van 
assisen. — Wijze waarop 
de aan de jury voorgelegde 
vragen zijn gesteld. — Te-
gensprekelijk karakter. — 
Nieuwe wet wijzigt de defi-
nitie van een verzwarende 
omstandigheid. — Middel 
verwijt dat over de nieuwe 
formulering van die verzwa-
rende omstandigheid geen 
debat is gevoerd. — Ontvan-
kelijkheid. I, 1766

Collectieve arbeidsovereen-
komst. — Binnenschippers. 
— Opzegging. — Opzeggings-
termijn. — Langere termijn 
in acht te nemen door de 
werkgever. — Strijdigheid 
met de wet. I, 1698

Collectieve arbeidsovereen-
komst. — Koninklijk besluit 
tot algemeen verbindendver-
klaring van een CAO. — Ad-
vies van de afdeling wetge-
ving van de Raad van State. 
— Verplichting. I, 1698

Deskundigenonderzoek. — Bur-
gerlijke zaken. — Vordering 
tot deskundigenonderzoek. 
— Rechter. — Beoordelings-
bevoegdheid. — Weigering. 
— Voorwaarden. I, 1659
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Deskundigenonderzoek. — Bur-
gerlijke zaken. — Vordering 
tot deskundigenonderzoek. 
— Rechter. — Beoordelings-
bevoegdheid. — Weigering. 
— Voorwaarden. I, 1661

Drukpers. — Drukpersmis-
drijf. — Verjaring. — Ter-
mijn. — Toepassing. I, 1757

Dwangsom. — Veroordeling 
om iets te doen. — Formu-
lering. — Vereiste. — Taak 
van de rechter. I, 1802

Echtscheiding en scheiding van 
tafel en bed. — Echtschei-
dingsprocedure. — Voorlo-
pige maatregelen. — Voor-
zitter van de rechtbank. 
— Bevoegdheid. — Periode. 
— Aanvang. — Dagvaarding 
in echtscheiding. — Maat-
regelen. — Periode vooraf-
gaand aan de dagvaarding in 
echtscheiding. — Voorwaar-
den. I, 1779

Echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed. — Gevolgen 
T.a.v. de personen. — T.a.v. 
de echtgenoten. — Vorde-
ring tot onderhoudsuit-
kering na echtscheiding. 
— Definitieve beslissing. — 
Draagwijdte.  I, 1588

Echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed. — Gevolgen 
t.a.v. de personen. — T.a.v. 
de kinderen. — Ouderlijk 
gezag. — Gezamenlijke 
uitoefening. — Verblijfs-
regeling. — Art. 374 BW. — 
Toepassingsgebied. — Echt-
scheiding door onderlinge 
toestemming. I, 1781

Echtscheiding en scheiding van 
tafel en bed. — Gevolgen 
t.a.v. de personen. — T.a.v. 
de kinderen. — Ouderlijk ge-
zag. — Recht op persoonlijk 
contact. — Echtscheiding 
door onderlinge toestem-
ming. — Overeenkomst. — 
Wijziging door de rechter. — 
Toetsingscriterium.  I, 1781

Economie. — Mededinging. — 
Europese Unie. — EG-Ver-
drag. — Artikel 85, tweede 
Lid. — Overeenkomst. — 
Absolute nietigheid van 

rechtswege. — Draagwijdte. 
— Gevolgen. — Toepasselijk 
recht. I, 1770

Economie. — Mededinging. — 
Europese Unie. — EG-Ver-
drag. — Artikel 85, tweede 
lid. — Overeenkomst. — 
Nietigheid. — Aard. — Ge-
volgen.  I, 1770

Eigenlijke rechtspraak. — 
Kansspelcommissie. — Aan-
vraag tot toekenning van 
een vergunning. — Hoe-
danigheid. — Beslissing. 
— Aard. — Vordering tot 
onttrekking van de zaak. — 
Ontvankelijkheid. I, 1663

Europese Unie. — Algemeen. 
— Deeltijdse arbeid. — EG 
richtlijn 97/81. — Clausule 4 
van de aan de Richtlijn ge-
hechte raamovereenkomst 
inzake deeltijdarbeid. — 
Strijdigheid van de natio-
nale regeling. — Beoorde-
lingsbevoegdheid van de 
nationale rechter. I, 1693

Europese Unie. — Prejudici-
ele geschillen. — Uitlegging 
van het gemeenschapsrecht. 
— Verplichting van het 
Hof van Cassatie. — Vierde 
Richtlijn 78/660/EEG van 
de Raad van 25 juli 1978. — 
Jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen. — 
Verschil tussen aanschaf-
fingsprijs en werkelijke 
waarde van de goederen. — 
Boeking. — Afwijking van 
het beginsel dat activa te-
gen aanschaffingsprijs wor-
den geboekt. — Artikel 267 
van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese 
Unie. — Prejudiciële vraag. 
— Hof van Justitie van de 
Europese Unie. I, 1494

Europese Unie. — Verdrags-
bepalingen. — Algemeen. 
— Mededinging. — EG-Ver-
drag. — Artikel 85, tweede 
Lid. — Overeenkomst. — 
Absolute nietigheid van 
rechtswege. — Draagwijdte. 
— Gevolgen. — Toepasselijk 
recht. I, 1770

Europese Unie. — Verdrags-
bepalingen. — Algemeen. 
— Mededinging. — EG-Ver-
drag. — Artikel 85, tweede 
Lid. — Overeenkomst. — 
Nietigheid. — Aard. — Ge-
volgen.  I, 1770

Europese Unie. — Verdrags-
bepalingen. — Allerlei. 
— Burgerlijke zaken. — 
Uitvoerbaarverklaring. — 
Beslissing. — Erkenning. 
— Voorwaarde. — Openbare 
orde. I, 1734

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
koord. — Bevoorrechte en 
hypothecaire schuldeisers. 
— Faillissement. — Ver-
schoonbaar verklaarde ge-
failleerde. — Echtgenoot 
van de gefailleerde die per-
soonlijk gehouden is tot 
de schuld van de andere 
echtgenoot. — Echtgenoot 
van de gefailleerde mede-
schuldenaar met hem van 
een schuld die vóór het 
faillissement door de twee 
echtgenoten is aangegaan. 
— Schuld aangegaan ten 
voordele van het eigen ver-
mogen van de echtgenoot. 
— Bevrijding van de echt-
genoot van de gefailleerde. 
— Bestaanbaarheid met de 
artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet. — Verplichting 
van het Hof. I, 1577

Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Bevoorrechte en hypothe-
caire schuldeisers. — Faillis-
sement. — Verschoonbaar 
verklaarde gefailleerde. — 
Echtgenoot van de gefail-
leerde die persoonlijk gehou-
den is tot de schuld van de 
andere echtgenoot. — Echt-
genoot van de gefailleerde 
medeschuldenaar met hem 
van een schuld die vóór het 
faillissement door de twee 
echtgenoten is aangegaan. — 
Schuld aangegaan ten voor-
dele van het eigen vermogen 
van de echtgenoot. — Uit-
werking. I, 1577

Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk ak-
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koord. — Rechtspleging. 
— Beheer van het faillisse-
ment. — Kosten en erelonen 
van de curator. — Begrip. — 
Gevolg. I, 1559

Faillissement, faillissementsak-
koord en gerechtelijk akkoord. 
— Rechtspleging. — Faillisse-
mentsvonnis. — Uitvoering. 
— Lastgever. — Intrekking 
faillissementsvonnis. — Kos-
ten en erelonen curator. — 
Gevolg.  I, 1559

Gemeenschaps- en gewest-
belastingen. — Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. — 
Onroerende voorheffing. 
— Kwijtschelding of pro-
portionele vermindering. — 
Vereisten. I, 1724

Geneeskunde. — Uitoefening 
van de geneeskunde. — Wet 
Gezondheidsberoepen. — Ki-
nesitherapeuten. — Acu-
punctuur. I, 1593

Geneeskunde. — Uitoefening 
van de geneeskunde. — Wet 
Niet-conventionele Praktij-
ken. — Afwezigheid van uit-
voeringsbesluiten. — Gevolg. 
— Kinesitherapeuten. I, 1593

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Faillis-
sement. — Beheer van het 
faillissement. — Kosten en 
erelonen van de curator. — 
Begrip. — Gevolg.  I, 1559

Gerechtskosten. — Burgerlijke 
zaken. — Procedure voor de 
feitenrechter. — Faillisse-
mentsvonnis. — Uitvoering. 
— Lastgever. — Intrekking 
faillissementsvonnis. — 
Kosten en erelonen curator. 
— Gevolg.  I, 1559

Grondwettelijk hof. — Preju-
diciële vraag. — Discrimi-
natie die voortvloeit uit een 
leemte in de wet. — Toepas-
sing. I, 1517

Grondwettelijk hof. — Preju-
diciële vraag. — Ongrond-
wettigheid van een wet. 
— Beginsel van gelijkheid 
en niet-discriminatie. — Be-
grip. I, 1719

Grondwettelijk hof. — Prejudi-
ciële vraag. — Rechtbanken. 
— Verplichting de vraag te 
stellen. — Grens. I, 1719

Grondwettelijk hof. — Schen-
ding van de artikelen 10 en 
11 Gw. — Prejudiciële vraag. 
— Hof van Cassatie. — Ver-
plichting. — Grenzen. — 
Schending voortvloeiend uit 
het ontbreken van een wet. 
— Gevolg. I, 1831

Herziening. — Verzoek en ver-
wijzing om advies. — Veroor-
delend arrest. — Verzoek 
tot herziening van een ar-
rest van de correctionele 
kamer. — Verwijzing voor 
advies naar de burgerlijke 
kamer van hetzelfde hof. — 
Beoordeling door raadshe-
ren die bij de veroordeling 
niet betrokken waren. — 
Gevolg. I, 1712

Herziening. — Verzoek en ver-
wijzing om advies. — Veroor-
delend arrest. — Verzoek 
tot herziening van een ar-
rest van de correctionele 
kamer. — Verwijzing voor 
advies naar de burgerlijke 
kamer van hetzelfde hof. — 
Wettigheid. I, 1711

Herziening. — Verzoek en ver-
wijzing om advies.— Verzoek 
tot herziening. — Nieuw feit 
of nieuwe omstandigheid. — 
Niet kennelijk onontvanke-
lijk verzoek. — Verwijzing 
voor advies omtrent het 
beslissend karakter van de 
aangevoerde feiten. — Ver-
wijzing naar een door het 
Hof aangewezen hof van 
beroep. — Opdracht van de 
rechter op verwijzing. — 
Grenzen. I, 1711

Hinderlijke inrichtingen. — 
Stopzetting van de activi-
teit van een benzinestation. 
— Verplichtingen ten laste 
van de exploitant. — Per-
soon die de kosten van de 
uitvoering van de verplich-
tingen moet dragen. I, 1803

Hof van assisen. — Behande-
ling ter zitting en tussenar-
resten. verklaring van de 

jury. — Wijze waarop de aan 
de jury voorgelegde vragen 
zijn gesteld. — Tegenspre-
kelijk karakter. — Nieuwe 
wet wijzigt de definitie van 
een verzwarende omstandig-
heid. — Cassatieberoep. — 
Middel verwijt dat over de 
nieuwe formulering van die 
verzwarende omstandigheid 
geen debat is gevoerd. — 
Ontvankelijkheid. I, 1766

Hoger beroep. — Allerlei. 
— Jeugdbescherming. — 
Jeugdrechtbank. — Maat-
regel van bewaring. — Ver-
lenging. — Rechtspleging. 
— Onregelmatigheid. — Ge-
volg. — Hoger beroep. — Hof 
van beroep. — Beslissing. — 
Wettigheid. I, 1824

Hoger beroep. — Burgerlijke 
zaken (handelszaken en so-
ciale zaken inbegrepen). — 
Principaal beroep. Vorm. 
Termijn. Onsplitsbaar ge-
schil. — Vorm. — Sport. — 
Voetbalwedstrijden. — Vei-
ligheid. — Administratieve 
geldboete. — Stadionver-
bod. — Beroep tegen de be-
slissing van de ambtenaar. 
— Verzoekschrift. — Voor-
waarden. I, 1589

Hoger beroep. — Strafzaken 
(Douane en accijnzen inbe-
grepen). — Allerlei. — Hoger 
beroep tegen arresten van 
het Hof. — Ontvankelijk-
heid. I, 1625

Hoger beroep. — Strafza-
ken (douane en accijnzen 
inbegrepen). — Principaal 
beroep. Vorm. Termijn. — 
Aanvang. — Betekening. — 
Begrip. I, 1557

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Rechtspleging 
in hoger beroep. — Straf. 
— Strafverzwaring op grond 
van gelijkluidende motive-
ring. — Regelmatigheid. — 
Voorwaarde. I, 1547

Huur van goederen. — Huishuur. 
— Verplichtingen van par-
tijen. — Brand. — Grondslag 
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van de verplichting van de 
huurder. — Gevolg. I, 1810

Huur van goederen. — Huis-
huur. — Verplichtingen van 
partijen. — Brand. — Grond-
slag van de verplichting van 
de huurder. I, 1810

Inkomstenbelastingen. — Aan-
slagprocedure. — Bewijsvoe-
ring. — Geschriften. — Pro-
ces-verbaal inzake btw. I, 1726

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Bedrijfsvoorheffing. — 
Aangegeven bezoldigingen 
van degene die de inkom-
sten ontvangt. — Bepaling 
van de belastbare grondslag 
in de personenbelasting. — 
Toevoeging van de bedrijfs-
voorheffing bij de bezoldi-
gingen. I, 1487

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Bedrijfsvoorheffing. — In-
kohiering ten name van de 
belastingschuldige. — Per-
sonenbelasting. — Inkohier-
ing. — Voorafbetalingen 
voor hetzelfde bedrag als 
dat van de verschuldigde 
bedrijfsvoorheffing. — In-
vloed. I, 1487

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkre-
diet. — Bedrijfsvoorheffing. 
— Opeisbaarheid. — Fiscale 
toestand van degene die be-
zoldigingen ontvangt. — In-
vloed. I, 1487

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Onroerende voorheffing. 
— Kwijtschelding of pro-
portionele vermindering. 
— Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. — Vereisten. I, 1724

Internationale verdragen. — 
Europese Unie. — EG-Ver-
drag. — Artikel 85, tweede 
Lid. — Mededinging. — 
Overeenkomst. — Absolute 
nietigheid van rechtswege. 
— Draagwijdte. — Gevolgen. 
— Toepasselijk recht. I, 1770

Internationale verdragen. — 
Europese Unie. — EG-Ver-

drag. — Artikel 85, tweede 
Lid. — Mededinging. — Over-
eenkomst. — Nietigheid. — 
Aard. — Gevolgen.  I, 1770

Jeugdbescherming. — Jeug-
drechtbank. — Maatregel 
van bewaring. — Verleng-
ing. — Rechtspleging. — On-
regelmatigheid. — Gevolg. 
— Hoger beroep. — Hof van 
beroep. — Beslissing. — 
Wettigheid. I, 1824

Jeugdbescherming. — Minder-
jarige die een als misdrijf 
omschreven feit heeft ge-
pleegd. — Jeugdrechtbank. 
— Beschermende maatre-
gelen. — Plaatsing in een 
gesloten centrum. — Voor-
lopige maatregel. — Maatre-
gel van bewaring. — Verblijf 
in een instelling. — Duur. 
— Berekening. — Verlen-
ging. — Medisch-psychisch 
verslag. — Onmogelijkheid. 
— Gevolg. I, 1824

Kort geding. — Echtscheiding. 
— Voorlopige maatregelen. 
— Voorzitter van de recht-
bank. — Bevoegdheid. — Pe-
riode. — Aanvang. — Dag-
vaarding in echtscheiding. 
— Maatregelen. — Periode 
voorafgaand aan de dag-
vaarding in echtscheiding. 
— Voorwaarden. I, 1779

Levensonderhoud. — Vorde-
ring tot onderhoudsuit-
kering na echtscheiding. 
— Definitieve beslissing. — 
Draagwijdte.  I, 1589

Makelaar. — Vastgoedmake-
laar. — Beroepsinstituut 
van vastgoedmakelaars. — 
Cassatieberoep. — Eiser. — 
Vertegenwoordiging. I, 1655

Makelaar. — Vastgoedmake-
laar. — Beroepsinstituut 
van vastgoedmakelaars. — 
Kamer van beroep. — Cas-
satieberoep. — Recht op een 
eerlijk proces. — Onpartij-
digheid. — Onafhankelijk-
heid. — Gevolg. I, 1655

Makelaar. . — Vastgoedma-
kelaar. — Beroepsinstituut 
van vastgoedmakelaars. — 
Lijst van stagiaires. — Op-

name. — Diploma’s. — Ge-
lijkwaardigheid. — Kamer 
van beroep. — Opdracht. 
— Hof van cassatie. — Op-
dracht. I, 1653

Milieurecht. — Bodemveront-
reining. — Onteingening ten 
algemenen nutte. — Ver-
plichting tot onderzoek. 
— Saneringsplicht. — Ge-
houdene. — Onteigenings-
vergoeding. — Omvang. — 
Saneringskosten. I, 1795

Milieurecht. — Mestdecreet 
1991. — Vaststelling der over-
tredingen. — Proces-verbaal. 
— Kennisgeving aan overtre-
der. — Tijdstip. I, 1604

Milieurecht. — Milieuvergun-
ningsdecreet. — Vaststel-
ling der overtredingen. 
— Proces-verbaal. — Ken-
nisgeving aan overtreder. — 
Tijdstip. I, 1604

Milieurecht. — Stopzetting 
van de activiteit van een 
benzinestation. — Verplich-
tingen ten laste van de ex-
ploitant. — Persoon die de 
kosten van de uitvoering 
van de verplichtingen moet 
dragen. I, 1803

Milieurecht. — Vlarem I. — 
Monsterneming. — Wijze. — 
Gevolg. I, 1604

Misdrijf. — Algemeen. Begrip. 
Materieel en moreel bes-
tanddeel. Eenheid van opzet. 
— Eenheid van opzet. — De-
finitieve strafrechtelijke 
veroordeling. — Andere 
feiten die een voortdurend 
misdrijf vormen. — Andere 
feiten deels voor die veroor-
deling gepleegd. — Opeen-
volgende en voortgezette 
uitvoering van hetzelfde 
misdadig opzet. — Andere 
feiten deels na die veroorde-
ling gepleegd. — Strafbaar-
heid. — Gevolg. I, 1555

Misdrijf. — Allerlei. — Druk-
persmisdrijf. — Verjaring. 
— Termijnen. — Toepas-
sing. I, 1757

Misdrijf. — Allerlei. — Men-
senhandel. — Constitutieve 
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bestanddelen. — Tewerk-
stelling in strijd met de 
menselijke waardigheid. — 
Begrip. I, 1554

Misdrijf. — Verzwarende om-
standigheden. — Nieuwe wet 
wijzigt de definitie van een 
verzwarende omstandig-
heid. — Werking van de wet 
in de tijd. I, 1765

Ondernemingsraad en veilig-
heidscomite. — Beschermde 
werknemers. — Europese 
ondernemingsraad. — Per-
soneelsafgevaardigde -Be-
eindiging van het mandaat. 
— Toepasselijke regelge-
ving. I, 1681

Ondernemingsraad en veilig-
heidscomite. — Beschermde 
werknemers. — Europese 
ondernemingsraad. — Per-
soneelsafgevaardigde. — Bi-
jzondere ontslagbescherm-
ing. — Einde. I, 1681

Ondernemingsraad en veilig-
heidscomite. — Beschermde 
werknemers. — Ontslag. 
— Verzoek om reïntegra-
tie. — Aanvaarding door de 
werkgever. — Draagwijdte. 
— Bewijs. I, 1695

Ondernemingsraad en veilig-
heidscomite. — Beschermde 
werknemers. — Ontslag. 
— Verzoek om reïntegra-
tie. — Tussenkomst van de 
werknemersorganisatie. — 
Aanvaarding door de werk-
gever. — Kennisgeving aan 
de werknemersorganisatie. 
— Gevolg. I, 1695

Onderzoek in strafzaken. — 
Bijzondere opsporingsme-
thode observatie. — Volgen 
van containers. — Gebruik 
door een derde van een 
“tracking en tracing”-com-
putersysteem. — Informatie 
door de derde ter beschik-
king gesteld van de opspo-
ringsdiensten. — Artikel 
47sexies Wetboek van Straf-
vordering. — Observatie 
met technisch hulpmiddel. 
— Toepasselijkheid. I, 1709

Onderzoek in strafzaken. — Ka-
mer van inbeschuldiging-

stelling. — Regeling van de 
rechtspleging. — Artikel 
6.1 EVRM. — Redelijke ter-
mijn. — Overschrijding. — 
Beoordeling. — Rechtsher-
stel. I, 1755

Onderzoek in strafzaken. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Toezicht op de 
regelmatigheid van de recht-
spleging. — Begrip. I, 1625

Onderzoek in strafzaken. — On-
derzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Artikel 6.1 EVRM. — Re-
delijke termijn. — Vast-
stelling van overschrijding 
van de redelijke termijn. 
— Aantasting bewijsvoering 
en recht van verdediging. 
— Toetsing. — Ontslag van 
rechtsvervolging. — Voor-
waarde. I, 1551

Onderzoek in strafzaken. — 
Onderzoeksgerechten. — 
Regeling van de rechtsple-
ging. — Artikel 6.1 EVRM. 
— Redelijke termijn. 
— Vaststelling van over-
schrijding van de redelijke 
termijn. — Bewijsvoering 
en recht van verdediging 
niet aangetast. — Gevolg. 
— Toepassing. I, 1551

Onderzoek in strafzaken. — 
Onregelmatigheid, verzuim 
of nietigheid van een onder-
zoekshandeling of van de 
bewijsverkrijging . — Be-
grip. I, 1626

Onderzoek in strafzaken. — 
Toezicht. — Verzuim of ni-
etigheidsgrond die invloed 
heeft op een daad van het 
onderzoek of op de bewijs-
garing. — Begrip. — Over-
tuigingsstuk. I, 1757

Onderzoek in strafzaken. — 
Uiteenlopende klachten. 
— Samen onderzocht we-
gens samenhang. — Voor-
waarde. I, 1758

Onderzoeksgerechten. — Be-
vel tot aanhouding. — In-
verdenkinggestelde. — On-
dervraging. — Bijstand van 
een advocaat. — Afstand. — 
Proces-verbaal van verhoor. 

— Verplichte vermelding. — 
Verzuim. — Kamer van inbe-
schuldigingstelling. — Beslis-
sing. — Wettigheid. I, 1838

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Regeling van de 
rechtspleging. — Artikel 
6.1 EVRM. — Redelijke ter-
mijn. — Overschrijding. — 
Beoordeling. — Rechtsher-
stel.  I, 1755

Onderzoeksgerechten. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Toezicht op de regelma-
tigheid van de rechtspleging. 
— Begrip. I, 1626

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Toezicht op het 
onderzoek. — Verzuim of 
nietigheidsgrond die invloed 
heeft op een daad van het 
onderzoek of op de bewijsga-
ring. — Begrip. I, 1757

Onderzoeksgerechten. — On-
regelmatigheid, verzuim of 
nietigheid van een onder-
zoekshandeling of van de 
bewijsverkrijging. — Be-
grip. I, 1626

Onderzoeksgerechten. . — Re-
geling van de rechtspleging. 
— Artikel 6.1 EVRM. — Re-
delijke termijn. — Vast-
stelling van overschrijding 
van de redelijke termijn. 
— Aantasting bewijsvoering 
en recht van verdediging. 
— Toetsing. — Ontslag van 
rechtsvervolging. — Voor-
waarde. I, 1551

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Artikel 6.1 EVRM. — Rede-
lijke termijn. — Vaststelling 
van overschrijding van de 
redelijke termijn. — Bewijs-
voering en recht van verde-
diging niet aangetast. — Ge-
volg. — Toepassing. I, 1551

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Raadkamer. — Beschikking 
tot verwijzing. — Middel 
van verjaring. — Afwijzing 
van het middel. — Hoger 
beroep van de inverden-
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kinggestelde. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. 
— Strafvordering. — Ver-
jaring. — Nazicht. — Om-
schrijving van de feiten. — 
Onderzoek. I, 1760

Onderzoeksgerechten. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Herstel. 
— Beoordeling. I, 1551

Onderzoeksgerechten. — 
Tweede beslissing over een 
aangelegenheid waarover 
reeds uitspraak is gedaan. 
— Tegenstrijdigheid tussen 
de twee beslissingen. — Re-
geling van rechtsgebied. — 
Geschil over rechtsmacht. 
— Begrip. I, 1627

Onderzoeksgerechten. — Vreem-
delingen. — Administratieve 
maatregel van vrijheidsbe-
roving. — Beroep bij de rech-
terlijke macht. — Nieuwe 
autonome titel van vrij-
heidsberoving. — Onder-
zoeksgerecht waarbij het be-
roep aanhangig is gemaakt. 
— Toezicht op de wettigheid 
van de nieuwe beslissing. — 
Bevoegdheid. I, 1840

Onderzoeksgerechten. — 
Vreemdelingen. — Bevel om 
het grondgebied te verlaten. 
— Maatregel van vrijheids-
beroving. — Voorwaarden. 
— Risico op onderduiken. — 
Nazicht. I, 1763

Onderzoeksrechter. — Bevel tot 
aanhouding. — Inverdenking-
gestelde. — Ondervraging. — 
Bijstand van een advocaat. 
— Afstand. — Proces-verbaal 
van verhoor. — Verplichte 
vermelding. — Verzuim. — 
Kamer van inbeschuldig-
ingstelling. — Beslissing. — 
Wettigheid. I, 1838

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Bodemverontreini-
ging. — Verplichting tot on-
derzoek. — Saneringsplicht. 
— Gehoudene. — Onteige-
ningsvergoeding. — Omvang. 
— Saneringskosten. I, 1795

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Vordering tot weder-

overdracht. — Verjaring. — 
Termijn. — Aanvang. I, 1790

Openbaar ministerie. — Mede-
deling. — Valsheid in bur-
gerlijke zaken. I, 1740

Openbare orde. — Uitvoerbaar-
verklaring. — Burgerlijke 
zaken. — Europese Unie. — 
Beslissing. — Erkenning. — 
Voorwaarde. I, 1735

Ouderlijk gezag. — Niet-sa-
menlevende ouders. — Ge-
zamenlijke uitoefening. — 
verblijfsregeling. — Art. 374 
BW. — Toepassingsgebied. 
— Echtscheiding door onder-
linge toestemming. I, 1781

Ouderlijk gezag. — Recht 
op persoonlijk contact. — 
Echtscheiding door onder-
linge toestemming. — Over-
eenkomst. — Wijziging door 
de rechter. — Toetsingscri-
terium.  I, 1781

Overeenkomst. — Einde. — 
Overeenkomst van onbe-
paalde duur. — Overeen-
komst van bepaalde duur. 
— Opzegging. — Voorwaar-
den en gevolg.  I, 1567

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— Allerlei. — Artikel 5 
Kansspelwet. — Overeen-
komst exploitatie kans-
spelen en kansspelinrich-
tingen. — Nietigheid. 
— Draagwijdte.  I, 1569

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— T.a.v. derden. — Derde 
medeplichtigheid. — Voor-
waarde. I, 1805

Overheidsopdrachten (Werken. 
Leveringen. Diensten). — 
Toewijzing van de opdracht. 
— Criterium van de vereiste 
referenties.  I, 1816

Pensioen. — Allerlei. — Ver-
schil in behandeling tussen 
gehuwde en ongehuwd sa-
menwonende gepensioneer-
den. — Aanleiding tot het 
stellen van een prejudiciële 
vraag. — Toepassing. I, 1517

Prejudicieel geschil. — Discri-
minatie die voortvloeit uit 
een leemte in de wet. — Pre-
judiciële vraag. — Toepas-
sing. I, 1517

Prejudicieel geschil. — Eu-
ropese Unie. — Uitlegging 
van het gemeenschapsrecht. 
— Verplichting van het 
Hof van Cassatie. — Vierde 
Richtlijn 78/660/EEG van 
de Raad van 25 juli 1978. — 
Jaarrekening van bepaalde 
vennootschapsvormen. — 
Verschil tussen aanschaf-
fingsprijs en werkelijke 
waarde van de goederen. — 
Boeking. — Afwijking van 
het beginsel dat activa te-
gen aanschaffingsprijs wor-
den geboekt. — Artikel 267 
van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese 
Unie. — Prejudiciële vraag. 
— Hof van Justitie van de 
Europese Unie. I, 1494

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Faillis-
sement. — Verschoonbaar 
verklaarde gefailleerde. 
— Echtgenoot van de ge-
failleerde die persoonlijk 
gehouden is tot de schuld 
van de andere echtgenoot. 
— Echtgenoot van de gefail-
leerde medeschuldenaar met 
hem van een schuld die vóór 
het faillissement door de 
twee echtgenoten is aange-
gaan. — Schuld aangegaan 
ten voordele van het eigen 
vermogen van de echtge-
noot. — Bevrijding van de 
echtgenoot van de gefail-
leerde. — Bestaanbaarheid 
met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet. — Verplich-
ting van het Hof. I, 1577

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Ongrond-
wettigheid van een wet. 
— Beginsel van gelijkheid 
en niet-discriminatie. — Be-
grip. I, 1719

Prejudicieel geschil. — Grond-
wettelijk Hof. — Rechtban-
ken. — Verplichting de vraag 
te stellen. — Grens. I, 1719
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Prejudicieel geschil. — Schen-
ding van de artikelen 10 en 
11 Gw. — Hof van Cassatie. 
— Verplichting. — Grenzen. 
— Schending voortvloeiend 
uit het ontbreken van een 
wet. — Gevolg. I, 1831

Raad van state. — Koninklijk 
besluit tot algemeen ver-
bindendverklaring van een 
CAO. — Advies van de afde-
ling wetgeving. — Verplich-
ting. I, 1698

Rechtbanken. — Allerlei. 
— Jeugdbescherming. — 
Jeugdrechtbank. — Maat-
regel van bewaring. — Ver-
lenging. — Rechtspleging. 
— Onregelmatigheid. — Ge-
volg. — Hoger beroep. — Hof 
van beroep. — Beslissing. — 
Wettigheid. I, 1824

Rechtbanken. — Burgerlijke 
Zaken. — Algemeen. — Over-
legging van stukken. — 
Taak van de rechter. I, 1779

Rechtbanken. — Burgerlijke 
Zaken. — Allerlei. — Dwang-
som. — Veroordeling om 
iets te doen. — Formule-
ring. — Vereiste. — Taak 
van de rechter.  I, 1802

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 13. — Overschrijding 
van de redelijke termijn. — 
Herstel. — Beoordeling door 
het onderzoeksgerecht dat 
oordeelt over de regeling van 
de rechtspleging. I, 1551

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 13. — Redelijke 
termijn. — Overschrijding. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Beoordeling. 
— Rechtsherstel. I, 1755

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Recht op een eerlijk proces. 
— Strafzaken. — Beslissing 
over de schuld. — Verplich-
ting te motiveren. — Draag-
wijdte. I, 1542

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 

— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — On-
derzoeksgerecht. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Vaststelling van over-
schrijding van de redelijke 
termijn. — Aantasting be-
wijsvoering en recht van 
verdediging. — Toetsing. 
— Ontslag van rechtsvervol-
ging. — Voorwaarde. I, 1551

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — On-
derzoeksgerecht. — Rege-
ling van de rechtspleging. 
— Vaststelling van over-
schrijding van de redelijke 
termijn. — Bewijsvoering 
en recht van verdediging 
niet aangetast. — Gevolg. — 
Toepassing. I, 1551

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Herstel. 
— Beoordeling door het 
onderzoeksgerecht dat oor-
deelt over de regeling van 
de rechtspleging. I, 1551

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Beoordeling. — Rechts-
herstel. I, 1755

Rechterlijke tucht. — Tijde-
lijke ordemaatregel. — Ge-
rechtelijk strafonderzoek. 
— Vereisten. — Aanwijzin-
gen van schuld. — Tucht-
overheid. — Beoordeling. — 
Kennis van het strafdossier. 
— Vereiste. I, 1721

Rechterlijke tucht. — Tij-
delijke ordemaatregel. — 
Schorsing. — Gerechtelijk 
strafonderzoek. — Straf-
vordering. — Aanhangigma-
king. — Vereiste. I, 1721

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijn-

zen inbegrepen). — Straf. 
— Hoger beroep. — Straf-
verzwaring op grond van 
gelijkluidende motivering. 
— Regelmatigheid. — Voor-
waarde. I, 1547

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Straf. — 
Keuze. — Strafmaat. — Af-
zonderlijke redenen. I, 1547

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclu-
sie. — Strafzaken. — Straf-
u i tvoer ingsrechtbank . 
— Voorwaardelijke invrij-
heidstelling. — Geïndi-
vidualiseerde bijzondere 
voorwaarden. — Beslissing. 
— Motivering. I, 1843

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Geen conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Beslissing 
over de schuld. — Verplich-
ting te motiveren. — Recht 
op een eerlijk proces. — 
Draagwijdte. I, 1542

Regeling van rechtsgebied. — 
Strafzaken. — Algemeen. — 
Geschil over rechtsmacht. 
— Voorwaarden. — Onder-
zoeksgerecht. — Tweede 
beslissing over een aange-
legenheid waarover reeds 
uitspraak is gedaan. — Te-
genstrijdigheid tussen de 
twee beslissingen. — Be-
grip. I, 1627

Regeling van rechtsgebied. 
— Strafzaken. — Tussen on-
derzoeksgerechten en von-
nisgerechten. — Allerlei. 
— Arrest van regeling van 
rechtsgebied. — Voorlopige 
hechtenis. — Handhaving. 
— Termijn om uitspraak 
te doen. — Laatste dag. — 
Raadkamer. — Dagbepaling 
van de zaak. — Beide data 
vallen samen. — Gevolg. — 
Onderzoek van de hechtenis. 
— Inzage van het dossier. — 
Termijn. — Niet-naleving. 
— Gevolg. — Wettigheid 
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van de handhaving. — Voor-
waarde. I, 1828

Samenhang. — Strafzaken. 
— Uiteenlopende klachten. 
— Samen onderzocht we-
gens samenhang. — Voor-
waarde. I, 1758

Schip. Scheepvaart. — Inter-
nationale rivier. — Vrijheid 
van scheepvaart. — Om-
vang. I, 1629

Schip. Scheepvaart. — Inter-
nationale rivier. — Vrijheid 
van scheepvaart. — Schelde. 
— Haven va Antwerpen. — 
Doorvaart. — Toepasselijk-
heid. I, 1629

Schip. Scheepvaart. — Schade 
door olieverontreiniging. 
— Vordering. — Aanspra-
kelijkheid. — Beperking. 
— Binnenschepen. — LLMC-
verdrag. — CLC-Verdrag. — 
Toepasselijkheid. I, 1639

Spelen en weddenschappen. — 
Artikel 5 Kansspelwet. — 
Overeenkomst exploitatie 
kansspelen en kansspelin-
richtingen. — Nietigheid. — 
Draagwijdte.  I, 1569

Spelen en weddenschappen. 
— Kansspelcommissie. — 
Aanvraag tot toekenning 
van een vergunning. — 
Hoedanigheid. — Beslissing. 
— Aard. — Vordering tot 
onttrekking van de zaak. — 
Ontvankelijkheid. I, 1663

Sport. — Voetbalwedstrijden. 
— Veiligheid. — Adminis-
tratieve geldboete. — Sta-
dionverbod. — Beroep tegen 
de beslissing van de ambte-
naar. — Verzoekschrift. — 
Voorwaarden. I, 1589

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. beta-
ling van een meerwaarde. — 
Herstelvordering. — Waals 
Gewest. — Gemachtigd amb-
tenaar. — Herstelvorderende 
overheid. — Cassatieberoep. 
— Vorm. — Verplichting tot 
betekening van het cassatie-
beroep. I, 1718

Stedenbouw. — Herstel van 
plaats in de vorige staat. 
Betaling van een meer-
waarde. — Toetsing van de 
herstelvordering door de 
rechter. — Gewijzigde pla-
nologische bestemming. — 
Gevolg. I, 1615

Straf. — Andere straffen. — 
Bijkomende straf. — Ter-
beschikkingstelling. — 
Strafuitvoeringsrechtbank. 
— Strafuitvoering. — Beslis-
sing. — Vrijheidsbeneming. 
— Invrijheidsstelling onder 
toezicht. — Procedure. — 
Directeur. — Advies. — Ter-
mijn. — Aard. I, 1826

Straf. — Allerlei. — Motive-
ring . — Keuze. — Straf-
maat. — Afzonderlijke rede-
nen. I, 1547

Straf. — Allerlei.— Motivering 
— Hoger beroep. — Straf-
verzwaring op grond van 
gelijkluidende motivering. 
— Regelmatigheid. — Voor-
waarde. I, 1547

Straf. — Andere straffen. — 
Verbeurdverklaring van 
vermogensvoordelen. — Be-
groting. — Schadevergoe-
ding aan burgerlijke partij. 
— Aftrek. I, 1618

Straf. — Geldboete en opdecie-
men. — Wanbedrijf. — Be-
wijs van precaire financiële 
toestand van de overtreder. 
— Opleggen van geldboete 
beneden wettelijk mini-
mum. — Grens. I, 1544

Straf. — Samenloop. — Ge-
scheiden berechting. — De-
finitieve strafrechtelijke 
veroordeling. — Andere 
feiten die een voortdurend 
misdrijf vormen. — Andere 
feiten deels voor die veroor-
deling gepleegd. — Opeen-
volgende en voortgezette 
uitvoering van hetzelfde 
misdadig opzet. — Andere 
feiten deels na die veroorde-
ling gepleegd. — Strafbaar-
heid. — Gevolg. I, 1555

Straf. — Samenloop. — Meer-
daadse. — Gevolg. I, 1622

Straf. — Verzwarende om-
standigheden. — Wettelijke 
verzwarende omstandighe-
den. — Strafmaat. — In-
aanmerkingneming van 
gerechtelijke verzwarende 
omstandigheden. — Draag-
wijdte. I, 1766

Straf. — Zwaarste straf. — Be-
paling. I, 1618

Strafuitvoering. — Bijkomende 
straf. — Terbeschikkingstel-
ling. — Strafuitvoerings-
rechtbank. — Beslissing. 
— Vrijheidsbeneming. — In-
vrijheidsstelling onder toe-
zicht. — Procedure. — Direc-
teur. — Advies. — Termijn. 
— Aard. I, 1826

Strafuitvoering. — Strafuitvoe-
ringsrechtbank. — Proce-
dure. — Slachtoffers. — Hoe-
danigheid. — Partijen. I, 1843

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Voor-
waardelijke invrijheidstel-
ling. — Beslissing. — Cassa-
tieberoep. — Personen door 
wie cassatieberoep kan wor-
den ingesteld. I, 1843

Strafuitvoering. — Stra-
fuitvoeringsrechtbank. —  
Voorwaardelijke invri-
jheidstelling. — Geïndi-
vidualiseerde bijzondere 
voorwaarden. — Beslissing. 
— Motivering. I, 1843

Strafuitvoering. — Verval 
van de strafvordering. — 
Minnelijke schikking in 
strafzaken. — Minnelijke 
schikking als bepaald in het 
Wetboek van Strafvorder-
ing. — Toepassingsgebied. 
— Artikel 65, Wegverkeer-
swet. — Overtreding uitges-
loten van het toepassings-
gebied van die bepaling. 
— Toepassing van de min-
nelijke schikking naar ge-
meen recht. I, 1716

Taalgebruik. — Gerechtszaken 
(wet 15 juni 1935). — In eerste 
aanleg. — Strafzaken. — Op 
internet geplaatst filmpje. 
— Overtuigingsstuk. — Ge-
zegdes in een vreemde taal. 
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— Bespreking in een proces-
verbaal. — Gevolg. I, 1822

Tussenkomst. — Cassatiege-
ding. — Strafzaken. — Vrij-
willige tussenkomst. — Ont-
vankelijkheid. I, 1843

Uitvoerbaarverklaring. — Bur-
gerlijke zaken. — Europese 
Unie. — Beslissing. — Er-
kenning. — Voorwaarde. — 
Openbare orde. I, 1734

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Stuiting. — Dagvaar-
ding. — Duur van de stui-
ting. — Grenzen.  I, 1575

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Stuiting. — Dagvaar-
ding. — Omvang van de stui-
ting. — Grenzen.  I, 1575

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (aard. duur. 
aanvang. einde). — Aanvang. 
— Onteigening ten algeme-
nen nutte. — Vordering tot 
wederoverdracht. I, 1790

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Allerlei. 
— Regeling van de rechts-
pleging. — Raadkamer. 
— Beschikking tot verwij-
zing. — Middel van verja-
ring. — Afwijzing van het 
middel. — Hoger beroep van 
de inverdenkinggestelde. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Verjaring. 
— Nazicht. — Omschrijving 
van de feiten. — Onder-
zoek. I, 1760

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering.— Termijnen. 
— Persmisdrijf. — Toepas-
sing. I, 1757

Verjaring. — Strafzaken. — 
Strafvordering. — Termij-
nen. — Wanbedrijf. — Geld-
boete. — Bewijs van precaire 
financiële toestand van de 
overtreder. — Opleggen van 
politiestraf. — Gevolg. I, 1544

Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere. — Burger-
lijke zaken. — Gewettigde 
verdenking. — Kansspelcom-
missie. — Aanvraag tot toe-
kenning van een vergunning 

–Hoedanigheid. — Beslis-
sing. — Aard. — Vordering 
tot onttrekking van de zaak. 
— Ontvankelijkheid. I, 1663

Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere. — Strafza-
ken. — Procedure tot her-
ziening van een vroegere 
veroordeling bij arrest van 
de correctionele kamer. — 
Verwijzing voor advies naar 
de burgerlijke kamer van 
hetzelfde hof. — Beoordeling 
door raadsheren die bij de 
veroordeling niet betrokken 
waren. — Gevolg. I, 1711

Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere. — Strafza-
ken. — Verzoek. — Ontvan-
kelijkheid. — Inhoud. — 
Voorwaarde. I, 1711

Verzekering. — Landverze-
kering. — Andere dan ver-
plichte burgerrechtelijke 
aansprakelijkheidsverze-
keringen. — Excepties, nie-
tigheid en verval van recht. 
— Verzekeraar. — Tegen-
werping aan benadeelde. 
— Toepassing. — Staat van 
alcoholintoxicatie. I, 1754

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Artikel 8 eerste lid 
Wet Landverzekeringsover-
eenkomst — Verzekerings-
overeenkomst tot dekking 
van de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid m.b.t. 
het privé-leven. — Opzette-
lijke fout. — Uitsluiting van 
dekking. — Persoon waar-
voor de verzekerde burger-
rechtelijk aansprakelijk is. 
— Toepassing. I, 1527

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Eigen recht van de 
benadeelde tegen de verze-
keraar. —Aard. I, 1509

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Eigen rechtsvorde-
ring van de getroffene tegen 
de verzekeraar. — Verja-
ringstermijn. — Stuiting. — 
Verzekeraar. — Beslissing 
om te vergoeden of weige-
ring. — Beoordeling. — Ge-
volgen. I, 1678

Verzekering. — Landverze-
kering. — Gezinsaanspra-
kelijkheidsverzekering. — 
Verzekerde. — Bij de ouders 
inwonende minderjarige. 
— Opzettelijke daad. — Ge-
volg. I, 1527

Verzekering. — Landverze-
kering. — Rechtstreekse 
vordering tegen de verze-
keraar. — Verjaring. — 
Verjaringstermijn. — Aan-
vang. — Indeplaatsstelling. 
— Gevolg. I, 1509

Verzekering. — Landverze-
kering. — Verzekerings-
overeenkomst. — Aans-
prakelijkheidsverzekeraar. 
— Recht van verhaal. — 
Draagwijdte.  I, 1564

Verzekering. — W.A.M.-verzeke-
ring. — Minderjarige. — Dief-
stal voertuig ouders. — On-
geval. — Aansprakelijkheid 
ouders. — Recht van verhaal. 
— Grenzen.  I, 1564

Verzekering. — W.A.M.-verze-
kering. — Persoon die zich 
de macht over een motor-
rijtuig heeft verschaft door 
diefstal, geweldpleging of 
heling. — Aansprakelijk-
heid. — Recht van verhaal. 
— Gevolg.  I, 1564

Vonnissen en arresten. — 
Burgerlijke zaken. — Al-
gemeen. — Vordering tot 
onderhoudsuitkering na 
echtscheiding. — Defini-
tieve beslissing. — Draag-
wijdte. I, 1588

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Beteke-
ning. — Beletsel. — Over-
macht. — Gevolg.  I, 1833

Voorlopige hechtenis. — Bevel 
tot aanhouding. — Onderzoeks-
rechter. — Inverdenkingge-
stelde. — Ondervraging. — 
Bijstand van een advocaat. 
— Afstand. — Proces-verbaal 
van verhoor. — Verplichte 
vermelding. — Verzuim. — 
Kamer van inbeschuldiging-
stelling. — Beslissing. — 
Wettigheid. I, 1837
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Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Onderzoeksrech-
ter. — Inverdenkinggestelde. 
— Ondervraging. — Bijstand 
van een advocaat. — Af-
stand. — Proces-verbaal 
van verhoor. — Verplichte 
vermelding. — Verzuim. — 
Kamer van inbeschuldiging-
stelling. — Beslissing. — 
Wettigheid. I, 1837

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Termijn om uit-
spraak te doen. — Laatste 
dag. — Raadkamer. — Dag-
bepaling van de zaak. — 
Arrest van regeling van 
rechtsgebied. — Strafzaken. 
— Tussen onderzoeksgerech-
ten en vonnisgerechten. — 
Beide data vallen samen. — 
Gevolg. — Onderzoek van de 
hechtenis. — Inzage van het 
dossier. — Termijn. — Niet-
naleving. — Gevolg. — Wet-
tigheid van de handhaving. 
— Voorwaarde. I, 1828

Voorlopige hechtenis. — Hoger 
beroep. — Onderzoeksrech-
ter. — Inverdenkinggestelde. 
— Ondervraging. — Bijstand 
van een advocaat. — Af-
stand. — Proces-verbaal 
van verhoor. — Verplichte 
vermelding. — Verzuim. — 
Kamer van inbeschuldiging-
stelling. — Beslissing. — 
Wettigheid. I, 1837

Voorlopige hechtenis. — Rege-
ling van de rechtspleging. — 
Regeling van rechtsgebied. 
— Strafzaken. — Tussen on-
derzoeksgerechten en von-
nisgerechten. — Handhaving 
van de hechtenis. — Termijn 
om uitspraak te doen. — 
Laatste dag. — Raadkamer. 
— Dagbepaling van de zaak. 
— Arrest van regeling van 
rechtsgebied. — Beide data 
vallen samen. — Gevolg. — 
Onderzoek van de hechtenis. 
— Inzage van het dossier. — 
Termijn. — Niet-naleving. 
— Gevolg. — Wettigheid 
van de handhaving. — Voor-
waarde. I, 1828

Voorrechten en hypotheken. 
— Algemeen. — Verzekerin-
gen. — Schadegeval. — Ver-

goeding die in de plaats is 
gesteld van het verzekerde 
goed. — Hypothecaire of be-
voorrechte schuldvorderin-
gen. — Gevolgen. I, 1666

Voorwaardelijke invrijheid -
stelling. — Geïndividualiseerde  
bijzondere voorwaarden. — 
Strafuitvoeringsrechtbank. 
— Beslissing. — Motive-
ring. I, 1843

Voorwaardelijke invrijheid-
stelling. — Strafuitvoerings-
rechtbank. — Beslissing. — 
Cassatieberoep. — Personen 
door wie cassatieberoep kan 
worden ingesteld. I, 1843

Vordering in rechte. — Ontei-
gening ten algemenen nutte. 
— Vordering tot wederover-
dracht. — Verjaring. — Ter-
mijn. — Aanvang.  I, 1790

Vordering in rechte. — Wij-
ziging of uitbreiding van 
de vordering. — Vreem-
delingen. — Administra-
tieve maatregel van vrij-
heidsberoving. — Beroep 
bij de rechterlijke macht. 
— Nieuwe autonome titel 
van vrijheidsberoving. — 
Uitbreiding van het verzoek 
tot verrichten van het wet-
tigheidstoezicht. — Toepas-
sing. I, 1840

Vreemdelingen. — Adminis-
tratieve maatregel van vrij-
heidsberoving. — Beroep bij 
de rechterlijke macht. — 
Nieuwe autonome titel van 
vrijheidsberoving. — Onder-
zoeksgerecht waarbij het be-
roep aanhangig is gemaakt. 
— Toezicht op de wettigheid 
van de nieuwe beslissing. — 
Bevoegdheid. I, 1840

Vreemdelingen. — Adminis-
tratieve maatregel van vrij-
heidsberoving. — Beroep 
bij de rechterlijke macht. 
— Nieuwe autonome titel 
van vrijheidsberoving. — 
Uitbreiding van het verzoek 
tot verrichten van het wet-
tigheidstoezicht. — Toepas-
sing. I, 1840

Vreemdelingen. — Adminis-
tratieve maatregel van 

vrijheidsberoving. — Be-
roep bij de rechterlijke 
macht. — Nieuwe beslissing 
tot opsluiting. — Verval 
van de vroegere titel van 
vrijheidsberoving. — Voor-
waarde. I, 1840

Vreemdelingen. — Bevel om 
het grondgebied te verlaten. 
— Maatregel van vrijheids-
beroving. — Voorwaarden. 
— Risico op onderduiken. 
— Onderzoeksgerechten. — 
Nazicht. I, 1763

Vreemdelingen. — Bevel om 
het grondgebied te verlaten. 
— Maatregel van vrijheids-
beroving. — Voorwaarden. 
— Subsidiariteit. I, 1763

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 62. — Proces-verbaal 
levert bewijs op tot bewijs 
van het tegendeel. — Bewijs 
van het tegendeel. — Be-
wijs is in het bezit van de 
overheid. — Recht van ver-
dediging. — Weigering van 
inzage tot het bewijs. — Ge-
volg. I, 1716

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 65. — Overtreding 
uitgesloten van het toepas-
singsgebied van die bepa-
ling. — Toepassing van de 
in het Wetboek van Straf-
vordering bepaalde minne-
lijke schikking in strafza-
ken. I, 1716

Wetten, Decreten, Ordonnan-
tie, Besluiten. — Werking in 
de tijd en in de ruimte. — 
Artikel 5 Kansspelwet. — 
Overeenkomst exploitatie 
kansspelen en kansspelin-
richtingen. — Nietigheid. — 
Draagwijdte.  I, 1569

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking in 
de tijd en in de ruimte. — Wer-
king in de tijd. — Strafwet. 
— Nieuwe wet wijzigt de de-
finitie van een verzwarende 
omstandigheid. I, 1765

Wraking. — Arrest van het 
Hof van Cassatie als bodem-
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rechter gewezen. — Cassa-
tieberoep. — Ontvankelijk-
heid. I, 1831

Wraking. — Tuchtprocedure 
voor het hof van beroep. 
— Advocaat-generaal die 
ervan moet kennisnemen. 
— Wraking gericht tegen de 
procureur-generaal. I, 1814

Ziekte en invaliditeitsverzeke-
ring. — Ziektekostenverze-
kering. — Farmaceutische 
specialiteit. — Actonel. 
— Terugbetaling. — Be-
perking. — Osteoporose. — 
Gemenopauseerde vrouw. 
— Gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. — Dis-
criminatie op grond van het 

geslacht. — Rechtvaardi-
ging. — Voorwaarde. I, 1535

Ziekte en invaliditeitsverzeke-
ring. — Ziektekostenverze-
kering. — Geneesmiddel. — 
Specialiteit, farmaceutisch 
product. — Terugbetaling. 
— Tussenkomst. — Voor-
waarden.  I, 1535
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