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N° 137

1o kamer — 1 maart 2013
(C.12.0188.N)

1o VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — LaNDVerZekerINGsoVereeN-
komst. — VerjarING. — VerjarINGstermIjN. — VerZekeraar. — reGresVor-
DerING. — VerZekerDe.

2o VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — LaNDVerZekerINGsoVereeN-
komst. — VerjarING. — VerjarINGstermIjN. — VerZekeraar. — reGresVor-
DerING. — VerZekerDe. — VerZekerINGNemer.

1o De regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde verjaart door 
verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de betaling door de verze-
keraar, behoudens bedrog ; deze bepaling doet de verjaring van de regresvor-
dering van de verzekeraar tegen de verzekerde lopen vanaf de betaling, ook 
al staat op dat ogenblik nog niet vast dat de verzekeraar over een grond van 
verhaal tegen de verzekerde beschikt  (1). (Art. 34, § 3, Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst)

2o De regresvordering van de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaar, 
te rekenen vanaf de dag van de betaling door de verzekeraar, ook wanneer 
zij gericht is tegen de verzekeringnemer. (Artt. 34, § 3, en 88, eerste lid, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(aXa BeLGIum N.V. t. D.)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :

1. De zaak vindt haar oorsprong in een verkeersongeval op 6 juli 2004, 
waarin zoon van de verweerder betrokken was als bestuurder van een 
quad  (2), waarvoor de verweerder als eigenaar een WAM-verzekerings-
overeenkomst gesloten had met de eiseres.

Na een definitieve strafrechtelijke veroordeling (door verwerping van 
het cassatieberoep bij arrest van het Hof van 6 november 2007) van deze 
zoon wegens A (onopzettelijke toebrenging van slagen of verwondingen) 
en C (besturen zonder rijbewijs) vorderde de eiseres van de verweerder, 
op grond van artikel 25.3.b van de modelpolis (besturen zonder rijbewijs) 
de bedragen terug die ze aan de benadeelde derden betaald had.

Het bestreden vonnis verklaart deze vordering ongegrond wegens 
 verjaring, op deze aangevochten gronden :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Conform artikel 34, § 3 van de Wet op de Landverzekeringsovereen-
komst verjaart de regresvordering van de verzekeraar tegen de verze-
kerde door verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf de betaling door de 
verzekeraar behoudens bedrog.

  (1)  Zie concl. O.M.
  (2)  Volgens van Dale (2005) : “klein vierwielig motorrijtuig met brede banden en een 

motorstuur”.
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“Art. 34, § 3, dat uitdrukkelijk gewag maakt van de dag van betaling, 
sluit uit dat er een ander vertrekpunt dan de betaling in aanmerking 
wordt genomen.

‘Als de wetgever in 1992, bij de invoering van de Wet op de Landver-
zekeringsovereenkomst gewild zou hebben dat de oude rechtspraak van 
toepassing zou blijven, dan zou hij die rechtspraak in de wet hebben 
verwerkt. Door juist het begrip “de gebeurtenis waarop ze gegrond is” te 
vervangen door “de dag der betaling”, heeft de wetgever juist te kennen 
gegeven dat de oude rechtspraak niet van toepassing zou moeten blij-
ven’.  (1)

Art. 34, § 3 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst waarvan 
de tekst klaar en duidelijk is, sluit dan ook uit dat de verjaringstermijn 
pas begint te lopen vanaf het ogenblik dat de oorzaak van het regres 
vaststaat.

[Eiseres tot cassatie] is ten onrechte van mening dat de verjaring in 
casu pas een aanvang nam vanaf het ogenblik dat er definitief vaststond 
dat de verzekerde zonder geldig rijbewijs reed, namelijk vanaf het cassa-
tiearrest d.d. 6 november 2007.

Uit de stukken van het dossier blijkt duidelijk dat [eiseres tot cassatie] 
betalingen heeft gedaan in 2004 en 2005.

Sedert deze betalingen is er meer dan 3 jaar verlopen, alvorens op 
13 maart 2009, over te gaan tot dagvaarding in tussenkomst.

De regresvordering is derhalve verjaard.
De eerste rechter heeft echter ten onrechte uit deze verjaring afgeleid 

dat de vordering onontvankelijk is.
De verjaring raakt de grond van de zaak zodat de vordering niet onont-

vankelijk is doch ongegrond is.
(Répertoire Pratique du Droit Belge, deel X ‘Prescription’, p. 17 nr. 46).
Het bestreden vonnis wordt in die zin hervormd.
Het eerste vonnis wordt bevestigd weliswaar op andere gronden”.
2. Het eerste cassatiemiddel voert de schending aan van artikel 34, § 3 

van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst. Het 
middel is als volgt gesteld.

“1. ‘De wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst 
bepaalt in artikel 34, § 3 :

“De regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde verjaart 
door verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van betaling door de 
verzekeraar, behoudens bedrog”.

De regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde en verzeke-
ringsnemer verjaart aldus in de regel door verloop van drie jaar.

2. Deze driejarige termijn gaat – overeenkomstig artikel 34, § 3  – in 
vanaf de dag van de betaling door de verzekeraar en nadat vaststaat dat 

  (1)  E. Brewaeys en I. BaeLe, “Verjaring in verzekeringsrecht”, in Recht en Prak-
tijk, nr. 15, 30, nr. 32 ; C. VaN schouBroeck, e.a., o.c., 258, nr. 84, 3 ; Pol. Charleroi 18 jan. 
2005, VAV 2007/1, 37 ; Pol. Brugge 11 april 2003, AR nr. 02 A 392 ; Pol. Brugge 13 jan. 1998, 
Verkeersrecht 2000, 87.
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de verzekeraar over een rechtsvordering beschikt om de verzekerde en/
of verzekeringsnemer tot terugbetaling te dwingen.

3. Stelt de verzekeraar op grond van artikel 25.3.b van de modelpolis 
(wegens het besturen zonder rijbewijs door de verzekerde die het ongeval 
en de schade veroorzaakte) een regresvordering in tegen de verzekerde 
en/of verzekeringsnemer, dan kan de verjaring van deze vordering 
conform artikel 34, § 3 bijgevolg niet ingaan vooraleer de verzekeraar 
die de getroffenen vergoedde, over een rechtsvordering beschikt om de 
verzekerde en/of verzekeringsnemer tot terugbetaling te dwingen.

In geval van betwisting over de vraag of de verzekerde die geen rijbe-
wijs had, al of niet een rijbewijs nodig had en het openbaar ministerie 
hem strafrechtelijk vervolgt wegens het besturen zonder rijbewijs, dan 
komt vast te staan dat de verzekeraar die de getroffenen vergoedde, 
over een rechtsvordering op grond van artikel 25.3.b van de modelpolis 
beschikt, op het ogenblik dat de strafrechtelijke veroordeling wegens 
besturen zonder rijbewijs in kracht van gewijsde is gegaan.

4. Het aangevochten vonnis van 21 maart 2011 stelt vast :
— dat er op 6 juli 2004 een ongeval was met een Quad bestuurd door T. 

D., zoon van verweerder in cassatie ;
— dat eiseres tot cassatie de BA verzekeraar motorrijtuigen van de 

Quad was ;
— dat eiseres tot cassatie de benadeelde derden vergoedde in 2004 en 

2005 aangezien er geen betwisting was over de verantwoordelijkheid van 
T. D. ;

— dat eiseres tot cassatie bij aangetekende brief d.d. 2 december 2004 
verweerder in kennis stelde van haar intentie verhaal uit te oefenen 
conform artikel 88 WLVO omdat de bestuurder van de Quad niet in het 
bezit was van een geldig rijbewijs ;

— dat in de strafrechtelijke procedure T. D. vervolgd werd onder meer 
wegens het niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (art. 21, al. 1, 
art. 28, art. 30 par. 1.1 en art. 38.1.5 KB 16.03.1968) ;

— dat het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank 
van 4 april 2007 T. D. hiervoor veroordeelde en oordeelde dat hij als 
bestuurder van de Quad in het bezit diende te zijn van minstens een 
rijbewijs categorie B om de Quad op de openbare weg te besturen ;

— dat het cassatieberoep tegen dit vonnis van 4 april 2007 verworpen 
werd door het arrest van Uw Hof van 6 november 2007 ;

— dat eiseres tot cassatie als WAM-verzekeraar van de Quad van 
verweerder in cassatie op 13 maart 2009 laatstgenoemde verweerder in 
cassatie liet dagvaarden op grond van artikel 25.3.b van de modelpolis en 
van de algemene polisvoorwaarden.

5. Op grond van deze vaststellingen en i.h.b. enerzijds, de vaststelling 
dat het arrest van 6 november 2007 het cassatieberoep verwierp tegen 
het vonnis in hoger beroep van 4 april 2007 waarin bestuurder T. D. als 
beklaagde veroordeeld was wegens het besturen van de Quad zonder geldig 
rijbewijs, en anderzijds, de vaststelling dat eiseres die de getroffenen in 
2004 en 2005 vergoed had, verweerder op 13 maart 2009 gedagvaard had, kon 
het aangevochten vonnis niet wettig besluiten dat de  regresvordering 
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van eiseres tegen verweerder verjaard was omdat er sedert de betalingen 
door eiseres in 2004 en 2005 meer dan drie jaar verlopen waren alvorens 
eiseres op 13 maart 2009 verweerder liet dagvaarden.

Het aangevochten vonnis kon evenmin wettig oordelen dat — behou-
dens bedrog — alleen de data van de betalingen door de verzekeraar 
het vertrekpunt van de driejarige verjaringstermijn van artikel 34, § 3 
vormden zonder dat rekening kon gehouden worden met het tijdstip 
waarop de oorzaak van het regres vaststond.

Het aangevochten vonnis is derhalve niet wettelijk verantwoord en 
schendt artikel 34, § 3 van de wet van 25 juni 1992 op de Landverzeke-
ringsovereenkomst”.

3. De vraag die door het middel gesteld wordt is te weten of de aanvang 
van de verjaringstermijn van de regresvordering van de verzekeraar “te 
rekenen vanaf de betaling” die hij deed, zoals bepaald bij artikel 34, 
§ 3 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst, ook geldt in het 
geval dat, na die betaling, nog niet vaststaat of hij daartoe wel over een 
rechtsgrond beschikt.

De verzekeraar kan inderdaad de regresvordering instellen zodra hij de 
benadeelde betaald heeft (en die betaling is uiteraard een voorwaarde). 
Maar moet hij dat doen binnen de drie jaar om de verjaring te vermijden, 
ook al staat zijn rechtsgrond helemaal niet vast ? Wordt hij dus 
gedwongen tot een “bewarende” dagvaarding van de verzekeringnemer 
of de verzekerde en de eraan verbonden kosten over te gaan om de verja-
ring te stuiten, terwijl hij nog niet kan weten of hij tegen de gedaagde 
een rechtsgrond kan aanvoeren waarop zijn regres kan steunen, bv. 
omdat, zoals in de actuele zaak, de verzekerde “mogelijk” een verkeers-
inbreuk (rijden zonder rijbewijs) heeft begaan, die het regres zou kunnen 
verantwoorden, wat evenwel slechts door de definitieve uitspraak van de 
strafrechter zal komen vast te staan ?

4. Artikel 32, alinea 1 van de oude verzekeringswet, de wet van 11 juni 
1874, houdende titel X, Verzekeringen in het algemeen, van het Wetboek 
van Koophandel, waaraan het regresrecht van de WAM-verzekeraar toen 
was onderworpen, bepaalde :

“Elke rechtsvordering die uit een verzekeringspolis ontstaat, verjaart 
door verloop van drie jaren, te rekenen van de gebeurtenis waarop ze 
gegrond is”. 

In zijn arresten van 13 januari 1983  (1) en 29 mei 1986  (2) stelt het Hof 
dat die gebeurtenis is : de uitkering die de verzekeraar heeft gedaan, 
nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is tot schadeloosstelling 
van de benadeelde persoon.

In het arrest van 30 september 1982  (3) oordeelde het Hof dat de verja-
ring van de vordering niet kan ingaan vooraleer de verzekeraar over een 
rechtsvordering beschikt om de verzekerde tot terugbetaling te dwingen, 
zodat, in het geval waarin de verzekeraar betaald heeft vóór de beslis-
sing waarbij de verzekerde veroordeeld werd en aansprakelijk verklaard 

  (1)  AR nr. 6727, AC 1982-83, nr. 283.
  (2)  AR nr. 7489, AC 1985-86, nr. 611.
  (3)  AR nr. 6638, AC 1982-83, 166.
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werd, de verjaring eerst ingaat op het ogenblik dat die beslissing in 
kracht van gewijsde is gegaan  (1).

In de arresten van 10 januari 1992  (2), 14 mei 1999  (3) en 26 februari 
2007  (4) oordeelt het Hof dat, zo de verzekeraar de terugbetaling vordert 
van bedragen die hij gespreid in de tijd heeft uitgekeerd aan de door de 
fout van de verzekerde benadeelde partij, de driejarige termijn moet 
worden geacht in te gaan vanaf de datum van elke uitkering, die de verze-
keraar heeft gedaan, nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht is tot 
schadeloosstelling van de benadeelde derde ; dat bij een uitkering gedaan 
vóór dit uitgemaakt is, de verjaringstermijn slechts aanvang neemt op 
het ogenblik dat die verplichting tot schadeloosstelling vaststaat.

Het betrof zaken waarin de verantwoordelijkheid van de verzekerde voor 
het ongeval en de schade nog niet vaststond.

5. De vraag die thans door het middel gesteld wordt is echter niet 
of die verplichting tot schadeloosstelling (als begin van de verjaringster-
mijn) vaststaat – nu de verantwoordelijkheid van de verzekerde voor 
het ongeval vaststond en de bestreden beslissing namelijk vaststelt 
“dat eiseres tot cassatie de benadeelde derden vergoedde in 2004 en 2005 
aangezien er geen betwisting was over de verantwoordelijkheid van T. 
D.”, zonder dat het middel dit bekritiseert – dan wel enkel of de grond 
voor het regres vaststaat en dus of de verzekeraar over een rechtsvorde-
ring beschikt om de verzekeringnemer of de verzekerde tot terugbeta-
ling van de betaalde schadevergoeding te dwingen.

In deze zaak was dit op het ogenblik dat de strafrechtelijke veroorde-
ling wegens het besturen van de quad zonder rijbewijs definitief werd.

Onder de oude verzekeringswet van 1874 was het regresrecht van de 
WAM-verzekeraar wegens een grove fout van de verzekerde gegrond op 
de contractuele verbintenis van de verzekerde  (5). 

Dit is niet anders onder de wet van 25 juni 1992  (6). Artikel 25.3.b van 
de modelpolis (besturen zonder rijbewijs) impliceert zulke verbintenis.

Ook al zegt deze wet inderdaad enkel letterlijk “te rekenen vanaf 
de dag van de betaling” en betreft de rechtsgrond vanzelfsprekend de 
gegrondheid van de regresvordering, die rechtsgrond moet toch bestaan 
en in de dagvaarding geformuleerd worden.

6. Daar de voorbereidende werken daaromtrent geen verduidelijking 
brengen is het begrijpelijk dat de rechtsleer verdeeld is, wat het vertrek-
punt betreft van de verjaring waarvan sprake is in artikel 34, § 3 WLVO  (7).

  (1)  Zie ook Cass. 8 dec. 1988, AR nr. 8210, AC 1988-89, nr. 211.
  (2)  AR nr. 7585, AC 1991-92, nr. 237.
  (3)  AR nr. C.95.0249.N, AC 1995, nr. 282.
  (4)  AR nr. C.05.0004.F, AC 2007, nr. 112.
  (5)  Cass. 25 april 1991, AR 8892, AC 1990-91, nr. 445 ; C. VaN schouBroeck, G. jocqué, 

A. VaNDerspIkkeN en H. cousy, “Overzicht van rechtspraak verzekering motorrijtuigen 
1980-1997”, TPR 1998, pp. 253-254, nr. 80. Zie ook Cass. 4 juni 1993, AR 8097, AC 1993, nr. 270.

  (6)  Cass. 19 juni 2009, A.R. C.08.0362.N, AC 2009, nr. 425, met concl. van advocaat-gene-
raal met opdracht Van Ingelgem.

  (7)  J. tINaNt, “Le point de départ de la prescription de l’action récursoire”, JLMB 2008, 
afl. 22, 958, 959 ; M. FoNtaINe, Verzekeringsrecht, Gent, Larcier, 2011, 381 ; J.B. petItat, 
Regres in de WAM, Mechelen, Kluwer, 2008,  181 e.v.
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Volgens een meerderheid kan de verjaring niet beginnen lopen vóór het 
ogenblik waarop de beslissing die de verzekerde veroordeelt en waarbij 
is komen vast te staan dat de voorwaarden om het regresrecht te kunnen 
uitoefenen, vervuld zijn, in kracht van gewijsde is getreden  (1).

Volgens anderen primeert de duidelijke tekst van artikel 34, § 3 en 
geldt enkel de datum van de betaling  (2).

Om de hierboven vermelde reden lijkt me die meerderheidsopvatting 
te moeten worden gevolgd.

Het middel komt me derhalve gegrond voor, terwijl de overige grieven 
niet tot ruimere cassatie leiden.

7. coNcLusIe : vernietiging en verwijzing.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 21 maart 2011.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 3 december 2012 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
cassatiemiddelen
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 

twee middelen aan.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 34, § 3, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de 
regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde verjaart door 
verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de betaling door de 
verzekeraar, behoudens bedrog.

Deze bepaling doet de verjaring van de regresvordering van de verze-
keraar tegen de verzekerde lopen vanaf de betaling, ook al staat op dat 
ogenblik nog niet vast dat de verzekeraar over een grond van verhaal 
tegen de verzekerde beschikt.

  (1)  B. DuBuIssoN, “L’action directe et l’action récursoire”, in La loi du 25 juin 1992 
sur le contrat d’assurance terrestre. Dix années d’application, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 
2003, 204 ; Ph. coLLe, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2006, 194 ; E. Brewaeys en I. BaeLe, Verjaring in het verzekeringsrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 2000, pp. 29 en 30 ; G. jocqué, Verjaring en verzekering, in Verjaring 
in het privaatrecht. Weet de avond wat de morgen brengt ?, Mechelen, Kluwer, 2005, p. 219 ; 
J.F. VaN DrooGheNBroeck, “La prescription de l’action récursoire à l’aune de la loi du 
25 juin 1992”, noot onder Mons 3 nov. 1994, RGAR 1996, 12 640.

  (2)  K. BerNauw, Het verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar, in Rechtskroniek voor de 
vrede- en politierechters 2011, Brugge, Die Keure, 2011, p. 178.
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2. De appelrechters stellen vast dat :
— de zoon van de verweerder op 6 juli 2004 een ongeval veroorzaakte 

met een quad ;
— de eiseres de benadeelden in 2004 en 2005 vergoedde aangezien er geen 

betwisting was over de aansprakelijkheid ;
— de zoon van de verweerder bij vonnis van 4 april 2007 van de correc-

tionele rechtbank te Hasselt werd veroordeeld wegens het sturen zonder 
rijbewijs ;

— het cassatieberoep tegen dit vonnis werd verworpen bij arrest van 
het Hof van 6 november 2007 ;

— de eiseres de verweerder op 13 maart 2009 dagvaardde in terugbeta-
ling van haar uitgaven op grond van artikel 25, 3°, b), Modelovereen-
komst.

3. De appelrechters die oordelen dat de vordering van de eiseres verjaard 
is omdat op het ogenblik van de dagvaarding meer dan drie jaar verlopen 
is sedert de betalingen, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

5. Krachtens artikel 88, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
kan de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet of de verzekerings-
overeenkomst 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 verzekering nemer 
is.

Artikel 34, § 3, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de 
regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde verjaart door 
verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de dag van de betaling door de 
verzekeraar, behoudens bedrog.

6. Uit de samenhang tussen deze wetsbepalingen volgt dat de regres-
vordering van de verzekeraar verjaart door verloop van drie jaar, te 
rekenen vanaf de dag van de betaling door de verzekeraar, ook wanneer 
zij gericht is tegen de verzekeringnemer.

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

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

1 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Andersluidende conclusie : de 
heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaat : de heer Maes.
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N° 138

1o kamer — 1 maart 2013
(C.12.0298.N)

VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — LaNDVerZekerINGsoVereeN-
komst. — VerjarING. — VerjarINGstermIjN. — VerZekeraar. — oVerheID. 
— BeNaDeeLDe.

De verjaringstermijn bepaald in artikel 34, § 2, Wet Landverzekeringsover-
eenkomst is enkel van toepassing op de vordering van de benadeelde tegen 
de overheid wanneer die dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar  (1). 
(Art. 10, § 1, eerste en tweede lid, WAM 1989 ; art. 34, § 2, Wet Landver-
zekeringsovereenkomst)

(VLaams Gewest t. Lcm)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :

1. Het geschil vindt zijn oorsprong in een geding waarin de Politie-
rechtbank te Turnhout de eiser, bij vonnis van 16 juni 2005, aansprake-
lijk stelde voor een verkeersongeval, op 3 maart 2003, wegens een door 
zijn aangestelde begane fout, waarbij de heer F. G. gewond werd. 

Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de verweerder tegen 
de eiser, gestoeld op artikel 136, § 2, vierde lid van de gecoördineerde wet 
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, strekkend tot terugbetaling van de door de verweerder aan 
de heer G. uitgekeerde vergoeding gegrond, na de beslissing (in tegen-
stelling tot het beroepen vonnis) dat deze vordering, krachtens de arti-
kelen 34 en 35 wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
(hierna WLVO) en 10 van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna 
WAM), na een geldige stuiting, op 8 februari 2008 t.e.m. 18 maart 2008, 
niet verjaard was. 

2. Het cassatiemiddel voert een schending aan van het artikel 136, § 2, 
vierde lid van de gecoördineerde wet betreffende de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsook van de 
artikelen 100 van de bij KB van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op 
de Rijkscomptabiliteit, 71, § 1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 
betreffende de financiering van gemeenschappen en gewesten, 34, 35 en 36 
van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 10, § 1, 
WAM (1989) en 1384, eerste en derde lid, BW.

Het voert aan dat de verjaringsregeling van de bij KB van 17 juli 1991 
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit had moeten toegepast 
worden op de vordering, die dan ook binnen de door artikel 100 van deze 
wetten voorziene termijn van vijf jaar had moeten worden ingesteld en 
dat de wet van 25 juni 1992 op landverzekeringsovereenkomst in dezen 
niet toepasselijk is. De vordering verjaarde, krachtens dat artikel 100, 

  (1)  Zie concl. O.M.
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door verloop van de termijn, ingaand op 1 januari 2003, d.i. het begro-
tingsjaar in de loop waarvan de vordering is ontstaan (daar het ongeval 
gebeurde op 3 maart 2003), dus uiterlijk op 31 december 2007, zodat, bij 
gebreke aan vaststelling van een stuiting of een schorsing, de dagvaar-
ding op 27 oktober 2008 laattijdig was wegens verjaring.

Het middel komt gegrond voor.
3. Onder het Hoofdstuk III (Voertuigen toebehorend aan de Staat of 

aan bepaalde openbare instellingen) bepaalt artikel 10, § 1, eerste lid, 
WAM 1989 dat de Staat en de in deze bepaling vermelde overheden  (1) 
niet verplicht zijn een verzekering aan te gaan voor de motorrijtuigen 
die hun toebehoren of op hun naam zijn ingeschreven. De vrijstelling 
van de verzekeringsplicht voor deze publiekrechtelijke rechtspersonen 
is gesteund op de overweging dat zij dusdanig georganiseerd zijn dat 
zij deze aangelegenheid zelf kunnen organiseren en solvabel zijn om de 
bedoelde risico’s zelf te kunnen dragen  (2). Voor deze voertuigen heeft de 
vrijstelling dus tot gevolg dat geen verzekeringsovereenkomst bestaat 
die in dekking van het verkeersrisico voorziet.

Krachtens het tweede lid dekken die overheden zelf overeenkomstig 
deze wet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrij-
tuig aanleiding kan geven, als er geen verzekering is aangegaan. Daarbij 
zijn de in de artikelen 3 en 4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen van 
toepassing, tenzij de Koning anders bepaalt. 

Het derde lid bepaalt dat die overheden jegens de benadeelden dezelfde 
verplichtingen hebben als de verzekeraar indien zij niet tot schadevergoe-
ding gehouden zijn uit hoofde van hun eigen aansprakelijkheid. 

Wanneer de overheid zelf aansprakelijk is voor de schade (ingevolge een 
ongeval), beschikt de benadeelde dus over een vorderingsrecht op basis 
van die aansprakelijkheid, bv. op grond van de wet van 10 februari 2003 
betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst 
van openbare rechtspersonen of op grond van artikel 1384, derde lid, BW. 

Wanneer de overheid geen aansprakelijkheid draagt, heeft zij op grond 
van artikel 10, § 1, derde lid, WAM ten aanzien van de benadeelde dezelfde 
verplichtingen als de WAM-verzekeraar. De benadeelde kan dus in dat 
geval een eigen recht laten gelden tegen deze overheid als ware zij de 
WAM-verzekeraar van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroor-
zaakt, ook al bestaat tussen de aansprakelijke en de overheid geen verze-
keringsovereenkomst. Dit is bv. het geval wanneer de aansprakelijke 
het motorrijtuig van de overheid gebruikt buiten enig dienstverband. 

Het uitgangspunt is dat de verzekeringsplicht niet geldt voor de over-
heid die het slachtoffer vergoedt op grond van haar eigen aansprakelijk-
heid. Bij gebreke aan aansprakelijke overheid of verzekeraar zou het 

  (1)  Dit zijn de Gewesten, de Gemeenschappen, Belgacom, de Nationale Maatschappij 
der Luchtwegen, de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, NMBS Holding, 
Infrabel, de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, de Regie van Maritiem 
Transport en de Post, en de nationale of gewestelijke instellingen van openbaar nut 
voor gemeenschappelijk vervoer die de Koning aanwijst.

  (2)  Ph. coLLe, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Intersentia 
2010, nr. 213 ; Parl. vraag Van Hooland dd. 8 september 1991, Bull. Vr. en A., Senaat, nr. 46, 
dd. 3 september 1991, 1936.
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slachtoffer evenwel geconfronteerd kunnen worden met een insolvabele 
aansprakelijke. Daarom bepaalt artikel 10, § 1, derde lid, WAM dat, in 
dat geval, ten aanzien van de benadeelde, de overheid dezelfde verplich-
tingen heeft als de WAM-verzekeraar.

De overheid heeft dus jegens de benadeelde enkel de verplichtingen 
van een verzekeraar wanneer zij zelf niet aansprakelijk is. Ze kan dus niet 
gehouden zijn als aansprakelijke en als verzekeraar  (1).

4. Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst verjaart, behoudens bijzondere wettelijke bepalingen, de vorde-
ring die voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde tegen de verze-
keraar, zoals de WAM-verzekeraar, op grond van artikel 86 van deze wet, 
door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit, 
of indien er een misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

5. Uit deze bepalingen volgt dus dat deze verjaringstermijn enkel 
van toepassing is op de vordering van de benadeelde tegen de overheid 
wanneer die dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar.

Na de vaststelling dat de eiser bij vonnis van de politierechtbank 
aansprakelijk werd gesteld voor het verkeersongeval wegens een fout 
van zijn aangestelde en dat de verweerder de eiser op 8 februari 2008 
verzocht tot betaling van zijn uitgaven die hij heeft gedaan ten voordele 
van het slachtoffer, oordelen de appelrechters dat de eiser voor het in 
het ongeval betrokken voertuig geen verzekering aanging.

Hun daarop gesteund oordeel dat de vordering van de verweerder op 
grond van de artikelen 34, § 2, en 35, § 3, Wet Landverzekeringsovereen-
komst niet is verjaard, is niet naar recht verantwoord.

Zij passen de verjaringsregels met betrekking tot de rechtstreekse 
vordering van de benadeelde op grond van artikel 34 Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst ten onrechte toe op de vordering van het slachtoffer 
tegen een overheid die voor het ongeval zelf aansprakelijk is. 

De appelrechters hebben het onjuist voor waar zij oordelen dat de 
hypothese waarin de overheid niet op grond van eigen aansprakelijkheid 
moet vergoeden, enkel verwijst naar het vierde lid, WAM, met name de 
tussenkomst in de gevallen waarin het Gemeenschappelijk Motorwaar-
borgfonds moet vergoeden. De dekkingsplicht van de overheid is ruimer, 
met name telkens wanneer zij zelf niet aansprakelijk is voor het gebruik 
van haar voertuig.

6. Samengevat leidt dit alles tot het besluit dat de tussenkomst van 
de overheid “als verzekeraar” de uitzondering vormt op de regel dat de 
overheid vergoedt op grond van eigen aansprakelijkheid. 

Het cassatiemiddel gaat terecht ervan uit dat uit de parlementaire 
voorbereiding die leidde tot de WAM (1989) niet kan afgeleid worden dat 
het gewest, zelfs als het aansprakelijk is voor het ongeval, als verzeke-
raar tot vergoeding van het slachtoffer gehouden is maar, integendeel 
dat het slechts in die hoedanigheid kan aangesproken worden indien het 
niet aansprakelijk is voor het ongeval. 

  (1)  B. DuBuIssoN, “Commentaire des articles 1 à 11. L’obligation d’assurance, la 
garantie d’indemnisation”, in M. FoNtaINe en M. jaDouL (eds.), La nouvelle réglementa-
tion de l’assurance R.C. automobile, Brussel, Bruylant, 1990, 30-31.
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Artikel 10, § 2, WAM fungeert dus als een “vangnet” voor deze gevallen. 
De vordering tegen de overheid is gesteund op aansprakelijkheid, niet op 
een “subsidiaire” dekkingsplicht als verzekeraar.

Dit leidt dan ook tot het besluit dat op de vordering van het slacht-
offer op basis van eigen aansprakelijkheid van de overheid de verjarings-
regel van de rechtstreekse vordering bepaald in artikel 34 Wet Landver-
zekeringsovereenkomst niet van toepassing kan zijn. 

Aangezien de artikelen 34 en 35 Wet Landverzekeringsovereenkomst 
geen toepassing vinden, is de verjaring van de vordering van de bena-
deelde tegen de aansprakelijke overheid onderworpen aan de verjarings-
regeling bepaald in artikel 100 KB 17 juli 1991 gecoördineerde wetten 
op de Rijkscomptabiliteit. Behoudens stuiting of schorsing was de 
 vordering van de verweerster verjaard op 1 januari 2008. 

7. coNcLusIe : vernietiging en verwijzing.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van 2 september 2011.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 3 december 2012 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

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

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 10, § 1, eerste lid, WAM 1989 zijn de Staat en de 
in deze bepaling vermelde overheden niet verplicht een verzekering aan 
te gaan voor de motorrijtuigen die hun toebehoren of op hun naam zijn 
ingeschreven.

Krachtens artikel 10, § 1, tweede lid, WAM 1989 dekken zij zelf overeen-
komstig deze wet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het 
motorrijtuig aanleiding kan geven, als er geen verzekering is aangegaan.

Krachtens artikel 10, § 1, tweede lid, WAM 1989 hebben zij jegens de 
benadeelden dezelfde verplichtingen als de verzekeraar indien zij niet 
tot schadevergoeding gehouden zijn uit hoofde van hun eigen aanspra-
kelijkheid.

2. Hieruit volgt dat wanneer de overheid zelf aansprakelijk is voor 
de schade, de benadeelde beschikt over een vorderingsrecht tegen deze 
overheid op basis van die aansprakelijkheid.

De overheid heeft jegens de benadeelde enkel de verplichtingen van 
een verzekeraar wanneer zij zelf niet aansprakelijk is.
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3. Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst verjaart, behoudens bijzondere wettelijke bepalingen, de vorde-
ring die voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde tegen de verze-
keraar op grond van artikel 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst door 
verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit, of 
indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

4. Hieruit volgt dat de verjaringstermijn bepaald in artikel 34, § 2, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst enkel van toepassing is op de vordering 
van de benadeelde tegen de overheid wanneer die dezelfde verplichtingen 
heeft als de verzekeraar.

5. De appelrechters oordelen dat :
— de eiser bij vonnis van de politierechtbank te Turnhout van 16 juni 

2005 aansprakelijk werd gesteld voor het verkeersongeval van 3 maart 
2003 wegens een fout van zijn aangestelde ;

— de verweerster op 8 september 2008 de eiser verzocht tot betaling 
van haar uitgaven die zij heeft gedaan ten voordele van het slachtoffer ;

— de eiser voor het in het ongeval betrokken voertuig geen verzeke-
ring aanging.

6. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de vordering van 
de verweerster op grond van de artikelen 34, § 2, en 35, § 3, Wet Landver-
zekeringsovereenkomst niet verjaard is, verantwoorden hun 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.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

rechtszitting houdend in hoger beroep.

1 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer Maes.

N° 139

1o kamer — 1 maart 2013
(C.12.0307.N)

VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — LaNDVerZekerINGsoVereeN-
komst. — LeVeNsVerZekerINGsoVereeNkomsteN. — VerZekerINGNemer. 
— aFkoop. — BeGuNstIGDe. — VerZekerINGsprestatIes. — aaNwIjZING. — 
aaNVaarDING VaN De BeGuNstIGING.
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Uit de artikelen 114 en 121 Wet Landverzekeringsovereenkomst volgt dat 
de aanvaarding de begunstiging onherroepelijk maakt en de verzekering-
nemer zijn recht van afkoop na de aanvaarding slechts kan uitoefenen mits 
toestemming van de begunstigde, ook al heeft deze de begunstiging aanvaard 
in tweede orde  (1). (Artt. 114 en 121 Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(B. t. prIVate estate LIFe N.V. Naar LuXemBurGs recht)

Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq :

1. Op 12 mei 2004 sloot eiseres een levensverzekeringsovereenkomst af 
met de n.v. Paneuropeénne d’Assurances-vie, later verweerster.

Het betrof een verzekering met inleg van kapitaal. 
De polis wees aanvankelijk de heer F. B. en mevrouw M.-Th. s. aan als 

begunstigden ingeval van overlijden van de verzekerde.
Op 23 augustus 2004 werd, met akkoord van de partijen en beide begun-

stigden, de begunstiging gewijzigd in die zin dat mevrouw s. als eerste 
begunstigde (hierna eerste begunstigde) werd aangewezen ingeval van 
overlijden van de verzekeringnemer, en, bij vooroverlijden van mevrouw 
s., de heer B. (hierna tweede begunstigde), en, bij zijn vooroverlijden, de 
rechthebbenden van eiseres. 

Op 7 maart 2005 richtte eiseres aan verweerster het verzoek om een 
bedrag van 17.500 en van 12.500 € af te kopen. 

Het verzoek werd voor akkoord mede ondertekend door eerste begun-
stigde. 

Het bedrag van 17.500 € werd door verweerster uitgekeerd. 
De betaling van de som van 12.500 € werd pas uitgevoerd na akkoord-

verklaring vanwege tweede begunstigde. 
Bij brief d.d. 22 januari 2007 richtte eiseres aan verweerster een verzoek 

tot volledige afkoop van de polis. 
De verzekeraar weigerde echter de afkoopsom uit te betalen en verwees 

hierbij naar het ontbreken van instemming met de afkoop van tweede 
begunstigde. 

Eiseres dagvaardde op 31 december 2008 verweerster voor de recht-
bank van eerste aanleg te Antwerpen in betaling van een bedrag van 
747.255,67 €, vermeerderd met de moratoire interest vanaf 22 januari 2007, 
met de gerechtelijke interest en met de proceskosten. 

In de loop van het geding werd haar vordering uitgebreid met een 
bijkomende som van 80.000 €. 

Bij vonnis d.d. 16 maart 2010 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te 
Antwerpen de oorspronkelijke eis van eiseres toelaatbaar doch ongegrond. 

Eiseres stelde hoger beroep in bij verzoekschrift neergelegd ter griffie 
op 10 mei 2010. 

Bij arrest d.d. 8 februari 2012 verklaarde het appelgerecht het hoger 
beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond en bevestigde het 
bestreden vonnis in al zijn beschikkingen. 

  (1)  Zie concl. O.M.
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Het veroordeelde eiseres tot de kosten in hoger beroep ten bedrage van 
11.000 €. 

Het bestreden arrest verwerpt de vordering tot afkoping door 
eiseres op grond van 114 van de Landverzekeringsovereenkomstwet 
ingesteld, op grond dat de begunstiging van F. B., door diens aanvaar-
ding, onherroepelijk is geworden, en dat zonder de toestemming van 
deze partij de verzekeraar het verzoek van [eiseres] tot afkoop niet 
kon honoreren.

2. Het cassatiemiddel voert de schending aan van de artikelen 1168, 1169 
en 1181 van het Burgerlijk Wetboek en 111 en 114 van de Wet van 25 juni 
1992 (de Landverzekeringsovereenkomstwet). Het besluit als volgt.

“Door de begunstiging van eerste en tweede begunstigde als een 
opschortende voorwaarde te beschouwen en daarom artikel 114 van het 
Burgerlijk Wetboek toe te passen terwijl, zolang eiseres niet is voor-
overleden vóór de in de polis aangegeven datum, de respectieve rechten 
van de begunstigden slechts eventueel zijn en (nog) niet actueel, in de 
zin van de artikelen 1168 en 1169 van het Burgerlijk Wetboek, noch voor-
waardelijk, in de zin van artikel 1181 van het Burgerlijk Wetboek, zodat 
de toepassingsvoorwaarden van artikel 114 van de Landverzekerings-
overeenkomstwet en van de artikelen 1181 van het Burgerlijk Wetboek 
(nog) niet van toepassing zijn, schendt het aangevochten arrest de arti-
kelen 114 van de Landverzekeringsovereenkomstwet en 1168, 1169 en 1181 
van het Burgerlijk Wetboek.

Door te stellen dat er, met betrekking tot tweede begunstigde, op grond 
van artikel 111 van de Landverzekeringsovereenkomstwet, sprake zou 
zijn van een “dubbele opschortende voorwaarde” terwijl dit artikel nergens 
de rechten van de subsidiair begunstigden kwalificeert als een opschor-
tende voorwaarde, geeft het aan dit artikel een draagwijdte dat het niet 
heeft, zodat het, mitsdien, dit artikel schendt.”

3. Ik ben van mening dat het middel niet kan slagen.

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

Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordelen de appelrechters 
immers niet dat de begunstiging in de door de eiseres afgesloten levens-
verzekeringsovereenkomst moet beschouwd worden als een opschor-
tende voorwaarde in de zin van de artikelen 1168, 1169 en 1181 Burgerlijk 
Wetboek, maar wel dat het recht van de subsidiair aangewezen begun-
stigde op de verzekeringsprestatie overeenkomstig artikel 111 Wet 
Landverzekeringsovereenkomst afhankelijk is van de dubbele opschor-
tende voorwaarde van overlijden van de verzekerde en overlijden van de 
hoofdbegunstigde dan wel diens afstand van de begunstiging.

4. Voorts stelt het middel de vraag aan de orde te weten of voor de 
uitoefening van het recht van afkoop van een levensverzekering ook de 
toestemming vereist is van de begunstigde die in ondergeschikte orde 
heeft aanvaard. 

Dit lijkt mij inderdaad het geval te zijn, zoals beslist door de appel-
rechters, zodat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen.
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Krachtens artikel 114, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
komt het recht van afkoop van een levensverzekeringsovereenkomst toe 
aan de verzekeringnemer.

Krachtens het tweede lid is na de aanvaarding van de begunstiging 
voor de uitoefening van dat recht de toestemming van de begunstigde 
vereist.

Krachtens artikel 121, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
heeft de begunstigde door het enkele feit van zijn aanvaarding recht op 
de verzekeringsprestaties.

Krachtens het tweede lid wordt dat recht onherroepelijk door de 
aanvaarding van de begunstiging, onverminderd de herroeping van de 
schendingen overeenkomstig de artikelen 953 tot 958 en 1096 Burgerlijk 
Wetboek en behoudens de toepassing van artikel 111.

Uit deze bepalingen volgt dat de aanvaarding de begunstiging onher-
roepelijk maakt  (1) en de verzekeringnemer zijn recht van afkoop na de 
aanvaarding slechts kan uitoefenen mits toestemming van de begun-
stigde, ook al heeft deze de begunstiging aanvaard in tweede orde. 

In geval van het overlijden van de begunstigde voor de opeisbaarheid 
van de verzekeringsprestatie, komt deze toe aan de in ondergeschikte 
orde aangewezen begunstigde wanneer de verzekerde overlijdt. Slechts 
wanneer geen begunstigde in tweede orde aanvaard heeft, komt de 
vergoeding toe aan de verzekeringnemer  (2). 

De aanvaarding van de begunstiging leidt er aldus toe dat de verze-
keringnemer geen aanspraak kan maken op de verzekeringsprestatie 
wanneer deze opeisbaar wordt. Of hierbij een begunstiging in eerste 
orde dan wel in tweede orde speelt, is niet van belang. De afkoop houdt 
noodzakelijkerwijze de herroeping van de begunstiging in  (3). Door de 
afkoop verliest de begunstigde het voordeel van de verzekeringspres-
tatie waarop hij door de aanvaarding kon rekenen. Dit verlies verant-
woordt dat de afkoop slechts mogelijk is met zijn toestemming  (4). Ook 
voor een begunstigde die in tweede rang heeft aanvaard, is dit het geval. 

De appelrechters oordelen dat :
— er tussen partijen geen betwisting bestaat dat de levensverzeke-

ringsovereenkomst op de datum van het verzoek tot afkoop M.-Th. S. 
als (hoofd)begunstigde en F. B. als subsidaire begunstigde aanwees ;

— evenmin betwist wordt dat de beide begunstigden deze begunstiging 
hebben aanvaard ;

— de begunstiging van F. B. door diens aanvaarding onherroepelijk is 
geworden.

De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de verweerster het 
verzoek van de eiseres tot afkoop van de verzekeringsovereenkomst 
zonder de toestemming van F. B. niet konden honoreren, verantwoorden 
hun beslissing naar recht.

  (1)  M. FoNtaINe, Verzekeringsrecht, Larcier, 1999, p. 445, nr. 1031.
  (2)  M. FoNtaINe, o.c., 441, nr. 1020.
  (3)  P. coLLe, Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, Intersentia, 

2010, p. 320, nr. 388.
  (4)  J.-M. BINoN, Droit des assurances de personnes, Larcier, 2007, p. 167, nr. 236.
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5. coNcLusIe : verwerping.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 8 februari 2012.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 3 december 2012 
een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 

een middel aan.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling 

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet 
dat de eiseres voor de appelrechters heeft aangevoerd dat aangezien de 
rechten van de beide begunstigden slechts eventuele rechten zijn zolang 
de eiseres niet is vooroverleden vóór de in de polis bepaalde datum 
waarop de verzekerde som haar zou worden uitbetaald, hun recht op 
begunstiging nog niet actueel is, zodat artikel 114 Wet Landsverzeke-
ringsovereenkomst niet van toepassing is. 

Het middel is in zoverre nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.
2. Anders dan waarvan het middel uitgaat, oordelen de appelrechters 

niet dat de begunstiging in de door de eiseres gesloten levensverzeke-
ringsovereenkomst moet beschouwd worden als een opschortende voor-
waarde in de zin van de artikelen 1168, 1169 en 1181 Burgerlijk Wetboek 
maar wel dat het recht van de subsidiair aangewezen begunstigde op 
de verzekeringsprestatie overeenkomstig artikel 111 Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst afhankelijk is van de dubbele opschortende voor-
waarde van overlijden van de verzekerde en overlijden van de hoofdbe-
gunstigde dan wel diens afstand van de begunstiging.

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

3. Krachtens artikel 114, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst komt het recht van afkoop van een levensverzekeringsovereen-
komst toe aan de verzekeringnemer.

Krachtens artikel 114, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
is na de aanvaarding van de begunstiging voor de uitoefening van dat 
recht de toestemming van de begunstigde vereist.

Krachtens artikel 121, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
heeft de begunstigde door het enkele feit van zijn aanvaarding recht op 
de verzekeringsprestaties.

Krachtens artikel 121, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
wordt dat recht onherroepelijk door de aanvaarding van de  begunstiging, 
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onverminderd de herroeping van de schenkingen overeenkomstig de 
artikelen 953 tot 958 en 1096 Burgerlijk Wetboek en behoudens de toepas-
sing van artikel 111.

4. Hieruit volgt dat de aanvaarding de begunstiging onherroepelijk 
maakt en de verzekeringnemer zijn recht van afkoop na de aanvaarding 
slechts kan uitoefenen mits toestemming van de begunstigde, ook al 
heeft deze de begunstiging aanvaard in tweede orde.

5. De appelrechters oordelen dat :
— er tussen partijen geen betwisting bestaat dat de levensverze-

keringsovereenkomst op de datum van het verzoek tot afkoop, S. als 
hoofdbegunstigde en B. als subsidiaire begunstigde aanwees ;

— evenmin betwist wordt dat de beide begunstigden deze begunstiging 
hebben aanvaard ;

— de begunstiging van B. door diens aanvaarding onherroepelijk is 
geworden.

6. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de verweerster 
het verzoek van de eiseres tot afkoop van de verzekeringsovereenkomst 
zonder de toestemming van de subsidiaire begunstigde niet konden 
honoreren, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

1 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Stassijns, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Leclercq, procureur-generaal. — Advocaten : de heer Lefèbvre en de heer 
Maes.

N° 140

3o kamer — 4 maart 2013
(C.09.0205.F)

1o VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — NIet-VerpLIchte BurGerLIjke 
aaNsprakeLIjkheIDsVerZekerING. — DekkING. — coNtractueLe VerpLIchtING. 
— NIet-NakomING. — opZetteLIjke Fout. — GeVoLG. — VerVaL. — Beper-
kINGeN. — GeVoLGeN. 

2o oVereeNkomst. — rechteN eN VerpLIchtINGeN VaN partIjeN. 
— tusseN partIjeN. — VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — DekkING. — 
coNtractueLe VerpLIchtING. — NIet-NakomING. — opZetteLIjke Fout. — 
VerVaL. — BeperkINGeN. — coNtractueeL BeDING. — GeVoLGeN. 

1o en 2o Het voordeel van de verzekeringswaarborg kan enkel worden ontzegd 
aan diegene die een opzettelijke fout heeft begaan of die een in de overeen-
komst bepaalde verplichting niet is nagekomen ; bijgevolg is elk contractueel 
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beding verboden waardoor de verzekeringswaarborg wordt ontzegd aan een 
andere verzekeringnemer dan diegene die de opzettelijke fout heeft begaan. 
(Art. 8, eerste lid, en 11, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst ; Art. 1134, BW)

(kBc VerZekerINGeN N.V. t. o.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 20 oktober 2008.

De zaak is bij beschikking van 18 februari 2013 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

De eiseres voert een midde l aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. 

Aangevochten beslissingen

Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerster van 61.634 
euro, vermeerderd met de vergoedende interest vanaf 24 april 2001 en de gerech-
telijke interest, waarvan 1.781,73 euro als terugbetaling voor haar aandeel in de 
kosten en in de kosten van het deskundigenonderzoek, om de volgende redenen :

“[de verweerster] vordert de veroordeling van [de eiseres] tot betaling van de 
helft van de kosten voor het herstel van een gebouw dat haar echtgenoot opzet-
telijk in brand gestoken heeft en waarvan zij samen met laatstgenoemde mede-
eigenaar was ;

bepaald moet worden of [de verweerster], door de brandverzekeringsovereen-
komst die zij samen met haar ex-echtgenoot bij [de eiseres] hebben gesloten, de 
terugbetaling kan krijgen van de door haar gevorderde bedragen, aangezien zij 
geen enkel aandeel heeft in de brand van het gebouw ; het vonnis van 4 september 
2003 van de correctionele rechtbank van Hoei heeft immers alleen haar ex-echtge-
noot, M. U., aansprakelijk gesteld voor die brand van 24 april 2001 ;

de wettelijke gemeenschap die bestaan heeft tussen [de verweerster] en haar 
ex-echtgenoot M.U., werd ontbonden op de dag van de echtscheidingsdagvaar-
ding, d.i. 21 juni 2001 ;

[de eiseres] weigert haar dekking op grond van artikel 8 van de Wet van 25 juni 
1992, luidens hetwelk de verzekeraar niet verplicht kan worden dekking te geven 
aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt ;

de verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking, moet kunnen 
bewijzen dat de verzekerde een opzettelijke daad heeft gesteld waardoor hij zijn 
recht op uitkering verliest ;

door het verval van het recht op uitkering wordt dat recht ingetrokken ; alleen 
de persoon die het recht heeft verloren, kan de dekking niet opeisen, terwijl de 
andere personen binnen dat gezin dat recht wel behouden ;

ARREST-2013-03.indb   562 23/12/13   15:04



N° 140 - 4.3.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 563

[de verweerster], mede-eigenaar van het geteisterde gebouw, heeft recht op de 
dekking van de verzekering, aangezien zij geen enkel aandeel heeft in het opzet-
telijk aansteken van de brand ;

hoewel artikel 9 van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis bepaalt 
dat de verzekeraar de gestorte vergoeding kan terugvorderen van de personen die 
aansprakelijk zijn voor het schadegeval en artikel 1 van de diverse bepalingen de 
hoofdelijkheid en onsplitsbaarheid onder de verzekeringnemers bepaalt, impli-
ceren die elementen niet dat de [eiseres] zich mag onttrekken aan haar verplich-
tingen ten aanzien van [de verweerster] ; enerzijds is [de verweerster] weliswaar 
niet aansprakelijk voor het schadegeval, zodat artikel 9 niet van toepassing is op 
[haar] omdat zij geen enkel aandeel heeft in het schadegeval ; anderzijds, mogen 
de begrippen hoofdelijkheid en onsplitsbaarheid onder alle verzekeringnemers, 
als bepaald bij artikel 1 van de diverse bepalingen, geen afbreuk doen aan de 
toepassing van artikel 8 van de wet van 25 juni 1992, die van openbare orde is, 
aangezien het wordt toegepast ‘niettegenstaande enig andersluidend beding’.”

Grief

Krachtens artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992, “kan de verzekeraar, 
niettegenstaande enig andersluidend beding, niet verplicht worden dekking te 
geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt”. Die bepaling 
is van openbare orde aangezien de verzekeringsovereenkomst een kanscontract 
is dat eraan in de weg staat dat de verzekeraar de dader van opzettelijk veroor-
zaakte schade moet vergoeden.

Het karakter van openbare orde van die bepaling is echter beperkt tot het 
beginsel dat dit karakter ondersteunt en beschermt : het feit dat de verzekerings-
overeenkomst een kanscontract is. 

Zo verbiedt artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 niet de contractuele bedingen 
over hoofdelijkheid en onsplitsbaarheid onder alle verzekeringnemers voor een 
opzettelijke daad die één van hen heeft gesteld op grond dat zij strijdig zouden 
zijn met de openbare orde. 

Het arrest dat de toepassing van die bedingen uitsluit, op grond dat “de 
begrippen hoofdelijkheid en onsplitsbaarheid onder alle verzekeringnemers, als 
bepaald bij artikel 1 van de diverse bepalingen, geen afbreuk mogen doen aan 
de toepassing van artikel 8 van de wet van 25 juni 1992, die van openbare orde is, 
aangezien zij toepasselijk is ‘niettegenstaande enig andersluidend beding’”, is 
bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van artikel 8 van de wet van 
25 juni 1992). 

Bijgevolg miskent het arrest de dwingende kracht van de artikelen 9 van de 
overeenkomst en 1 van de diverse bepalingen, die het uitsluit, en schendt het 
bijgevolg artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek. 

III. BesLIssING VaN het hoF

Krachtens artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992, kan de 
verzekeraar, niettegenstaande enig andersluidend beding, niet verplicht 
worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft 
veroorzaakt.

Overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van dezelfde wet, mag in de 
verzekeringsovereenkomst geen geheel of gedeeltelijk verval van het 
recht op verzekeringsprestatie bedongen worden dan wegens niet-nako-
ming van een bepaalde, in de overeenkomst opgelegde verplichting, en 
mits er een oorzakelijk verband bestaat tussen de tekortkoming en het 
schadegeval. 
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Uit die bepalingen volgt dat enkel diegene die een opzettelijke fout 
heeft begaan of een in de overeenkomst bepaalde verplichting niet is 
nagekomen, het recht op de dekking van de verzekering verliest.

Bijgevolg is elk contractueel beding, dat een andere verzekeringnemer 
dan diegene die een opzettelijke fout heeft begaan de dekking van de 
verzekering ontzegt verboden. 

Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

4 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advo-
caat-generaal met opdracht. — Advocaat : mevr. Oosterbosch.

N° 141

3o kamer — 4 maart 2013
(C.11.0141.F)

1o GemeeNschap eN Gewest. — GemeeNschappeN. — raDIo- eN teLeVI-
sIeomroep. — wIjZe VaN uItZeNDeN. — techNIsche aspecteN. — toeBehoreN. 
— BeVoeGDheID. 

2o raDIo- eN teLeVIsIeomroep. — BeLGIsch INstItuut Voor postDIeN-
steN eN teLecommuNIcatIe. — reGeLING VaN De huurLIjNeN. — oVerLeG oNDer 
reGuLatoreN. — FeDeraLe staat. — GemeeNschappeN. — BeVoeGDheDeN. — 
sameNwerkING. — proportIoNaLIteItsBeGINseL. — GeVoLG. 

3o machteN. — aLLerLeI. — raDIo- eN teLeVIsIeomroep. — BeLGIsch INstI-
tuut Voor postDIeNsteN eN teLecommuNIcatIe. — reGeLING VaN De huurLIjNeN. 
— oVerLeG oNDer reGuLatoreN. — FeDeraLe staat. — GemeeNschappeN. — 
BeVoeGDheDeN. — sameNwerkING. — proportIoNaLIteItsBeGINseL. — GeVoLG. 

1o De bevoegdheid van de Gemeenschappen is niet gekoppeld aan een bepaalde 
wijze van omroepen of uitzenden ; aldus kunnen zij de technische aspecten 
van de uitzending regelen die een onderdeel zijn van het vakgebied van de 
radio-omroep en de televisie. (Art. 4, 6o, Bijz. Wet 8 aug. 1980 ; Artt. 2, 5o en 
30o, en 65, Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)

2o en 3o Het proportionaliteitsbeginsel, dat eigen is aan elke bevoegdheids-
uitoefening, impliceert dat de nationale wetgever de bevoegdheid van het 
Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie niet eenzijdig 
mag regelen wanneer de bevoegdheden van de federale Staat en de Gemeen-
schappen elkaar als gevolg van de technologische evolutie dermate over-
lappen dat ze enkel nog door onderlinge samenwerking kunnen worden 
uitgeoefend. (Art. 4, 6o, Bijz. Wet 8 aug. 1980 ; Artt. 2, 5o en 30o, en 65, Wet 
13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie)
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(BeLGIsch INstItuut Voor postDIeNsteN eN teLecommuNIcatIe, 
rechtspersooN Naar puBLIek recht t. BeLGacom N.V.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 15 oktober 2009.

De zaak is bij beschikking van 18 februari 2013 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift 

aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

Luidens artikel 2, 30°, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elek-
tronische communicatie, tot omzetting van de richtlijn van 7 maart 2002 
van het Europees Parlement en de Raad (2002/21/EG) inzake een gemeen-
schappelijk regelgevingskader voor elektronische communicatienet-
werken en -diensten, wordt verstaan onder “huurlijn” een elektronische 
communicatiedienst bestaande uit de levering van communicatiefacili-
teiten met behulp waarvan transparante transmissiecapaciteit tussen 
netwerkaansluitpunten wordt geboden, met uitzondering van de schake-
ling op aanvraag.

Artikel 2, 5°, van dezelfde wet definieert de elektronische communi-
catiedienst als de gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die 
geheel of hoofdzakelijk bestaat in het overbrengen, waaronder schakel- 
en routeringsverrichtingen, van signalen via elektronische communica-
tienetwerken, met uitzondering van radio-omroep en televisie.

Artikel 65 van die wet verleent aan de eiser de bevoegdheid om de aldus 
gedefinieerde huurlijnen aan te bieden. 

Uit de voornoemde bepalingen van de wet van 13 juni 2005 blijkt niet 
dat het gebruik van de huurlijnen voor radio-omroep en televisie uitge-
sloten is.

Krachtens artikel 4, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen zijn de Gemeenschappen bevoegd voor de 
radio-omroep en de televisie maar blijft de federale wetgever, op grond 
van zijn residuaire bevoegdheid, bevoegd voor de andere vormen van 
telecommunicatie. 

De bevoegdheid van de Gemeenschappen is niet gekoppeld aan een 
bepaalde wijze van omroepen of uitzenden. Hierdoor kunnen zij de 
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t echnische aspecten van de uitzending regelen die een onderdeel zijn 
van het vakgebied van de radio-omroep en de televisie. 

Het proportionaliteitsbeginsel, dat eigen is aan elke bevoegdheids-
uitoefening, impliceert dat de nationale wetgever de bevoegdheid van 
de eiser niet eenzijdig mag regelen wanneer de bevoegdheden van de 
federale Staat en de Gemeenschappen elkaar als gevolg van de techno-
logische evolutie dermate overlappen dat ze enkel nog door onderlinge 
samenwerking kunnen worden uitgeoefend. 

Het arrest, dat door een onaantastbare beoordeling van de gegevens 
van de zaak vaststelt dat het gebruik van de elektronische communi-
catiedienst in dit geval gemeenschappelijk is, voor enerzijds de radio-
omroep en de televisie, en, anderzijds, de telecommunicatie, recht-
vaardigt naar recht zijn beslissing dat de eiser de huurlijnen niet mag 
regelen zonder raadpleging van de communautaire regulatoren, die bij 
uitsluiting bevoegd zijn inzake radio-omroep en televisie. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

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

4 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Omme-
slaghe.

N° 142

3o kamer — 4 maart 2013
(C.11.0675.F)

1o ouDerLIjk GeZaG. — hooFDVerBLIjF. — oNtVoerING VaN eeN kIND Naar 
het BuIteNLaND. — teruGkeer IN BeLGIë VaN eeN oNwetteLIjk oVerGeBracht 
kIND. — BeLaNG VaN het kIND. — BeoorDeLING Door De rechter. — crIterIa. 

2o oNtVoerING VaN eeN kIND. — ouDerLIjke GeZaG. — hooFDVerBLIjF. — 
teruGkeer IN BeLGIë VaN eeN oNwetteLIjk oVerGeBracht kIND. — BeLaNG VaN 
het kIND. — BeoorDeLING Door De rechter. — crIterIa. 

3o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 8. — oNtVoerING VaN eeN kIND Naar het BuIteNLaND. — ouDerLIjke 
GeZaG. — hooFDVerBLIjF. — teruGkeer IN BeLGIë VaN eeN oNwetteLIjk oVer-
GeBracht kIND. — BeLaNG VaN het kIND. — BeoorDeLING Door De rechter. — 
crIterIa. 

1o, 2o en 3o Uit artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden volgt dat de terugkeer 
van het kind niet zomaar automatisch bevolen kan worden, aangezien de 
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht van 25 oktober 1980 
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betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering 
van kinderen van toepassing is ; het hoogste belang van het kind, voor zijn 
persoonlijke ontwikkeling, hangt immers af van verschillende individuele 
omstandigheden, waaronder zijn leeftijd en zijn mate van maturiteit, de 
aanwezigheid of de afwezigheid van de ouders, de omgeving waarin hij leeft 
en zijn persoonlijke geschiedenis ; om die reden moet elk geval afzonderlijk 
worden beoordeeld. (Artt. 1, 2, 13 en 20, Haags Kinderontvoeringsver-
drag ; Art. 8, EVRM ; Art. 374, § 2, in fine, BW)

(G. t. B.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 17 juni 2010.

De zaak is bij beschikking van 18 februari 2013 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift 
aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BesLIssING VaN het hoF

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

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Derde onderdeel

Het arrest stelt dat, aangezien vaststaat dat het hof van beroep, over-
eenkomstig artikel 11.7 van de Verordening Brussel IIbis, bevoegd is, het 
voornoemde hof ten gronde uitspraak mag doen over het “gezagsrecht” 
over het kind, en meer bepaald over zijn recht van hoofdverblijf, vermits 
die beslissing zijn terugkeer naar België tot gevolg kan hebben. 

Het arrest beslist, zonder te worden bekritiseerd, dat “de uitoefening 
van het ouderlijk gezag [geregeld] wordt door het Belgische recht, d.i. 
het recht van de Staat op het grondgebied waarvan L. haar gewone 
verblijfplaats had vóór haar betwiste overbrenging”.

Overeenkomstig artikel 374, § 2, vierde lid, Burgerlijk Wetboek 
oordeelt de rechtbank, wanneer de ouders zoals te dezen niet samen-
leven en bij gebreke van overeenstemming, over de huisvesting van de 
kinderen rekening houdend met de concrete omstandigheden van de 
zaak en met het belang van de kinderen en de ouders.

Zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eraan heeft herin-
nerd in zijn arrest van 6 juli 2010 (arrest van de Grote Kamer, Neulinger 
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en Shuruk tegen Zwitserland, punt 138) volgt uit artikel 8 EVRM dat de 
terugkeer van het kind niet zomaar automatisch bevolen kan worden, 
aangezien het Haags Verdrag van 25 oktober 1980 betreffende de burger-
rechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen van 
toepassing is. Het hoogste belang van het kind, voor zijn persoonlijke 
ontwikkeling, hangt immers af van verschillende individuele omstan-
digheden, waaronder zijn leeftijd en zijn mate van rijpheid, de aanwezig-
heid of de afwezigheid van de ouders, de omgeving waarin hij leeft en 
zijn persoonlijke geschiedenis. Om die reden moet elk geval afzonderlijk 
worden beoordeeld. 

Het arrest stelt dat de verweerster gehuwd is en een tweede kind heeft 
gekregen in Spanje, dat er bijgevolg geen enkele kans bestaat dat zij zich 
opnieuw in België zou vestigen en dat het kind, als het bij haar vader in 
België wordt gehuisvest, slechts sommige weekends en verlengde vakan-
tieperiodes bij haar moeder kan worden gehuisvest, en oordeelt vervol-
gens dat het hoofdverblijf van het kind bij haar vader “niet in het belang 
van het kind lijkt te zijn, om de volgende redenen : 

— L. is momenteel drie jaar oud, een leeftijd waarop de moederlijke 
aanwezigheid en verzorging essentieel zijn voor het veiligheidsgevoel van 
het kind en voor de opbouw van een stabiele en evenwichtige omgeving ;

— sinds haar geboorte verbleef L. voornamelijk bij haar moeder, die 
dus hoofdzakelijk heeft ingestaan voor de verzorging van L. ; [de eiser] 
bewijst niet dat hij zich ooit alleen met L. heeft beziggehouden ; hij heeft 
nooit permanent met haar samengewoond aangezien hij, zelfs toen de 
partijen nog allebei in Brussel woonden, niet ‘voltijds’ met [de verweer-
ster] wenste samen te wonen ;

— in Spanje woont L. thans in een gezin samengesteld uit een koppel 
en twee kinderen, hetgeen gunstiger lijkt voor haar sociale ontwikke-
ling, dan dat zij in Brussel zou worden grootgebracht in een eenouder-
gezin, samengesteld uit de vader alleen, met desgevallend de hulp van 
diens moeder ; 

— de verwijdering van L. uit haar moederlijke omgeving, waarin zij nu 
reeds ongeveer anderhalf jaar vertoeft, om in een ander land te worden 
toevertrouwd aan een vader met wie ze nooit heeft samengeleefd, waarbij 
zij haar moeder alleen tijdens weekends en vakanties kan zien, vormt 
een groot risico op een ernstig trauma van het kind”. 

Door die overwegingen, die te maken hebben met het belang van het 
kind en niet uitsluitend met het tijdsverloop sinds de onwettige over-
brenging van het kind, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslis-
sing om de aanvraag tot hoofdverblijf van de eiser en bijgevolg de vraag 
tot de terugkeer van het kind naar België te weigeren. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

In tegenstelling tot eisers voorstel, hoeft er geen prejudiciële vraag 
aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te worden gesteld vermits 
het antwoord niet dienstig is voor het onderzoek van dit onderdeel. 

Dictum

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

4 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 143
3o kamer — 4 maart 2013

(C.12.0056.F)

1o rechtBaNkeN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — BeVoeGDheID 
VaN De rechter. — toepasseLIjk recht. — BIjZoNDer aaNGeVoerDe FeIteN. 
— amBtshaLVe opGeworpeN mIDDeLeN. — VerpLIchtING. — BeschIkkINGsBe-
GINseL. — recht VaN VerDeDIGING. 

2o VoNNIsseN eN arresteN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — 
BeVoeGDheID VaN De rechter. — toepasseLIjk recht. — BIjZoNDer aaNGe-
VoerDe FeIteN. — amBtshaLVe opGeworpeN mIDDeLeN. — VerpLIchtING. — 
BeschIkkINGsBeGINseL. — recht VaN VerDeDIGING. 

3o rechtsBeGINseLeN (aLGemeNe). — BurGerLIjke ZakeN. — BeVoeGD-
heID VaN De rechter. — toepasseLIjk recht. — BIjZoNDer aaNGeVoerDe 
FeIteN. — amBtshaLVe opGeworpeN mIDDeLeN. — VerpLIchtING. — BeschIk-
kINGsBeGINseL. — recht VaN VerDeDIGING. 

4o recht VaN VerDeDIGING. — BurGerLIjke ZakeN. — BeVoeGDheID 
VaN De rechter. — toepasseLIjk recht. — BIjZoNDer aaNGeVoerDe FeIteN. 
— amBtshaLVe opGeworpeN mIDDeLeN. — VerpLIchtING. — BeschIkkINGsBe-
GINseL. — recht VaN VerDeDIGING. 

1o, 2o, 3o en 4o Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter het geschil moet beslechten overeenkomstig de rechtsregel die erop 
van toepassing is, is hij verplicht om, in naleving van het recht van verde-
diging, ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing 
is vereist door de feiten die de partijen tot staving van hun aanspraken 
speciaal aanvoeren  (1). 

(B. e.a. t. INsuraNce 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 5 januari 2011.

De zaak is bij beschikking van 18 februari 2013 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconcludeerd.

  (1)  Zie Cass. 24 maart 2006, AR C.05.0360.F, AC 2006, nr. 173 ; Cass. 9 mei 2008, AR 
C.06.0641.F, AC 2008, nr. 283.
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II. cassatIemIDDeLeN

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

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel jura novit curia moet de rechter het 
geschil beslechten overeenkomstig de rechtsregel die erop van toepassing is. Zo 
is hij verplicht om, met naleving van het recht van verdediging, ambtshalve de 
rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing is vereist door de feiten die 
de partijen tot staving van hun aanspraken speciaal aanvoeren. 

Om de in de aanhef van het middel weergegeven redenen beslist het bestreden 
arrest dat het koninklijk besluit van 22 februari 1991 betreffende de controle op 
de verzekeringsondernemingen te dezen niet hoeft te worden toegepast, aange-
zien de verzekeringsovereenkomst gesloten werd vóór het in werking treden van 
die norm. 

Het bestreden arrest dat om die reden het middel verwerpt waarmee de eise-
ressen de geldigheid in twijfel trokken van artikel 8B van de polis van 23 september 
1980, zonder na te gaan of, in de veronderstelling dat het koninklijk besluit van 
22 februari 1991 niet toepasselijk was, de toepassing van een andere norm, en in 
het bijzonder artikel 21 van het koninklijk besluit van 12 maart 1976 betreffende 
de controle op de verzekeringsondernemingen, in samenhang met de originele 
versie van artikel 19 van de wet van 9 juli 1975, niet vereist was door de feiten die 
de partijen tot staving van hun aanspraken speciaal aanvoeren, miskent aldus 
het algemeen rechtsbeginsel jura novit curia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. BesLIssING VaN het hoF

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

Derde onderdeel

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter 
het geschil moet beslechten overeenkomstig de rechtsregel die erop 
van toepassing is, is hij verplicht om, met naleving van het recht van 
verdediging, ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de 
toepassing is vereist door de feiten die de partijen tot staving van hun 
aanspraken in het bijzonder aanvoeren. 

De eiseressen betoogden in hun appelconclusie dat, als de formule-
ring van artikel 8B van de verzekeringspolis “gewaarborgde inkomens”, 
die hun rechtsvoorganger op 23 september 1980 met de verweerster had 
gesloten “moest worden uitgelegd met uitsluiting van de gevolgen van 
alle progressieve ziekten, zelfs als die gevolgen niet bekend waren op 
het tijdstip van de ondertekening van de overeenkomst, zoals alle gene-
tische afwijkingen of elke genetische aanleg waarvan de verzekerde 
tot op die dag zelfs geen weet had, die polis ontegensprekelijk onrecht-
matig moet worden beschouwd in zoverre zij een duidelijk en ontoelaat-
baar onevenwicht schept tussen de verplichtingen van de verzekerde en 
de verzekeraar” en onderstreepten dat “artikel 14 van het koninklijk 
besluit van 22 februari 1991 betreffende de controle op de verzekeringson-
dernemingen bepaalt dat ‘de voorwaarden der overeenkomsten in duide-
lijke en nauwkeurige bewoordingen moeten opgesteld worden ; ze geen 
enkele clausule mogen bevatten die een inbreuk uitmaakt op de gelijk-
waardigheid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van de 
verzekeringnemer”. 
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Het bestreden arrest oordeelt dat “het beginsel, volgens hetwelk het 
beding dat een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de 
verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzekeringsnemer, te 
dezen niet van toepassing is”, op grond dat “de verzekeringsovereen-
komst gesloten [is] vóór het in werking treden […] van het koninklijk 
besluit van 22 februari 1991 [betreffende] de controle op de verzekerings-
ondernemingen”, zonder ambtshalve te onderzoeken of artikel 21 van het 
koninklijk besluit van 12 maart 1976 houdende het algemeen reglement 
betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, opgeheven bij 
het voornoemd koninklijk besluit van 22 februari 1991, luidens hetwelk 
“de algemene en bijzondere voorwaarden der contracten in duidelijke 
en nauwkeurige bewoordingen moeten worden opgesteld en geen enkele 
clausule mogen bevatten die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardig-
heid tussen de verbintenissen van de verzekeraar en die van de verzeke-
ringsnemer”.

Het arrest dat nalaat het voormelde onderzoek te doen, miskent 
derhalve het voornoemde algemene rechtsbeginsel. 

Het onderdeel is gegrond. 

Overige grieven

De andere onderdelen hoeven niet te worden onderzocht, aangezien ze 
niet tot ruimere cassatie kunnen leiden. 

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het aan de eise-

ressen akte verleent van de hervatting van het geding en 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 Luik.

4 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en 
mevr. Geinger.

N° 144

2o kamer — 5 maart 2013
(P.13.0248.N)

1o straFuItVoerING. — GeDetINeerDe. — straFuItVoerINGsmoDaLI-
teIt. — coNtra-INDIcatIes VastGesteLD Door De straFuItVoerINGsrecht-
BaNk. — uItwerkeN VaN eeN recLasserINGspLaN. — toekeNNeN Daartoe 
VaN uItGaNGspermIssIes oF eLektroNIsch toeZIcht. — VerpLIchtING VaN De 
o VerheID.
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2o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 3. — straFuItVoerING. — GeDetINeerDe. — straFuItVoerINGsmoDa-
LIteIt. — coNtra-INDIcatIes VastGesteLD Door De straFuItVoerINGsrecht-
BaNk. — uItwerkeN VaN eeN recLasserINGspLaN. — toekeNNeN Daartoe VaN 
uItGaNGspermIssIes oF eLektroNIsch toeZIcht. — VerpLIchtING VaN De oVer-
heID.

3o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 5. — artIkeL 5.1. — straFuItVoerING. — GeDetINeerDe. — straF-
uItVoerINGsmoDaLIteIt. — coNtra-INDIcatIes VastGesteLD Door De straFuIt-
VoerINGsrechtBaNk. — uItwerkeN VaN eeN recLasserINGspLaN. — toekeNNeN 
Daartoe VaN uItGaNGspermIssIes oF eLektroNIsch toeZIcht. — VerpLIchtING 
VaN De oVerheID.

4o rechteN VaN De meNs. — INterNatIoNaaL VerDraG BurGer-
rechteN eN poLItIeke rechteN. — artIkeL 10.3. — straFuItVoerING. 
— GeDetINeerDe. — straFuItVoerINGsmoDaLIteIt. — coNtra-INDIcatIes Vast-
GesteLD Door De straFuItVoerINGsrechtBaNk. — uItwerkeN VaN eeN recLas-
serINGspLaN. — toekeNNeN Daartoe VaN uItGaNGspermIssIes oF eLektroNIsch 
toeZIcht. — VerpLIchtING VaN De oVerheID.

1o, 2o, 3o  en 4o Noch uit de artikelen 3 en 5.1.a) EVRM, noch uit artikel 10.3 
IVBPR, noch uit enige verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling vloeit voor 
de overheid de verplichting voort om met een gedetineerde, waarvan de 
rechter heeft vastgesteld dat er in zijnen hoofde op het vlak van recidive 
contra-indicaties bestaan die het toekennen van een strafuitvoeringsmodali-
teit beletten, een reclasseringsplan uit te werken en daartoe aan die gedeti-
neerde uitgangspermissies of elektronisch toezicht toe te kennen.

(h.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Gent van 23 januari 2013.

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

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 5.1.a) EVRM 
en artikel 10.3 IVBPR : met de redenen die het vonnis bevat om eisers 
verzoek tot toekenning van uitgangspermissies en van elektronisch 
toezicht af te wijzen, geeft het te kennen dat meer dan twintig jaar 
nadat de eiser in de tijdsvoorwaarden is om een strafuitvoeringsmodali-
teit te verkrijgen, het gevangeniswezen er nog steeds niet is in geslaagd 
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om met de eiser een reclasseringsplan uit te werken dat de toets voor het 
genieten van een uitvoeringsmodaliteit kan doorstaan, wat een inbreuk 
inhoudt op deze verdragsbepalingen ; het is immers ondenkbaar dat in 
twintig jaar tijd het gevangenisstelsel niet in staat zou zijn ervoor te 
zorgen dat de eiser een reclasseringsplan kan uitwerken dat hem toelaat 
een strafuitvoeringsmodaliteit te verkrijgen.

2. Artikel 3 EVRM bepaalt : “Niemand mag worden onderworpen aan 
folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of 
straffen”.

Artikel 5.1.a) EVRM bepaalt : “Eenieder heeft recht op persoonlijke 
vrijheid en veiligheid. Niemand mag van zijn vrijheid worden beroofd, 
behalve in de navolgende gevallen en langs wettelijke weg : a) indien hij 
op rechtmatige wijze wordt gevangen gehouden na veroordeling door een 
daartoe bevoegde rechter”.

Artikel 10.3 IVBPR bepaalt : “Het gevangenisstelsel dient te voorzien 
in een behandeling van gevangenen die in de eerste plaats is gericht op 
heropvoeding en reclassering. Jeugdige overtreders dienen gescheiden te 
worden gehouden van volwassenen en behandeld te worden in overeen-
stemming met hun leeftijd en rechtspositie”.

3. Uit die bepalingen noch uit enige verdragsrechtelijke of wettelijke 
bepaling vloeit voor de overheid de verplichting voort om met een gede-
tineerde, waarvan de rechter heeft vastgesteld dat er in zijnen hoofde 
op het vlak van recidive contra-indicaties bestaan die het toekennen 
van een strafuitvoeringsmodaliteit beletten, een reclasseringsplan uit 
te werken en daartoe aan die gedetineerde uitgangspermissies of elek-
tronisch toezicht toe te kennen.

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

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

5 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Millen (bij de 
balie te Tongeren en Hasselt).

N° 145

2o kamer — 5 maart 2013
(P.13.0334.N)

1o VoorLopIGe hechteNIs. — BeschermING VaN De maatschappIj. 
— kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — VerZoek tot INoBserVatIesteL-
LING. — BesLIssING tot weIGerING. — aarD. — cassatIeBeroep. — oNtVaNke-
LIjkheID.
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2o cassatIeBeroep. — straFZakeN. — BesLIssINGeN VatBaar Voor 
cassatIeBeroep. — straFVorDerING. — BesLIssINGeN uIt huN aarD NIet 
VatBaar Voor cassatIeBeroep. — VoorLopIGe hechteNIs. — kamer VaN INBe-
schuLDIGINGsteLLING. — VerZoek tot INoBserVatIesteLLING. — BesLIssING tot 
weIGerING. — aarD. — cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

3o VoorLopIGe hechteNIs. — BeschermING VaN De maatschappIj. 
— VaststeLLING VaN De psychIsche toestaND VaN eeN INVerDeNkINGGesteLDe. 
— wIjZe.

1o en 2o De weigering van de kamer van inbeschuldigingstelling om de in obser-
vatiestelling van een aangehouden inverdenkinggestelde te bevelen is slechts 
een modaliteit van de voorlopige hechtenis zodat, in zoverre het cassatiebe-
roep tegen die beslissing is gericht en niet tegen de beslissing over de handha-
ving van de voorlopige hechtenis, de voorziening niet ontvankelijk is.

3o De inobservatiestelling is niet de enige mogelijkheid om de juiste psychische 
toestand van een inverdenkinggestelde vast te stellen.

(G.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 februari 2013

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

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

II. BesLIssING VaN het hoF 

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. De weigering de inobservatiestelling van de eiseres te bevelen is 
slechts een modaliteit van de voorlopige hechtenis. In zoverre het cassa-
tieberoep tegen die beslissing is gericht, is het niet gericht tegen de 
beslissing over de handhaving van de voorlopige hechtenis en is het niet 
ontvankelijk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede onderdeel

8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 5.1.e EVRM : het 
arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, waardoor 
haar voorlopige hechtenis gehandhaafd blijft zonder dat haar inobserva-
tiestelling wordt bevolen ; de eiseres had nochtans een stuk neergelegd 
waaruit blijkt dat er gronden zijn om aan te nemen dat zij hetzij in staat 
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van krankzinnigheid verkeert, hetzij in een ernstige staat van geestes-
stoornis of van zwakzinnigheid en in een conclusie heeft zij gevraagd om 
haar in observatie te stellen, omdat dit de enige mogelijkheid is om haar 
juiste psychische toestand vast te stellen.

9. Anders dan het onderdeel ervan uitgaat, is de inobservatiestelling 
niet de enige mogelijkheid om de juiste psychische toestand van een 
inverdenkinggestelde vast te stellen.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
10. Voor het overige gaat het onderdeel ervan uit dat de eiseres zich 

bevindt in een geestestoestand die een inobservatiestelling verant-
woordt. Aldus verplicht het onderdeel tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het Hof niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

5 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Rieder (bij de balie 
te Gent).

N° 146

2o kamer — 6 maart 2013
(P.12.1596.F)

1o aaNsprakeLIjkheID BuIteN oVereeNkomst. — schaDe. — 
BeGrIp. VormeN. — jurIDIsche omschrIjVING VaN De schaDe. — oNjuIste 
omschrIjVING Door eeN VaN De partIjeN. — opDracht VaN De rechter. — 
amBtshaLVe aaNVuLLeN VaN rechtsGroNDeN. — DraaGwIjDte.

2o rechtBaNkeN. — straFZakeN. — BurGerLIjke rechtsVorDerING. — 
hersteL VaN De schaDe. — jurIDIsche omschrIjVING VaN De schaDe. — oNjuIste 
omschrIjVING Door eeN VaN De partIjeN. — opDracht VaN De rechter. — 
amBtshaLVe aaNVuLLeN VaN rechtsGroNDeN. — DraaGwIjDte.

1o en 2o Bij zijn uitspraak over de vergoeding van de door het slachtoffer van 
een ongeval geleden schade, moet de rechter de juridische aard onderzoeken 
van de door de partijen aangevoerde feiten en stukken ; hij kan, ongeacht de 
juridische omschrijving die de partijen eraan hebben gegeven, de door hen 
opgeworpen gronden ambtshalve aanvullen door de werkelijke juridische 
aard van de feiten vast te stellen en te onderzoeken of de vordering van 
het slachtoffer, anders omschreven, vergoedbare schade kan opleveren  (1). 
(Art. 1382, BW)

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 146.
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(F. e.a. t. c.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen van V. F., J. G. en J. M. zijn gericht tegen de 
vonnissen in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dinant van 
21 mei 2007 en 7 mei 2012, en het cassatieberoep van S. C. is tegen dat 
laatste vonnis gericht.

De eisers V. F. en anderen voeren vier middelen aan en de eiser S. C. 
voert één middel aan, in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht.

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoepen van V. F., J. G. en J. M.

1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen het vonnis van 
21 mei 2007

De eisers voeren geen middel aan.

2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen het vonnis van 
7 mei 2012

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

Tweede middel

Tweede onderdeel

De eiseres J. G., echtgenote van het verongelukte slachtoffer, verwijt 
met name de appelrechters dat zij door de vergoeding te weigeren van 
de “préjudice d’accompagnement” (begeleidingsschade), het recht op 
volledige schadevergoeding miskennen, bepaald in artikel 1382 van het 
Franse Burgerlijk Wetboek.

De rechter moet de juridische aard onderzoeken van de door de 
partijen aangevoerde feiten en stukken. Hij kan, ongeacht de juridische 
omschrijving die de partijen eraan hebben gegeven, de door hen opge-
worpen gronden ambtshalve aanvullen.

Artikel 1382 van het Franse Burgerlijk Wetboek, dat op de feiten van 
de zaak van toepassing is, legt het recht vast van het slachtoffer op 
volledige vergoeding van de schade die in oorzakelijk verband staat met 
de fout die de dader heeft begaan.

De eiseres had een uitkering gevorderd, bij wijze van “préjudice 
d’accompagnement”, die hierin bestaat dat zij tijdens haar waarschijn-
lijk overleven niet langer op het slachtoffer kan rekenen voor het 
vervullen van taken die normaal op beide echtgenoten rusten.

De appelrechters hebben de vergoeding van die schade afgewezen op 
grond dat de aldus omschreven eis niet onder de definitie valt die het 

ARREST-2013-03.indb   576 23/12/13   15:04



N° 147 - 6.3.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 577

Franse recht daaraan geeft. Het vonnis verwijst dienaangaande naar een 
“référentiel indicatif régional” (regionale indicatieve tabel) en naar een 
Frans juridisch woordenboek. Met aanhaling van die bronnen stelt het 
vast dat de “préjudice d’accompagnement” overeenkomt met de morele 
schade die de nabestaanden van het slachtoffer lijden tijdens de trau-
matische aandoening tot aan het overlijden. Het besluit daaruit dat, 
aangezien het slachtoffer bij het ongeval is overleden, de vordering van 
die schade niet gegrond is.

De appelrechters hebben zodoende niet de werkelijke juridische aard 
van de feiten vastgesteld en hebben evenmin onderzocht of die vordering 
in het Franse recht, als materiële schade, vergoedbaar kon zijn.

In zoverre is het middel gegrond.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van S. C., in 
zoverre het gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvorde-
ring die V. F. tegen hem heeft ingesteld.

Vernietigt het bestreden vonnis van 7 mei 2012 in zoverre het uitspraak 
doet over de vergoeding van de “préjudice d’accompagnement” van J. G 
en de “déficit fonctionnel partiel” en “préjudice professionnel perma-
nent” van J. M.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

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

Veroordeelt de eisers V. F. en S. C. tot de kosten van hun cassatiebe-
roep.

Veroordeelt de eisers J. G. en J. M. tot twee derde van de kosten van 
hun cassatieberoep en S. C. tot het overige derde.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 
Namen, zitting houdende in hoger beroep. 

6 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint, 
de heer Mahieu en de heer Tasseroul (bij de balie te Namen).

N° 147

2o kamer — 6 maart 2013

(P.12.1700.F)

1o BewIjs. — straFZakeN. — aLGemeeN. — artIkeL 876 GerechteLIjk 
wetBoek. — toepassING op De straFGerechteN.

2o BewIjs. — straFZakeN. — aLGemeeN. — toepassING VaN De BurGer- oF 
FIscaaLrechteLIjke reGeLs. — artIkeLeN 15 eN 16 V.t.sV. — DraaGwIjDte.
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3o BewIjs. — straFZakeN. — aLGemeeN. — toepassING VaN De BurGer-
rechteLIjke reGeLs. — artIkeLeN 1349 eN 1353 VaN het BurGerLIjk wetBoek. 
— DraaGwIjDte. — toepassING op het BewIjs VaN eeN mIsDrIjF.

4o erFeNIsseN. — DIeFstaL VaN eeN NaLateNschap. — BewIjs VaN het 
mIsDrIjF. — toepassING VaN De BurGer- oF FIscaaLrechteLIjke reGeLs.

5o BewIjs. — straFZakeN. — BewIjsLast. BeoorDeLINGsVrIjheID. — 
BewIjsLast. — VaLsheID IN GeschrIFte, VerDuIsterING oF DIeFstaL. — wette-
LIjk VermoeDeN.

6o BewIjs. — straFZakeN. — VermoeDeNs. — VaLsheID IN GeschrIFte, 
VerDuIsterING oF DIeFstaL. — wetteLIjk VermoeDeN. — BewIjsLast.

7o BewIjs. — straFZakeN. — BewIjsLast. BeoorDeLINGsVrIjheID. — Beoor-
DeLINGsVrIjheID. — Door het BurGerLIjk wetBoek INGeVoerDe VermoeDeNs. 
— DraaGwIjDte.

8o BewIjs. — straFZakeN. — VermoeDeNs. — Door het BurGerLIjk 
wetBoek INGeVoerDe VermoeDeNs. — DraaGwIjDte.

9o BewIjs. — straFZakeN. — BewIjsLast. BeoorDeLINGsVrIjheID. — Beoor-
DeLINGsVrIjheID. — BurGerLIjke VermoeDeNs DIe het BewIjs VaN eIGeNDom 
reGeLeN tusseN echtGeNoteN. — toepassING op het BewIjs VaN DIeFstaL VaN 
eeN NaLateNschap.

10o BewIjs. — straFZakeN. — VermoeDeNs. — BurGerLIjke VermoeDeNs 
DIe het BewIjs VaN eIGeNDom reGeLeN tusseN echtGeNoteN. — toepassING op 
het BewIjs VaN DIeFstaL VaN eeN NaLateNschap.

11o erFeNIsseN. — DIeFstaL VaN eeN NaLateNschap. — BewIjs VaN het 
mIsDrIjF. — BurGerLIjke VermoeDeNs DIe het BewIjs VaN eIGeNDom reGeLeN 
tusseN echtGeNoteN. — toepassING.

12o BewIjs. — straFZakeN. — BewIjsLast. BeoorDeLINGsVrIjheID. — 
BeoorDeLINGsVrIjheID. — VermoeDeN BeDoeLD IN artIkeL 1468 BurGerLIjk 
wetBoek. — toepassING op het BewIjs VaN DIeFstaL VaN eeN NaLateNschap.

13o BewIjs. — straFZakeN. — VermoeDeNs. — VermoeDeN BeDoeLD IN 
artIkeL 1468 BurGerLIjk wetBoek. — toepassING op het BewIjs VaN DIeFstaL 
VaN eeN NaLateNschap.

14o erFeNIsseN. — DIeFstaL VaN eeN NaLateNschap. — BewIjs VaN het 
mIsDrIjF. — VermoeDeN BeDoeLD IN artIkeL 1468 BurGerLIjk wetBoek. — 
toepassING.

15o BewIjs. — straFZakeN. — aLGemeeN. — toepassING VaN De BurGer-
rechteLIjke reGeLs. — artIkeL 1156 VaN het BurGerLIjk wetBoek. — toepas-
sING IN straFZakeN.

16o BewIjs. — straFZakeN. — aLGemeeN. — toepassING VaN De BurGer-
rechteLIjke reGeLs. — artIkeL 2279 VaN het BurGerLIjk wetBoek. — toepas-
sING op het BewIjs VaN mIsDrIjVeN.

17o erFeNIsseN. — DIeFstaL VaN eeN NaLateNschap. — BewIjs VaN het 
mIsDrIjF. — artIkeL 2279 VaN het BurGerLIjk wetBoek. — toepassING.

1o Artikel 876 van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de rechtbank 
het aanhangige geschil berecht volgens de bewijsregels die van toepassing 
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zijn op de aard van het geschil heeft geen betrekking op het strafgerecht in 
die zin dat het niet aan het strafgerecht staat om twee verschillende bewijs-
stelsels toe te passen naargelang het uitspraak doet over de strafvordering 
of over de burgerlijke rechtsvordering. 

2o, 3o en 4o De artikelen 15 en 16 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering hebben niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een 
partij haar tegenstrever beschuldigt van diefstal van een nalatenschap, 
zich naar de regels van het burgerlijk of fiscaal recht moet gedragen om te 
bepalen of de zogenaamd ontvreemde activa al dan niet tot het vermogen 
van de overledene behoorden ; behalve in de in het voormelde artikel 16 
bepaalde gevallen zijn de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek alleen van toepassing op het bewijs van overeenkomsten en niet 
van misdrijven. 

5o en 6o Inzake valsheid in geschriften en verduistering of diefstal voert de 
wet ten gunste van de burgerlijke partij geen wettelijk vermoeden in dat 
haar vrijstelt van de verplichting het bewijs te leveren van het misdrijf dat 
zij aangeeft en waarvoor zij klacht heeft ingediend, en dat tot gevolg zou 
hebben dat de beklaagde het bewijs van zijn onschuld moet leveren.

7o en 8o In strafzaken legt de wet de rechter geen enkele regel op waarvan hij 
de volkomenheid of de ontoereikendheid van het bewijs van een misdaad of 
wanbedrijf moet doen afhangen ; de door het Burgerlijk Wetboek ingevoerde 
vermoedens verplichten hem niet om het bestaan van één van de bestand-
delen van het misdrijf als bewezen te beschouwen, hoewel de gegevens van 
het strafdossier hem van het tegendeel overtuigen.

9o, 10 et 11o De burgerlijke vermoedens die het bewijs van de eigendom tussen 
echtgenoten regelen, gelden niet voor de strafrechter die in de regel niet 
gehouden is door een rangorde tussen de verschillende toegelaten bewijsmid-
delen.

12o, 13o en 14o Het in artikel 1468 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
vermoeden, volgens hetwelk roerende goederen waarvan niet kan worden 
bewezen dat ze eigendom zijn van een der echtgenoten, als onverdeeld tussen 
de echtgenoten worden beschouwd, verbiedt de strafrechter die uitspraak 
moet doen over het bestaan van een telastlegging diefstal van een nalaten-
schap, niet om op grond van zijn vrije beoordeling van de gegevens van de 
zaak te oordelen dat er twijfel blijft bestaan over het feit of de litigieuze 
goederen tot het vermogen van de eerstoverleden echtgenoot behoren.

15o Artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek maakt geen deel uit van de regels 
die de bewijswaardering in strafzaken regelen.

16o en 17o Artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welk het eigen-
domsrecht van een roerend goed kan voortkomen uit het nuttig bezit en 
de goede trouw, beschermt per definitie de kopers van de daarin bedoelde 
goederen en heeft geen betrekking op het bewijs van de misdrijven, dat vrij 
wordt beoordeeld ; die bepaling verbiedt de strafrechter dus niet te oordelen 
dat er twijfel bestaat over de aan de persoon in wiens handen het goed werd 
gevonden, toegekende hoedanigheid van eigenaar.

(V. e.a. t. V. e.a.)
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arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 18 september 2012.

De eerste eiser voert zeven middelen en de tweede voert drie middelen 
aan, ieder in een memorie die aan dit arrest is gehecht.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van L. V.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vijfde middel

Eerste onderdeel

Het arrest wordt verweten dat het beslist dat de zogenaamd uit de 
nalatenschap gestolen zaken daarvan geen deel uitmaakten en dat het 
de verschillende elementen afwijst die de klagers als wettelijke vermoe-
dens aanvoeren en die de feitenrechters, volgens hen, verplichtten dat 
bestanddeel van het misdrijf als bewezen te beschouwen.

Het middel voert met name schending aan van artikel 876 Gerechte-
lijk Wetboek, naar luid waarvan de rechtbank het aanhangige geschil 
berecht volgens de bewijsregels die van toepassing zijn op de aard van 
het geschil. Die bepaling heeft geen betrekking op het strafgerecht, in 
die zin dat het niet aan het strafgerecht staat om twee verschillende 
bewijsstelsels toe te passen naargelang het uitspraak doet over de straf-
vordering of over de burgerlijke rechtsvordering.

De artikelen 15 en 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring, die volgens het middel ook zouden zijn geschonden, hebben niet 
tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een partij haar tegenstrever 
beschuldigt van diefstal van een nalatenschap, zich naar de regels van 
het burgerlijk of fiscaal recht moet gedragen om te bepalen of de zoge-
naamd ontvreemde activa al dan niet tot de boedel van de overledene 
behoorden.

Behoudens in de in het voormelde artikel 16 bepaalde gevallen zijn de 
artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek alleen van toepassing op het 
bewijs van verbintenissen en niet van misdrijven.

Inzake valsheid in geschriften en verduistering of diefstal, feiten die 
de verweerders ten laste worden gelegd, voert de wet ten gunste van 
de beklaagde (lees : burgerlijke partij) geen wettelijk vermoeden in 
dat hem vrijstelt van de verplichting om het bewijs te leveren van het 
misdrijf dat hij aangeeft en waarvoor hij klacht heeft ingediend, en dat 
tot gevolg zou hebben dat de beklaagde het bewijs van zijn onschuld 
dient te leveren.

Het onderdeel faalt naar recht.
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Tweede onderdeel

Aangezien het bewijs van de misdrijven aan de vrije beoordeling van 
de rechter wordt overgelaten, schendt het arrest artikel 2279 Burgerlijk 
Wetboek niet en miskent het evenmin de vermoedens van eigendom die 
het Wetboek van successierechten invoert om de belastbare baten vast 
te stellen, door te oordelen dat het huren van een koffer op naam van de 
overledene niet bewijst dat hij de eigenaar van de daarin aangetroffen 
waardepapieren is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

In zoverre het middel de grieven herhaalt die reeds in het bovenver-
melde antwoord op de eerste twee onderdelen zijn afgewezen, is het niet 
ontvankelijk.

Het vermoeden van artikel 1468 Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk 
roerende goederen waarvan niet kan worden bewezen dat ze eigendom 
zijn van een der echtgenoten, als onverdeeld tussen de echtgenoten 
worden beschouwd, verbiedt de strafrechter, die uitspraak moet doen 
over het bestaan van een telastlegging diefstal van een nalatenschap, 
niet om op grond van zijn vrije beoordeling van de gegevens van de zaak 
te oordelen dat er twijfel blijft bestaan over de vraag of de litigieuze 
goederen tot de boedel van de eerstoverleden echtgenoot behoren.

Het middel faalt naar recht.

Vierde onderdeel

Artikel 1156 Burgerlijk Wetboek is niet één van de regels die de bewijs-
waardering in strafzaken bepalen.

Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Het arrest haalt de verbintenis aan die R. V. op 26 september 1994 

was aangegaan tot waarborg van leningen aan twee naamloze vennoot-
schappen. Volgens het arrest stipuleert die verbintenis dat “[…] (11) De 
Garant als waarborg voor deze verbintenis de deelbewijzen, oprichters-
aandelen, winstbewijzen en andere effecten in pand geeft die het kapi-
taal van de Ontleners al dan niet vertegenwoordigen, en waarvan hij 
houder is, die hij in zijn bezit heeft, waarvan hij het vruchtgebruik heeft 
of eigenaar is op de datum van de ondertekening van deze verbintenis, 
alsook de dividenden en ander toebehoren die hij als houder, bezitter, 
vruchtgebruiker of eigenaar van die effecten gerechtigd is te ontvangen. 
(12) De Garant zal, als aanvullende zekerheid, op eerste verzoek van de 
Bank en ingeval de reeds als zekerheid gegeven effecten niet meer zouden 
volstaan om deze verbintenis te dekken, alle effecten of waardepapieren 
in pand geven die de Bank als aanvullende zekerheid nodig acht. (13) De 
Garant verwezenlijkt de inpandgeving van de stukken aan toonder door 
ze onverwijld te deponeren op een geblokkeerde rekening op zijn naam 
bij de Bank en draagt de beheerskosten van dat deposito. (14) De Garant 
verbindt zich ertoe om behoudens toestemming van de Bank, geen in 
pand gegeven effecten of andere niet in pand gegeven effecten die daar-
voor evenwel in aanmerking komen ingeval de in pand gegeven effecten 
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niet meer zouden volstaan om deze verbintenis te dekken […], over te 
dragen, in legaat te geven, in pand te geven of een andere rechtshande-
ling te stellen die het normale genot als pandgevende schuldenaar te 
boven gaat” […].

Het arrest stelt vast dat uit de voormelde bewoordingen niet blijkt dat 
R. V. zonder enige twijfel eigenaar was van de in pand gegeven effecten.

De appelrechters hebben aldus van de akte waarnaar hun arrest 
verwijst geen uitlegging gegeven die onverenigbaar is met de bewoor-
dingen ervan.

Zij antwoorden op de conclusie van de eiser, zonder dat zij daaren-
boven alle argumenten moeten weerleggen die niet verschillen van het 
afgewezen middel.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Vijfde onderdeel

In zoverre het middel aanvoert dat het dossier voldoende elementen 
bevat om te besluiten dat de litigieuze activa deel uitmaakten van 
het eigen vermogen van R. V. of althans van de onverdeeldheid tussen 
hemzelf en zijn echtgenote, is het niet ontvankelijk omdat het de 
daarmee strijdige feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak 
door de appelrechters betwist.

Het hof van beroep heeft het wettelijk begrip feitelijk vermoeden niet 
miskend door te oordelen dat de verschillende in het middel opgenoemde 
feiten niet volstonden om, buiten elke redelijke twijfel, de gegrondheid 
van de aan de verweerders ten laste gelegde misdrijven aan te tonen.

Zoals hierboven, in antwoord op het eerste en derde onderdeel is 
vermeld, zijn de burgerlijke vermoedens die het bewijs van de eigendom 
tussen echtgenoten regelen niet bindend voor de strafrechter die, in de 
regel, niet gehouden is door een rangorde tussen de verschillende toege-
laten bewijsmiddelen.

Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Cassatieberoep van de Belgische Staat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Eerste onderdeel

Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, 
beoordeelt de bodemrechter in feite de bewijswaarde van de gegevens 
waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak 
hebben kunnen voeren. Het staat hem vrij om met name te oordelen of de 
hem voorgelegde gegevens al dan niet afdoende vermoedens opleveren.

De eiser voert aan dat de inpandgeving van effecten door de overledene, 
het feit dat ze in koffers werden bewaard die op zijn naam waren gehuurd 
en dat de weduwe ze heeft overgedragen, bewijzen dat het activa zijn die 
tot de erfenis behoren. Hij verwijt de appelrechters dat zij anders hebben 
beslist.
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Het middel, dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de 
appelrechters of waarvan het onderzoek vereist dat feitelijke gegevens 
worden nagegaan, wat niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort, is 
niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat de beklaagden niet hebben aangetoond dat hun 
moeder eigenares was van de effecten in de drie jaar die aan de dood van 
haar echtgenoot zijn voorafgegaan. Volgens de eiser volgt daaruit dat 
laatstgenoemde wettelijk vermoed werd eigenaar te zijn van de waar-
depapieren die hij op de datum van zijn overlijden in zijn bezit had, 
zodat het hof van beroep, door dat niet te willen aannemen, artikel 2279 
Burgerlijk Wetboek heeft geschonden.

De bewijslast rust op de vervolgende partij. Het stond niet aan 
de beklaagden om te bewijzen dat hun vader niet de eigenaar van de 
effecten was, maar aan de burgerlijke partijen om aan te tonen dat hij 
wel degelijk de eigenaar was.

Krachtens de in het middel aangevoerde wetsbepaling kan het eigen-
domsrecht van een roerend goed voortvloeien uit het nuttig bezit en 
de goede trouw. Die regel beschermt per definitie de kopers van de 
daarin bedoelde goederen. Hij heeft geen betrekking op het bewijs van 
misdrijven, dat vrij wordt beoordeeld. Hij verbiedt de strafrechter dus 
niet te oordelen dat er twijfel bestaat over de hoedanigheid van eigenaar 
van de persoon in wiens handen het goed werd gevonden.

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

Derde onderdeel

De eiser voert aan dat een roerend goed waarvan niet kan worden 
bewezen dat het eigendom is van een der echtgenoten, als onverdeeld 
tussen de echtgenoten wordt beschouwd. Hij verwijt het arrest dat het 
dit in artikel 1468 Burgerlijk Wetboek bepaalde wettelijk vermoeden 
niet toepast.

In strafzaken legt de wet de rechter geen enkele regel op waarvan hij 
de volkomenheid of de ontoereikendheid van het bewijs van een misdaad 
of wanbedrijf moet doen afhangen. De door het Burgerlijk Wetboek inge-
voerde vermoedens verplichten hem niet om het bestaan van een van 
de bestanddelen van het misdrijf als bewezen te beschouwen, terwijl de 
gegevens van het strafdossier hem van het tegendeel overtuigen.

Het middel faalt naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

6 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verhaeghe (bij de 
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balie te Brussel), de heer Van Helshoecht (bij de balie te Brussel) en 
mevr. De Baets.

N° 148

2o kamer — 6 maart 2013
(P.12.1779.F)

1o cassatIeBeroep. — straFZakeN. — termIjNeN Voor cassatIeBeroep 
eN BetekeNING. — straFVorDerING. — GeeN eINDBesLIssING, toch oNmIDDeL-
LIjk VatBaar Voor cassatIeBeroep. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. 
— toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN De rechtspLeGING. — VerZoek tot 
wrakING eN VerVaNGING VaN eeN DeskuNDIGe. — BesLIssING tot aFwIjZING– 
hoGer Beroep. — oNreGeLmatIGe aaNhaNGIGmakING. — coNtroLeBeVoeGDheID 
op De reGeLmatIGheID VaN De rechtspLeGING.

2o oNDerZoeksGerechteN. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. 
— toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN De rechtspLeGING. — VerZoek tot 
wrakING eN VerVaNGING VaN eeN DeskuNDIGe. — BesLIssING tot aFwIjZING. — 
hoGer Beroep. — oNreGeLmatIGe aaNhaNGIGmakING. — coNtroLeBeVoeGDheID 
op De reGeLmatIGheID VaN De rechtspLeGING.

3o DeskuNDIGeNoNDerZoek. — straFZakeN. — VerZoek tot wrakING 
eN VerVaNGING VaN eeN DeskuNDIGe. — BesLIssING tot aFwIjZING. — hoGer 
Beroep. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — oNreGeLmatIGe aaNhaN-
GIGmakING. — coNtroLeBeVoeGDheID op De reGeLmatIGheID VaN De rechtspLe-
GING.

4o wrakING. — straFZakeN. — DeskuNDIGe. — VerZoek tot wrakING eN 
VerVaNGING VaN eeN DeskuNDIGe. — BesLIssING tot aFwIjZING. — hoGer Beroep. 
— kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — oNreGeLmatIGe aaNhaNGIGmakING. 
— coNtroLeBeVoeGDheID op De reGeLmatIGheID VaN De rechtspLeGING.

5o prejuDIcIeeL GeschIL. — straFZakeN. — GroNDwetteLIjk hoF. — 
VerpLIchtING tot het steLLeN VaN De VraaG. — spoeDeIseND karakter VaN De 
VorDerING. — wrakINGsproceDure.

6o GroNDwetteLIjk hoF. — straFZakeN. — prejuDIcIëLe VraaG. — 
VerpLIchtING tot het steLLeN VaN De VraaG. — spoeDeIseND karakter VaN De 
VorDerING. — wrakINGsproceDure.

7o wrakING. — straFZakeN. — wrakINGsproceDure. — prejuDIcIëLe VraaG 
aaN het GroNDwetteLIjk hoF. — VerpLIchtING tot het steLLeN VaN De VraaG. 
— spoeDeIseND karakter VaN De VorDerING.

8o cassatIeBeroep. — straFZakeN. — termIjNeN Voor cassatIeBe-
roep eN BetekeNING. — straFVorDerING. — VoorBarIG cassatIeBeroep (GeeN 
eINDBesLIssING). — VerZoek tot wrakING eN VerVaNGING VaN eeN DeskuNDIGe. 
— BesLIssING tot aFwIjZING. — hoGer Beroep. — kamer VaN INBeschuLDI-
GINGsteLLING. — BesLIssING VaN NIet-oNtVaNkeLIjkheID. — oNmIDDeLLIjk 
cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

9o oNDerZoeksGerechteN. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — 
VerZoek tot wrakING eN VerVaNGING VaN eeN DeskuNDIGe. — BesLIssING tot 
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aFwIjZING. — hoGer Beroep. — BesLIssING VaN NIet-oNtVaNkeLIjkheID. — 
oNmIDDeLLIjk cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

10o DeskuNDIGeNoNDerZoek. — straFZakeN. — VerZoek tot wrakING 
eN VerVaNGING VaN eeN DeskuNDIGe. — BesLIssING tot aFwIjZING. — hoGer 
Beroep. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — BesLIssING VaN NIet-
oNtVaNkeLIjkheID. — oNmIDDeLLIjk cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

11o wrakING. — straFZakeN. — DeskuNDIGe. — VerZoek tot wrakING eN 
VerVaNGING VaN eeN DeskuNDIGe. — BesLIssING tot aFwIjZING. — hoGer 
Beroep. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — BesLIssING VaN NIet-
oNtVaNkeLIjkheID. — oNmIDDeLLIjk cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

1o, 2o, 3o en 4o De door de inverdenkinggestelden ingestelde vordering tot 
wraking en vervanging van deskundigen en hun hoger beroep tegen de 
beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de vordering is afgewezen, 
maakt een verzoek om de regelmatigheid van de rechtspleging te onder-
zoeken niet aanhangig bij de kamer van inbeschuldigingstelling, aangezien 
die bevoegdheid bij het onderzoeksgerecht berust, ongeacht de reden van de 
aanhangigmaking, voor zover die evenwel regelmatig is  (1). (Artt. 235bis en 
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering)

5o, 6o en 7o De termijnen waarmee de wet het onderzoek van en de uitspraak 
over de wraking gepaard doet gaan en de opschortende werking die zij 
aan die vordering toekent, houden in dat zij als spoedeisend moet worden 
beschouwd in de zin van artikel 26, § 3, van de wet van 6 januari 1989 op het 
Grondwettelijk Hof. 

8o, 9o, 10o en 11o De beslissing van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep 
van de inverdenkinggestelden tegen de beschikking van de onderzoeksrechter 
waarbij hun vordering tot wraking en vervanging van deskundigen wordt 
afgewezen, is geen eindbeslissing, want zij oefent de rechtsmacht van de 
strafrechter niet volledig uit, akte werd verleend van de niet-ontvankelijk-
heid van het hoger beroep op grond van een reden die op zich niet eraan in 
de weg staat dat een nieuwe vordering wordt ingesteld en de tot staving van 
de wrakingsvordering aangevoerde nietigheid wordt niet gedekt door het 
bestreden arrest  (2). (Art. 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering)

(m. 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 24 oktober 2012.

De eiser J. M. en anderen, alsook de eiseres A. M., voeren in twee 
memories die aan dit arrest zijn gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 26 februari 2013 
een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

  (1)  Cass. 3 dec. 2003, AR P.03.1545.F, AC 2003, nr. 618.
  (2)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 148.
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Op de rechtszitting van 6 maart 2013 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Het arrest verklaart het hoger beroep van de eisers tegen een beschik-
king van de onderzoeksrechter waarbij hun vordering tot wraking en 
vervanging van deskundigen ongegrond is verklaard, niet ontvankelijk.

De niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep is afgeleid uit de 
reden dat het niet was ingesteld volgens de in artikel 1057 Gerechtelijk 
Wetboek voorgeschreven vormen.

Aangevoerd wordt dat de vordering tot wraking een verzoek is tot 
het stellen van een bijkomende onderzoekshandeling, in de zin van 
artikel 61quinquies, § 1, Wetboek van Strafvordering, en dat tegen de 
beschikking waarbij dergelijk verzoek wordt afgewezen hoger beroep 
kan worden ingesteld overeenkomstig artikel 61quater, § 5, en 61quin-
quies, van dat wetboek.

Tevens wordt aangevoerd dat de vordering tot wraking ook een in 
artikel 235bis bedoeld verzoek is dat strekt tot het onderzoek van de 
regelmatigheid van de rechtspleging.

De eisers verklaren dat zij afstand doen van het cassatieberoep zo het 
Hof van Cassatie zou beslissen dat het niet ontvankelijk is. Het Hof 
wordt verzocht om in dat geval een vraag te stellen aan het Grondwet-
telijk Hof over de verenigbaarheid van artikel 416, tweede lid, Wetboek 
van Strafvordering met de artikelen 10 en 11 Grondwet.

De door de eisers ingestelde vordering tot wraking en vervanging van 
deskundigen en hun hoger beroep tegen de beschikking van de onder-
zoeksrechter die de vordering afwijst, maken een verzoek om de regel-
matigheid van de rechtspleging te onderzoeken niet aanhangig bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling. Hoewel die bevoegdheid bij het 
onderzoeksgerecht berust, ongeacht de reden van de aanhangigmaking, 
dan nog moet die aanhangigmaking regelmatig zijn, wat volgens het 
bestreden arrest niet het geval is.

Het arrest doet dus geen uitspraak met toepassing van artikel 235bis 
Wetboek van Strafvordering. Het houdt geen verband met alle andere in 
artikel 416, tweede lid, van dat wetboek bedoelde gevallen.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft evenmin uitspraak gedaan 
over de vordering tot wraking en vervanging van de door de onderzoeks-
magistraat aangewezen deskundigen. Integendeel, zij ziet daarvan af 
op grond dat, volgens de appelrechters, de zaak niet wettig bij haar 
aanhangig is gemaakt.

De door de eisers voorgestelde prejudiciële vraag heeft als onderwerp 
een discriminatie die volgens hen kan worden afgeleid uit de volgende 
vergelijking : enerzijds heeft de inverdenkinggestelde het recht om 
onmiddellijk cassatieberoep in te stellen “tegen een bepaald aantal niet-
definitieve beslissingen waarvan de afwikkeling niet dringender lijkt 
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dan die van een wraking of van een vervanging van een deskundige” ; 
anderzijds zou het onmiddellijk cassatieberoep toegelaten zijn zo de 
vordering tot wraking in het kader van een burgerlijke rechtspleging 
was ingesteld.

De termijnen die de wet voorschrijft voor het onderzoek van en de 
uitspraak over de wraking en de opschortende werking die zij aan 
die vordering toekent, houden in dat zij als spoedeisend moet worden 
beschouwd in de zin van artikel 26, § 3, Bijzondere Wet Grondwettelijk 
Hof. De beslissing van niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep, die 
het voorwerp van die vordering was, is geen eindbeslissing omdat zij 
de rechtsmacht van de strafrechter niet volledig uitput. Van de niet-
ontvankelijkheid van het hoger beroep werd akte verleend om een reden 
die op zich niet verhindert dat er een nieuwe vordering wordt ingesteld 
en de tot staving van de vordering aangevoerde nietigheid wordt niet 
door het bestreden arrest gedekt.

Overeenkomstig het voormelde artikel 26, § 3, verantwoorden het 
spoedeisend karakter van de vraag en het voorlopig karakter van de 
beslissing die het onderwerp uitmaakte van de vraag, het niet stellen 
van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

Er bestaat dus grond om akte te verlenen van de afstand van de cassa-
tieberoepen. 

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

6 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Andersluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer T’Kint en de heer Maes.

N° 149

2o kamer — 6 maart 2013
(P.12.1980.F)

1o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. 
— artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — reDeLIjke termIjN. — BeëINDIGING VaN het 
oNDerZoek. — oNDerZoeksGerechteN. — toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN 
De rechtspLeGING. — oVerschrIjDING VaN De reDeLIjke termIjN. — DraaG-
wIjDte VaN het toeZIcht.

2o oNDerZoeksGerechteN. — BeëINDIGING VaN het oNDerZoek. — kamer 
VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN De 
rechtspLeGING. — artIkeL 6.1 eVrm. — reDeLIjke termIjN. — oVerschrIj-
DING. — DraaGwIjDte VaN het toeZIcht.

3o oNDerZoek IN straFZakeN. — BeëINDIGING VaN het oNDerZoek. — 
hoGer Beroep. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — toeZIcht op De 
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reGeLmatIGheID VaN De rechtspLeGING. — artIkeL 6.1 eVrm. — reDeLIjke 
termIjN. — oVerschrIjDING. — DraaGwIjDte VaN het toeZIcht.

4o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. 
— artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — reDeLIjke termIjN. — BeëINDIGING VaN het 
oNDerZoek. — oNDerZoeksGerechteN. — toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN 
De rechtspLeGING. — oVerschrIjDING VaN De reDeLIjke termIjN. — INDIVI-
DueLe BeoorDeLING.

5o oNDerZoeksGerechteN. — BeëINDIGING VaN het oNDerZoek. — kamer 
VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN De 
rechtspLeGING. — artIkeL 6.1 eVrm -reDeLIjke termIjN. — oVerschrIjDING. 
— INDIVIDueLe BeoorDeLING.

6o oNDerZoek IN straFZakeN. — BeëINDIGING VaN het oNDerZoek. — 
hoGer Beroep. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — toeZIcht op De 
reGeLmatIGheID VaN De rechtspLeGING. — artIkeL 6.1 eVrm. — reDeLIjke 
termIjN. — oVerschrIjDING. — INDIVIDueLe BeoorDeLING.

7o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. 
— artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — reDeLIjke termIjN. — BeëINDIGING VaN het 
oNDerZoek. — oNDerZoeksGerechteN. — toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN 
De rechtspLeGING. — meDe-INVerDeNkINGGesteLDe Voert De oVerschrIjDING 
VaN De reDeLIjke termIjN aaN. — BeschIkkING tot VerwIjZING. — hoGer 
Beroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

8o oNDerZoeksGerechteN. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — 
BeëINDIGING VaN het oNDerZoek. — toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN De 
rechtspLeGING. — meDe-INVerDeNkINGGesteLDe Voert De oVerschrIjDING VaN 
De reDeLIjke termIjN aaN. — BeschIkkING tot VerwIjZING. — hoGer Beroep. — 
oNtVaNkeLIjkheID.

9o oNDerZoek IN straFZakeN. — BeëINDIGING VaN het oNDerZoek. — 
oNDerZoeksGerechteN. — toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN De rechts-
pLeGING. — meDe-INVerDeNkINGGesteLDe Voert De oVerschrIjDING VaN De 
reDeLIjke termIjN aaN. — BeschIkkING tot VerwIjZING. — hoGer Beroep. — 
oNtVaNkeLIjkheID.

10o hoGer Beroep. — straFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrepeN). — BesLIssINGeN eN partIjeN. — BeëINDIGING VaN het oNDerZoek. 
— oNDerZoeksGerechteN. — toeZIcht op De reGeLmatIGheID VaN De rechts-
pLeGING. — meDe-INVerDeNkINGGesteLDe Voert De oVerschrIjDING VaN De 
reDeLIjke termIjN aaN. — BeschIkkING tot VerwIjZING. — hoGer Beroep. — 
oNtVaNkeLIjkheID.

1o, 2o en 3o De miskenning van het recht om binnen een redelijke termijn 
te worden berecht wordt, voor de onderzoeksgerechten, beoordeeld met 
inachtneming van met name de miskenning van het recht van verdedi-
ging die de aangevoerde overschrijding met zich kan brengen ; de rechter 
moet in deze fase van de rechtspleging nagaan of de vervolging dermate 
uitloopt dat een eerlijke behandeling van de zaak nu reeds in het gedrang 
is gebracht  (1). 

  (1)  Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0216.F, AC 2008, nr. 323.
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4o, 5o en 6o Wanneer eenzelfde gerechtelijk onderzoek betrekking heeft op 
verschillende inverdenkinggestelden, worden de duur ervan en de gevolgen 
die daaruit voortvloeien niet samen maar individueel beoordeeld ten aanzien 
van ieder van hen, aangezien de datum van de strafbare feiten, van de 
inverdenkingstellingen, de aanvang van de termijn, de ontwikkeling van 
het onderzoek, de ingewikkeldheid van de zaak of de houding van de opspo-
rings– of vervolgingsautoriteit, niet noodzakelijk voor iedereen identiek zijn.

7o, 8o, 9o en 10o De betwisting die een inverdenkinggestelde heeft opgeworpen 
inzake de overschrijding, wat hem betreft, van de redelijke termijn, maakt bij 
de kamer van inbeschuldigingstelling geen identieke betwisting aanhangig 
ten aanzien van een andere inverdenkinggestelde die zich daarover niet 
heeft beklaagd. (Art. 135, Wetboek van Strafvordering)

(D. e.a.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 november 2012.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

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

D. Cassatieberoep van W. G.

Middel

De eiser verwijt het arrest dat het zijn hoger beroep onontvankelijk 
verklaart, omdat hij voor de raadkamer met name niet bij conclusie 
heeft ingeroepen dat de strafvordering niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard of dat de rechtspleging niet regelmatig is. Hij voert aan dat 
de overige inverdenkinggestelden conclusies hebben neergelegd waarin 
zij aanvoeren dat de redelijke termijn is overschreden.

De miskenning van het recht om binnen een redelijke termijn te 
worden berecht wordt voor de onderzoeksgerechten beoordeeld met 
inachtneming van de miskenning van het recht van verdediging die de 
aangevoerde overschrijding tot gevolg kan hebben, waarbij de rechter in 
deze fase van de rechtspleging moet nagaan of de duur van de vervolging 
van die aard is dat een eerlijke behandeling van de zaak nu al in het 
gedrang is gebracht.

Wanneer eenzelfde gerechtelijk onderzoek betrekking heeft op 
verschillende inverdenkinggestelden, worden de duur ervan en de 
gevolgen die daaruit voortvloeien niet samen maar individueel beoor-
deeld ten aanzien van ieder van hen. De datum van de strafbare feiten, 
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van de inverdenkingstellingen, de aanvang van de termijn, de ontwik-
keling van het onderzoek, de ingewikkeldheid van de zaak of de houding 
van de opsporings- of vervolgingsautoriteit zijn immers niet noodzake-
lijk voor iedereen dezelfde.

Daaruit volgt dat de betwisting die een inverdenkinggestelde bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling heeft opgeworpen met betrekking 
tot de overschrijding van de redelijke termijn wat hem betreft, geen 
identieke betwisting aanhangig maakt ten aanzien van een andere 
inverdenkinggestelde die zich daarover niet heeft beklaagd.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft bijgevolg artikel 135 
Wetboek van Strafvordering niet geschonden door de niet-ontvankelijk-
heid van het hoger beroep af te leiden uit de vaststelling dat het voor-
werp ervan geen verband houdt met de in dat artikel bedoelde gevallen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Aangezien er, zoals het arrest beslist, voor de eiser geen hoger beroep 

openstaat, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep. 

6 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Bart-
helemy (bij de balie te Dinant) en de heer Ottoul (bij de balie te Dinant).

N° 150

2o kamer — 6 maart 2013
(P.13.0014.F)

1o herhaLING. — wetteLIjke herhaLING. — BeGrIp. — persooNLIjke omstaN-
DIGheID eIGeN aaN De DaDer.

2o hoGer Beroep. — straFZakeN (DouaNe eN accIjNZeN INBe-
GrepeN). — rechtspLeGING IN hoGer Beroep. — straFVorDerING. — eeNpa-
rIGheID VaN stemmeN. — toepassING. — wetteLIjke herhaLING Voor het eerst 
IN aaNmerkING GeNomeN IN hoGer Beroep.

1o Wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastlegging waarop de 
strafvordering betrekking heeft maar is alleen een persoonlijke omstandig-
heid die eigen is aan de dader van het misdrijf en die alleen invloed heeft 
op de straf  (1). 

2o Het hof van beroep dat als eerste vaststelt dat het misdrijf dat de beklaagde 
ten laste is gelegd in staat van wettelijke herhaling was gepleegd en dat de 
gevangenisstraf van de correctionele rechtbank bevestigt, dient zijn beslis-

  (1)  Cass. 25 april 2012, AR P.12.0178.F, AC 2012, nr. 255.
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sing niet met eenparigheid van stemmen uit te spreken  (1). (Art. 211bis, 
Wetboek van Strafvordering)

(k.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de strafrechtelijke beschikkingen 
van het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, 
van 27 november 2012.

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

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

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

Eerste middel

Het arrest wordt verweten dat het de staat van wettelijke herhaling in 
aanmerking neemt, waarnaar het beroepen vonnis niet verwijst, zonder 
te vermelden dat die beslissing met eenparigheid van stemmen werd 
genomen.

Naar luid van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering, kan het 
gerecht in hoger beroep, wanneer er een vrijsprekend vonnis is, geen 
veroordeling uitspreken dan met eenparige stemmen van zijn leden. 
Dezelfde eenstemmigheid is vereist voor het gerecht in hoger beroep om 
de tegen de beklaagde uitgesproken straffen te kunnen verzwaren.

Bij vonnis van 7 februari 2012 heeft de correctionele rechtbank de eiser 
veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en ontzetting uit de in artikel 31, 
eerste lid, Strafwetboek opgesomde rechten, wegens verkrachting met 
vrijheidsberoving en gebruik van een wapen.

Het hof van beroep, dat kennisneemt van de hogere beroepen van het 
openbaar ministerie en de beklaagde tegen dat vonnis, heeft vastgesteld 
dat de feiten in staat van wettelijke herhaling waren gepleegd. Het heeft 
de gevangenisstraf bevestigd die door de eerste rechter was uitgesproken. 
Met eenparigheid van stemmen heeft het de duur van de ontzetting van 
de in artikel 31, eerste lid, Strafwetboek vermelde rechten verdubbeld, 
daaraan het verbod om verkozen te worden, bepaald in artikel 31, tweede 

  (1)  Cass. 12 mei 1998, AR P.98.0485.N, AC 1998, nr. 246. Het openbaar ministerie had 
anders geconcludeerd, met verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, die inzake 
verzet oordeelt dat de rechter die over het verzet van de beklaagde uitspraak doet, t.a.v. 
laatstgenoemde geen herhaling mag vaststellen waarvoor de bij verstek gewezen beslis-
sing hem niet heeft veroordeeld (Cass. 17 sept. 2008, AR P.08.1242.F, AC 2008, nr. 482 ; 
Cass. 30 okt. 2012, AR P.12.1194.N, AC 2012, nr. 578).
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lid, toegevoegd en de verbeurdverklaring bevolen van de zaken die tot 
het plegen van het misdrijf hebben gediend.

Wettelijke herhaling is geen bestanddeel van de telastlegging waarop 
de strafvordering betrekking heeft, maar alleen een persoonlijke 
omstandigheid die eigen is aan de dader van het misdrijf en die alleen 
invloed heeft op de straf.

Het hof van beroep dat als eerste vaststelt dat de verkrachting die de 
eiser ten laste is gelegd, in staat van wettelijke herhaling was gepleegd, 
veroordeelt hem zodoende niet wegens een misdrijf waarvoor hij was 
vrijgesproken.

Wanneer het bestreden arrest de vijf jaar gevangenisstraf van de 
correctionele rechtbank bevestigt, spreekt het evenmin, voor het in 
staat van wettelijke herhaling gepleegde misdrijf, een zwaardere straf 
uit dan die welke in eerste aanleg voor hetzelfde misdrijf zonder herha-
ling was opgelegd.

De straffen van ontzetting en verbeurdverklaring die de eerste rechter 
niet of alleen voor kortere duur had opgelegd, sporen met artikel 211bis 
Wetboek van Strafvordering, maar het arrest preciseert dat aan die 
wijziging een eenparige beslissing voorafging.

De appelrechters die de eenparigheid alleen vermelden voor de beschik-
kingen waarbij de straf wordt verzwaard, schenden het voormelde 
artikel 211bis niet.

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.

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

Tweede en derde middel

De eiser verwijt het arrest dat het zijn onmiddellijke aanhouding 
beveelt, hoewel het proces-verbaal van de rechtszitting geen melding 
maakt van de vordering van het openbaar ministerie noch van een 
afzonderlijk debat na de uitspraak van de straf. Hij verwijt het arrest 
ook dat het vermeldt dat “de veroordeelde noch in persoon noch in eigen 
naam verschijnt”, hoewel de eiser volgens de memorie “wel degelijk is 
verschenen, bijgestaan door [zijn advocaten]. Beiden hebben trouwens 
het woord gekregen betreffende de vordering van het openbaar minis-
terie tot onmiddellijke aanhouding”.

Door de verwerping van het cassatieberoep tegen de veroordelende 
beslissing, krijgt die beslissing evenwel kracht van gewijsde.

Het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding heeft 
geen bestaansreden meer.

Ook al waren de middelen gegrond, dan nog zouden ze niet tot cassatie 
kunnen leiden en zijn ze bijgevolg niet ontvankelijk bij gebrek aan 
belang. 
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

6 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Béco (bij de balie te 
Brussel) en de heer De Vos (bij de balie te Brussel).

N° 151

2o kamer — 6 maart 2013
(P.13.0037.F)

1o jeuGDBeschermING. — jeuGDGerechteN. — BeschermeNDe maatre-
GeLeN. — arrest waarBIj BeschermeNDe maatreGeLeN worDeN BeVoLeN. — 
cassatIeBeroep VaN De moeDer VaN het mINDerjarIG kIND. — tusseNkomst 
VaN De VaDer. — oNtVaNkeLIjkheID. — hoeDaNIGheID.

2o cassatIeBeroep. — straFZakeN. — persoNeN Door oF teGeN wIe 
cassatIeBeroep kaN oF moet worDeN INGesteLD. — straFVorDerING. — aLGe-
meeN. — jeuGDBeschermING. — jeuGDGerechteN. — BeschermeNDe maatre-
GeLeN. — arrest waarBIj BeschermeNDe maatreGeLeN worDeN BeVoLeN. — 
cassatIeBeroep VaN De moeDer VaN het mINDerjarIG kIND. — tusseNkomst 
VaN De VaDer. — oNtVaNkeLIjkheID. — hoeDaNIGheID.

3o jeuGDBeschermING. — jeuGDGerechteN. — BeschermeNDe maatre-
GeLeN. — toepassINGsGeBIeD. — toepassING VaN De wet IN De ruImte.

4o jeuGDBeschermING. — jeuGDGerechteN. — terrItorIaLe BeVoeGDheID. 
— artIkeL 44 jeuGDBeschermINGswet. — DraaGwIjDte.

1o en 2o De vader van een minderjarig kind die tussenkomt in de cassatiepro-
cedure die de moeder heeft ingesteld tegen het arrest van de jeugdkamer van 
het hof van beroep waarbij ten aanzien van dat kind beschermingsmaat-
regelen zijn genomen, dient de hoedanigheid van verweerder in cassatie te 
worden toegekend  (1). (Impliciet)

3o De door de bevoegde wetgevers bepaalde regelingen inzake jeugdbescher-
ming zijn maatregelen van politie en van veiligheid ; de daarin georgani-
seerde maatregelen van hulpverlening of bescherming zijn toepasselijk op de 
minderjarigen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden  (2). 

4o Artikel 44 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 
dat stelt dat de bevoegdheid van de jeugdrechtbank wordt bepaald door de 
verblijfplaats van de ouders, voogden of degenen die de minderjarige onder 
hun bewaring hebben, wil de voor de minderjarige meest nabije rechter 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 151.
  (2)  F. tuLkeNs en T. moreau, Droit de la protection de la jeunesse, Brussel, Larcier, 

2000, 706.
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bevoegd maken ; die bepaling heeft niet tot doel de bevoegdheid te bepalen 
van de Belgische rechter ten aanzien van een toestand waarin een buiten-
lands element meespeelt. 

(D t. D.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep, in het Duits gesteld, is gericht tegen het in die 
taal gewezen arrest van het hof van beroep te Luik, jeugdkamer, van 
6 december 2012.

Bij beschikking van 9 januari 2013 heeft de eerste voorzitter van het 
Hof bevolen dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal 
worden gevoerd.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

Het middel betwist de bevoegdheid van de Belgische rechtscolleges, op 
grond dat het kind in het buitenland bij zijn moeder verblijft.

De door de bevoegde wetgevers uitgevaardigde bepalingen inzake 
jeugdbescherming zijn maatregelen van politie en van veiligheid. De 
daarin voorziene maatregelen van hulpverlening of bescherming zijn 
toepasselijk op de minderjarigen die zich op het grondgebied van het 
Rijk bevinden.

Artikel 44 Jeugdbeschermingswet dat volgens het middel zou zijn 
geschonden, stelt dat de bevoegdheid van de jeugdrechtbank wordt 
bepaald door de verblijfplaats van de ouders, voogden of degenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben. De wetgever heeft aldus de 
voor de minderjarige meest nabije rechter bevoegd willen maken.

Die bepaling heeft niet tot doel de bevoegdheid van de Belgische 
rechter te bepalen ten opzichte van een toestand waarin een buitenlands 
element meespeelt.

In zoverre faalt het middel naar recht.

Het arrest stelt vast dat de procureur des Konings de zaak bij de jeugd-
rechtbank te Eupen heeft aangebracht nadat het “Jugendamt” van de 
verblijfplaats van de eiseres in Duitsland de zorgwekkende toestand van 
het kind en de verhuis van de moeder naar België aan de plaatselijke 
dienst voor jeugdbijstand ter kennis had gebracht. Het wijst er ook op 
dat zij de bedoeling had om eerstdaags naar haar land van herkomst 
terug te keren.
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Uit die vaststellingen volgt dat de Belgische jeugdgerechten wettig 
bevoegd waren om van de zaak van de minderjarige kennis te nemen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het middel voert schending aan van artikel 17 van het decreet van 
19 mei 2008 over de jeugdbijstand van het Parlement van de Duitstalige 
Gemeenschap over de jeugdbijstand.

Krachtens artikel 17, § 1, 1°, kan de jeugdrechter de jongere, de personen 
belast met zijn opvoeding en zij die over hem het hoederecht uitoefenen, 
een pedagogische of therapeutische begeleiding opleggen. Punt 3° van 
dat artikel bepaalt dat een maatregel van familiale begeleiding door 
een organisatie kan worden bevolen ten aanzien van de jongere en de 
personen die met zijn opvoeding zijn belast.

Krachtens artikel 15, § 2, van hetzelfde decreet zorgt de dienst voor 
gerechtelijke jeugdbijstand voor de omzetting van de door de rechtbank 
opgelegde maatregelen.

Het arrest beveelt de huisvesting van de minderjarige bij de vader, 
met als voorwaarde dat het kind wordt begeleid door de “Dienst für Kind 
und Familie” alsook een externe socio-pedagogische begeleiding van de 
ouders door het “Zentrum für sozialpädagogische Kinder- und Jugendbe-
treuung Mosaik”. Het belast de dienst voor gerechtelijke bijstand met 
de begeleiding van ouders en kind.

In zoverre het middel aanvoert dat het hof van beroep het toezicht 
heeft bevolen op het kind en zijn ouders, mist het feitelijke grondslag.

Voor het overige schendt de aan de dienst voor gerechtelijke bijstand 
toevertrouwde opdracht de in het middel bedoelde bepaling niet.

In zoverre kan het middel 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 eiseres tot de kosten.

6 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Orban 
(bij de balie te Eupen), mevr. Weisgerber (bij de balie te Eupen) en de 
heer Barth (bij de balie te Eupen).
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N° 152

2o kamer — 6 maart 2013
(P.13.0333.F)

1o VoorLopIGe hechteNIs. — aaNhouDING. — BeVeL tot aaNhouDING 
BIj Verstek. — teNuItVoerLeGGING IN eeN prIVéVertrek. — BetreDeN VaN De 
pLaats. — VerZoek tot toestemmING.

2o wooNpLaats. — straFZakeN. — oNscheNDBaarheID VaN De woNING. — 
aaNhouDING. — BeVeL tot aaNhouDING BIj Verstek. — teNuItVoerLeGGING IN 
eeN prIVéVertrek. — BetreDeN VaN De pLaats. — VerZoek tot toestemmING.

3o VoorLopIGe hechteNIs. — aaNhouDING. — BeVeL tot aaNhouDING 
BIj Verstek. — teNuItVoerLeGGING IN eeN prIVéVertrek. — toeGaNG tot De 
pLaats. — moNDeLINGe toestemmING. — GeLDIGheID. — VoorwaarDe.

4o wooNpLaats. — straFZakeN. — oNscheNDBaarheID VaN De woNING. — 
aaNhouDING. — BeVeL tot aaNhouDING BIj Verstek. — teNuItVoerLeGGING IN 
eeN prIVéVertrek. — toeGaNG tot De pLaats. — moNDeLINGe toestemmING. — 
GeLDIGheID. — VoorwaarDe.

1o en 2o Het ontbreken van een adres in het bevel tot aanhouding bij verstek, 
ontzegt de overheid die met de tenuitvoerlegging ervan is belast het recht 
niet om toestemming te vragen een privévertrek te betreden dat eventueel als 
schuilplaats van de opgespoorde persoon dienst doet  (1). 

3o en 4o Indien de toegang tot een privévertrek dat eventueel als schuilplaats 
van de opgespoorde persoon dienst doet, door de betrokkene zelf is verleend, 
dienen de verbaliserende agenten, alvorens hem aan te houden, hem de reeds 
mondeling gegeven toestemming niet schriftelijk te doen bevestigen, aange-
zien een schriftelijke toestemming alleen vereist is voor de toestemming tot 
huiszoeking en niet wanneer de interpellatie geen huiszoeking vereist (2). 

(e.)

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 21 februari 2013, op 
verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 6 februari 2013.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

A. Cassatieberoep van 21 februari 2013

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 152.
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Eerste middel

Op de conclusie van de eiser, die aanvoert dat de politieagenten bij 
ontstentenis van een schriftelijke toestemming zijn hotelkamer niet 
mochten betreden om hem aan te houden, antwoordt het arrest dat die 
toestemming niet was vereist omdat in de kamer geen opsporing ten 
huize of huiszoeking werd verricht, aangezien de agenten alleen zijn 
binnengegaan met de toestemming van haar bewoner, alvorens hem 
onverwijld en zonder verdere onderzoeksverrichtingen aan te houden.

Het arrest geeft aldus te kennen waarom het de door de eiser opge-
worpen exceptie inzake zijn vrijheidsberoving afwijst.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Het niet-vermelden van het adres in het bevel tot aanhouding bij 
verstek ontzegt de overheid, die met de uitvoering ervan is belast, het 
recht niet om toestemming te vragen om een privévertrek te betreden 
waar de opgespoorde persoon zich mogelijk schuilhoudt.

Indien die toegang door de gezochte persoon zelf is verleend, dienen 
de verbaliserende agenten, alvorens hem aan te houden, hem de reeds 
mondeling gegeven toestemming niet schriftelijk te doen bevestigen.

Een schriftelijke toestemming is immers alleen vereist voor de 
toestemming tot huiszoeking en dus niet wanneer de interpellatie geen 
huiszoeking vereist.

Het middel 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.

B. Cassatieberoep van 22 februari 2013

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 dat het tweede cassatieberoep 
werd ingesteld.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

6 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Colin 
(bij de balie te Brussel).
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N° 153

1o kamer — 7 maart 2013
(C.10.0741.F)

1o aaNsprakeLIjkheID BuIteN oVereeNkomst. — oorZaak. — 
BeGrIp. BeoorDeLING Door De rechter. — oorZakeLIjk VerBaND. — BeoorDe-
LING. — omstaNDIGheDeN. — GreNZeN.

2o oNaaNtastBare BeoorDeLING Door De FeIteNrechter. — 
aaNsprakeLIjkheID BuIteN oVereeNkomst. — oorZaak. — BeGrIp. BeoorDe-
LING Door De rechter. — oorZakeLIjk VerBaND. — BeoorDeLING. — omstaN-
DIGheDeN. — GreNZeN.

1o en 2o Hoewel de rechter bij de beoordeling van het oorzakelijk verband 
tussen de fout en de schade de omstandigheden niet kan wijzigen waarin 
deze zich heeft voorgedaan, gebeurt dit wel onder voorbehoud dat de fout 
zelf wordt weggelaten  (1).

(m. t. GemeeNte samBreVILLe)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 22 juni 2010.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiser voert twee middelen aan in het cassatieverzoekschrift, 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Tweede middel

Hoewel de rechter bij de beoordeling van het oorzakelijk verband 
tussen de fout en de schade de omstandigheden niet kan wijzigen waarin 
deze zich heeft voorgedaan, gebeurt dit wel onder voorbehoud dat de fout 
zelf wordt weggelaten.

Het arrest vermeldt, wat betreft het oorzakelijk verband tussen de 
fout en de schade, dat “het hof [van beroep] daaraan dus op overtollige 
wijze toevoegt dat het zich aansluit bij de beoordeling van de eerste 
rechter over het feit dat het oorzakelijk verband niet met zekerheid 
vaststaat. Het spreekt immers voor zich dat de verweermiddelen die  
 

  (1)  Cass. 28 mei 2008, AR P.08.0226.F, AC 2008, nr. 324 ; Cass. 23 april 2009, AR C.07.0568.F, 
AC 2009, nr. 272 ; Cass. 14 nov. 2012, AR P.11.1611.F, AC 2012, nr. 612.
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[de eiser] had kunnen aanvoeren en die destijds bekend waren, gelet 
op de toenmalige context en op het feit dat [de eiser] reeds van al zijn 
bijzondere mandaten was ontheven, geen invloed hadden gehad op de 
litigieuze beslissing van de gemeenteraad. [De eiser] was zich daar trou-
wens terdege van bewust – hij heeft dat zelfs in zijn bovenstaande brief 
geschreven – en heeft verkozen om de vergadering van de gemeente-
raad waarop de litigieuze beslissing is genomen, niet bij te wonen, net 
zoals hij de vergadering van die raad waarop zijn bijzondere mandaten 
hem zijn ontnomen, niet heeft bijgewoond. De oorzaak van de schade 
waarover [de eiser] klaagt, is dus de beslissing over de grond van de 
zaak – de beslissing om de constructieve motie van wantrouwen goed 
te keuren, die, op zich, volstrekt wettig kon worden genomen – en niet 
de onwettigheid die is afgeleid uit het feit dat hij geen uitdrukkelijke 
oproeping heeft ontvangen, waarbij uit de omstandigheden van de zaak 
kan worden afgeleid dat de stemming van de constructieve motie van 
wantrouwen met een dergelijke uitdrukkelijke oproeping niet anders 
zou zijn verlopen”.

Het arrest beslist om die redenen dat de verweerster, indien zij de haar 
verweten fout niet had begaan, dat wil zeggen indien de eiser in cassatie 
regelmatig was opgeroepen op de zitting van de gemeenteraad, dezelfde 
beslissing had genomen.

Het arrest wijzigt aldus de concrete omstandigheden niet waarin de 
schade zich heeft voorgedaan, onder voorbehoud evenwel dat de fout is 
weggelaten, en verantwoordt bijgevolg naar recht zijn beslissing dat 
de omstandigheid dat de eiser niet uitdrukkelijk is opgeroepen op de 
zitting van de gemeenteraad, niet in een oorzakelijk verband staat tot 
de schade van de eiser, die voortvloeit uit zijn ontslag uit het schepen-
ambt.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Eerste middel

Door de verwerping van het tweede middel heeft het eerste middel 
geen belang meer en is het derhalve niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof
Verwerpt het casssatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

7 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en 
de heer Foriers.
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N° 154

1o kamer — 7 maart 2013
(C.11.0756.F)

1o wetteN. DecreteN. orDoNNaNtIes. BesLuIteN. — aLLerLeI. — 
GemeeNtepersoNeeL. — aDmINIstratIeF statuut. — aarD. — wet. — artIkeL 
608 VaN het GerechteLIjk wetBoek. — VoorwaarDeN.

2o GemeeNte. — statuut VaN het persoNeeL. — amBteNaar. — ZIekte. — 
GeBrekkIGheID –DIspoNIBILIteIt. — wachtGeLD. — aaNVaNG.

3o amBteNaar. — amBteNaar (GemeeNteN eN proVINcIes). — 
statuut VaN het persoNeeL. — ZIekte. — GeBrekkIGheID –DIspoNIBILIteIt. 
— wachtGeLD. — aaNVaNG.

1o Het administratief statuut van het personeel van de gemeente Courcelles, 
dat door haar gemeenteraad is vastgelegd op 9 oktober 1996 en bij besluit 
van de bestendige deputatie van de provincie Henegouwen is goedgekeurd 
op 12 december 1996, met uitzondering van de artikelen 128 tot 136 van dat 
statuut, bevat abstracte regels met een algemeen karakter, wat kenmerkend 
is voor een wet ; dat statuut is een wet in de zin van artikel 608 van het 
Gerechtelijk Wetboek  (1). (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek)

2o en 3o Uit artikel 71 van het statuut van het personeel van de gemeente 
Courcelles blijkt dat dat de ambtenaar wiens ziekte door de Administra-
tieve Gezondheidsdienst, thans Medex, erkend is als een langdurige ernstige 
ziekte of gebrekkigheid, een wachtgeld geniet dat gelijk is aan het bedrag 
van zijn laatste activiteitswedde bij de aanvang van zijn indisponibiliteits-
telling.

(B. t. GemeeNte courceLLes)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

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

Raadsheer Didier Batselé 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

Vierde onderdeel

  (1)  Cass. 22 dec. 2000, AR C.99.0164.N, AC 2000, nr. 720.
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Ontvankelijkheid

De door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het middel preciseert de wettelijke of verorde-
nende bepaling niet die voor het administratief statuut van verweer-
sters personeel zou zijn aangenomen, aangezien het statuut als zodanig 
geen wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek

Krachtens artikel 608 Gerechtelijk Wetboek neemt het Hof van 
Cassatie kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof 
worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van 
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.

De verweerster voert aan dat het statuut geen wet is in de zin van 
artikel 608 Gerechtelijk Wetboek.

Het administratief statuut van het personeel van de verweerster, dat 
door haar gemeenteraad is vastgelegd op 9 oktober 1996 en bij besluit 
van de bestendige deputatie van de provincie Henegouwen is goedge-
keurd op 12 december 1996, met uitzondering van de artikelen 128 tot 136 
van dat statuut, bevat abstracte regels met een algemeen karakter, wat 
eigen is aan een wet.

Dat statuut is een wet in de zin van artikel 608 Gerechtelijk Wetboek.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid

Krachtens artikel 70 van het statuut van het personeel van de verweer-
ster, ontvangt de ambtenaar die wegens ziekte in disponibiliteit is 
gesteld, een wachtgeld gelijk aan 60 pct. van zijn laatste activiteits-
wedde. Het bedrag van dat wachtgeld mag echter in geen geval lager 
liggen dan : 1° de vergoedingen die de betrokkene in dezelfde toestand 
zou ontvangen indien de socialezekerheidsregeling op hem toepasselijk 
was geweest sinds het begin van zijn afwezigheid ; 2° het pensioen dat hij 
zou hebben verkregen indien hij, op de datum van zijn indisponibiliteits-
telling, tot het vervroegde pensioen was toegelaten. 

Artikel 71 van dat statuut bepaalt, in afwijking van artikel 70, dat 
de ambtenaar die wegens ziekte of gebrekkigheid in disponibiliteit is 
gesteld, recht heeft op een wachtgeld dat gelijk is aan het bedrag van 
zijn laatste activiteitswedde indien de aandoening waaraan hij lijdt als 
een ernstige en langdurige ziekte wordt erkend. De Administratieve 
Gezondheidsdienst beslist of de aandoening waaraan de ambtenaar lijdt 
al dan niet een dergelijke ziekte of gebrekkigheid is. Die beslissing 
mag in ieder geval niet genomen worden zolang het personeelslid niet 
minstens drie maand onafgebroken in disponibiliteit is gesteld voor de 
aandoening waaraan hij lijdt. Die beslissing heeft een herziening van de 
geldelijke toestand van het personeelslid tot gevolg, met uitwerking op 
de dag waarop zijn disponibiliteit een aanvang heeft genomen.

Uit artikel 71 blijkt dat de ambtenaar wiens ziekte door de Adminis-
tratieve Gezondheidsdienst, thans Medex, erkend is als een langdurige 
ernstige ziekte of gebrekkigheid, een wachtgeld geniet dat gelijk is aan 
het bedrag van zijn laatste activiteitswedde bij de aanvang van zijn 
indisponibiliteitstelling.
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Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres leed aan een chronische ziekte 
en dat zij in disponibiliteit is gesteld op 23 oktober 2001, maar dat de 
Administratieve Gezondheidsdienst op 18 oktober 2004 in hoger beroep 
heeft erkend dat de eiseres leed aan een langdurige ernstige ziekte of 
gebrekkigheid en dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, beslist 
dat de eiseres pas vanaf 18 oktober 2004 een wachtgeld gelijk aan haar 
laatste activiteitswedde kon genieten, schendt het voormelde artikel 71.

Het onderdeel is gegrond.

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

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

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

7 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de 
heer Van Ommeslaghe.

N° 155

1o kamer — 7 maart 2013
(C.12.0129.F)

1o cassatIemIDDeLeN. — BurGerLIjke ZakeN. — te VoeGeN stukkeN. 
— mIDDeL Dat De mIskeNNING VaN De BewIjskracht VaN De akteN aaNVoert. 
— oNtVaNkeLIjkheID. — stuk oVerGeLeGD aaN het hoF VaN Beroep. — oVer-
eeNstemmING. — eeNsLuIDeNDVerkLarING. — VermeLDINGeN. — VoorwaarDeN.

2o cassatIemIDDeLeN. — BurGerLIjke ZakeN. — VereIste VermeL-
DINGeN. — mIDDeL Dat De mIskeNNING VaN De BewIjskracht VaN De akteN 
aaNVoert. — oNtVaNkeLIjkheID. — stuk oVerGeLeGD aaN het hoF VaN 
Beroep. — oVereeNstemmING. — eeNsLuIDeNDVerkLarING. — VermeLDINGeN. 
— VoorwaarDeN.

3o BewIjs. — BurGerLIjke ZakeN. — GeschrIFteN. — BewIjskracht. — 
cassatIemIDDeL. — BurGerLIjke ZakeN. — te VoeGeN stukkeN. — mIDDeL Dat 
De mIskeNNING VaN De BewIjskracht VaN De akteN aaNVoert. — oNtVaNkeLIjk-
heID. — stuk oVerGeLeGD aaN het hoF VaN Beroep. — oVereeNstemmING. — 
eeNsLuIDeNDVerkLarING. — VermeLDINGeN. — VoorwaarDeN.

1o, 2o en 3o Aangezien de tekst van het beding van het bij het cassatiever-
zoekschrift gevoegde stuk dezelfde is als die welke weergegeven wordt in de 
conclusies van hoger beroep van de partijen, uit de stukken waarop acht 
kan worden geslagen blijkt dat de partijen niet hebben aangevoerd dat er 
verschillende versies van die overeenkomst zouden bestaan en bijgevolg is 
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aangetoond dat de in het middel aangehaalde tekst wel degelijk die is van 
het stuk dat aan het hof van beroep is overgelegd, is de verklaring waarin 
bevestigd wordt dat het bij het cassatieverzoekschrift gevoegde stuk eenslui-
dend is met het aan het hof van beroep overgelegde stuk geen noodzakelijke 
vermelding  (1).

(L. t. BasteNIere, curator FaILLIssemeNt omeGa prINt N.V.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 13 oktober 2011.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 15 januari 2013 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

De eiser voert de volgende middelen aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— De artikelen 1134, 1168, 1175, 1177, 1181, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest geeft de bewoordingen van artikel 9.8 van de voorlopige koopover-
eenkomst, betreffende de sanering van de verontreinigde bodem, als volgt weer :

 “De partijen verklaren dat zij in kennis zijn gesteld van de voorschriften van 
het Waals decreet van 1 april 2004 tot sanering van verontreinigde bodems en te 
herontwikkelen bedrijfsruimtes, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
7 juni 2004, en meer bepaald van de milieuverplichtingen betreffende een grond 
die als verontreinigd is geïdentificeerd of waarvan een sterk vermoeden bestaat 
dat hij verontreinigd is of een grond waarop een risico-activiteit wordt of werd 
uitgeoefend die een verkennend [bodem]onderzoek en, in voorkomend geval, een 
risico-onderzoek vereist die, eventueel, tot bewarende maatregelen, maatregelen 
van toezicht, bescherming en behandeling of saneringsmaatregelen kan leiden. 
De verkoper verklaart, met toepassing van het Waalse decreet : (…).

De partijen komen niettemin overeen dat de verkoper op zijn kosten een bode-
monderzoek door de vennootschap Ageco zal laten verrichten ; indien vastgesteld 
wordt dat het verkochte goed verontreinigd is, zal elke verontreiniging die verband 
houdt met de activiteit van de drukkerij gesaneerd worden door en op kosten 
van de verkopers, voor zover de saneringskosten een totaalbedrag van 10.000 euro, 
exclusief de kosten van het onderzoek, niet overschrijden. Deze koop wordt daar-
enboven gesloten onder de opschortende voorwaarde dat er een andere verontrei-
niging dan die van de drukkerij wordt vastgesteld en dat er geen verontreiniging 
wordt vastgesteld die leidt tot saneringskosten van meer dan 10.000 euro”.

Het arrest hervormt vervolgens het vonnis van de eerste rechter en zegt voor 
recht dat de voorlopige koopovereenkomst tussen de naamloze vennootschap 

  (1)  Zie andersl. concl. O.M. in Pas. 2012, nr. 155.
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Omega Print en de eiser op 9 oktober 2008 niet nietig was en dat de voornoemde 
overeenkomst ontbonden wordt ten nadele van laatstgenoemde omdat hij een fout 
heeft begaan door te weigeren de authentieke akte van verkoop te verlijden, en 
veroordeelt de eiser om aan de verweerder een bedrag van 50.000 euro te betalen, 
vermeerderd met de interest tegen de opeenvolgende wettelijke interestvoeten 
vanaf 17 oktober 2008 en tot de kosten, om alle redenen die geacht worden inte-
graal te zijn weergegeven, en inzonderheid om de volgende redenen :

 “De eerste rechter heeft terecht gepreciseerd dat het geschil betrekking heeft 
op de vraag of de opschortende voorwaarde die de partijen in de litigieuze voorlo-
pige koopovereenkomst hebben bedongen, al dan niet is vervuld.

Die vraag moet worden beantwoord door zich te plaatsen op de datum van 
9 oktober 2008, d.i. de datum waarop (de eiser), in een brief van zijn raadsman, 
aanvoerde dat de voorlopige koopovereenkomst nietig was en impliciet maar 
zeker te kennen gaf dat hij de authentieke akte van verkoop niet wou verlijden.

Welnu, zelfs als ervan wordt uitgegaan dat de partijen bij het ondertekenen van 
de voorlopige koopovereenkomst hebben willen verwijzen naar de toekomstige 
reglementering ter uitvoering van het Waalse decreet van 1 april 2004 tot sane-
ring van verontreinigde bodems en te herontwikkelen bedrijfsruimtes, bekend-
gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2004, staat het vast dat er op 
9 oktober 2008 nog geen enkel uitvoeringsbesluit was bekendgemaakt.

Bijgevolg moet worden achterhaald wat de partijen met het probleem van de 
mogelijke verontreiniging van de bodem van het litigieuze pand juist van plan 
waren toen zij, op 10 maart 2008, de voorlopige koopovereenkomst ondertekenden.

De partijen spreken elkaar wat dat betreft tegen.
(De eiser) voert in wezen aan dat het goed geen spoor van verontreiniging 

mocht vertonen en dat de vennootschap Omega Print desnoods de bodem diende 
te saneren voor maximaal 10.000 euro, met dien verstande dat, zonder sanering, 
de verkoop nietig was.

De vennootschap Omega Print – en thans (de verweerder) – voert daarentegen 
aan dat de verkoop pas nietig werd indien de vennootschap Ageco, na medede-
ling van haar verslag, tot de slotsom kwam dat het goed dermate verontreinigd 
was dat werken tot beloop van 10.000 euro niet zouden volstaan om het afdoend 
te saneren.

De stelling (van de eiser) kan niet worden gevolgd.
Hoewel, inderdaad, niet kan worden betwijfeld dat (de eiser) zich zorgen maakte 

over de mogelijke verontreiniging van de bodem van het pand dat hij overwoog 
te kopen, werd de vraag besproken vóór de ondertekening van de voorlopige 
koopovereenkomst en kan (hij) dus niet redelijkerwijs volhouden dat hij een 
goed diende te ontvangen dat geen enkel spoor van verontreiniging vertoonde, 
aangezien hij in dat geval de nietigheid van de voorlopige koopovereenkomst zou 
hebben aangevoerd zodra hij in kennis was gesteld van het hoofdverslag van de 
vennootschap Ageco, wat hij niet heeft gedaan. Integendeel, hij heeft gevraagd 
– of althans aanvaard – dat de vennootschap Ageco een bijkomende analyse zou 
verrichten.

(De eiser) kan zich niet beroepen op een zogezegde ‘leemte in de wetgeving’, op 
grond dat het Waalse decreet van 1 april 2004 niet zou zijn gevolgd door uitvoe-
ringsbesluiten, aangezien die toestand op het ogenblik van de ondertekening van 
de voorlopige koopovereenkomst gekend was en de partijen, indien zij hadden 
willen verwijzen naar de voorwaarden die in de uitvoeringsbesluiten bepaald 
zouden worden, dat hadden gepreciseerd binnen het kader van de opschortende 
voorwaarde, wat zij niet hebben gedaan.

Daarenboven blijkt uit de bevindingen van de vennootschap Ageco – die het 
vertrouwen (van de eiser) genoot, zoals blijkt uit het feit dat de partijen haar, 
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na ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst, de bodemanalyse hebben 
toevertrouwd – dat de aangetroffen sporen van verontreiniging niet voortkomen 
uit de activiteit van de drukkerij maar uit de aanvulgrond die in de bodem werd 
ontdekt.

Het hof [van beroep] moet ten slotte erop wijzen dat de vennootschap Ageco, 
in het besluit van haar verslag en van haar bijkomend verslag, de kandidaat-
koper alle mogelijke garanties heeft gegeven om hem gerust te stellen met 
betrekking tot de sporen van verontreiniging die in de bodem van het verkochte 
goed waren gevonden, wat, ten slotte, het doel was van de in de voorlopige 
koopovereenkomst ingevoegde litigieuze voorwaarde. (De eiser) voert in dat 
opzicht echter geen enkel gegeven aan waaruit blijkt – zelfs indien men zich 
op de datum van vandaag plaatst – dat het besluit van de vennootschap Ageco 
ongegrond zou zijn.

Uit de voorgaande vaststellingen en overwegingen volgt dat (de eiser) ten 
onrechte aanvoert dat de voorlopige koopovereenkomst nietig was omdat er een 
bodemverontreiniging was vastgesteld, en dat hij bijgevolg ten onrechte heeft 
geweigerd de eigendomsoverdracht te voltooien door de authentieke verkoopakte 
niet te ondertekenen.

Bijgevolg vordert de naamloze vennootschap Omega Print – en thans (de 
verweerder) – terecht de betaling van 50.000 euro, d.i. het bedrag van de boete die 
in dit geval is opgelegd bij artikel 11.1 van de voorlopige koopovereenkomst, en 
moet (de eiser) dus veroordeeld worden tot de betaling van dat bedrag, vermeer-
derd met de interest, zoals hierna bepaald”.

Grieven

Eerste onderdeel

Krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek dient de 
rechter de bewijskracht van de akten te eerbiedigen. Hij kan, ter verantwoording 
van zijn beslissing, aan een akte geen betekenis geven die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen ervan, door daaraan een vermelding of een bewering toe 
te schrijven die daarin niet voorkomt of een vermelding of een bewering weg te 
laten die er wel in voorkomt.

De eiser en de failliete naamloze vennootschap Omega Print hebben op 
10 maart 2008 een voorlopige koopovereenkomst afgesloten betreffende een 
industrieterrein in de … straat te Nijvel. Zij hebben die koop gesloten onder de 
volgende opschortende voorwaarde (artikel 9.8) : “Deze koop wordt daarenboven 
gesloten onder de opschortende voorwaarde dat er geen andere verontreiniging 
dan die van de drukkerij wordt vastgesteld en dat er geen verontreiniging door 
de drukkerij wordt vastgesteld die leidt tot saneringskosten van meer dan tien-
duizend euro (10.000 euro)”.

Bijgevolg was de voorwaarde vervuld en werden de verbintenissen van de 
partijen opeisbaar als was aangetoond dat er geen andere verontreiniging dan die 
van de drukkerij was vastgesteld en dat er geen verontreiniging door de drukkerij 
was vastgesteld die tot saneringskosten van meer dan 10.000 euro kon leiden.

Het arrest beslist dat de opschortende voorwaarde niet dusdanig kan worden 
uitgelegd dat het verkochte goed volkomen gezond diende te zijn en dus niet 
het minste spoor van verontreiniging mocht bevatten, en dat de vennootschap 
Omega Print desnoods het goed voor maximaal 10.000 euro had moeten saneren.

Het arrest beslist impliciet maar zeker dat de ontdekking, op het verkochte 
terrein, van een verontreiniging die niet voortkomt uit de activiteit van de druk-
kerij maar uit de aanvulgrond die in de bodem werd aangetroffen, niet verhindert 
dat de voormelde opschortende voorwaarde was vervuld.
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Het arrest geeft zodoende aan artikel 9.8 van de voorlopige koopovereenkomst 
een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en herneemt 
daartoe foutief de bewoordingen van het voormelde artikel 9.8, door een aantal 
doorslaggevende vermeldingen weg te laten die erin voorkomen, meer bepaald de 
woorden “l’absence de” vóór het woord “découverte” en het woord “imprimerie” 
tussen de woorden “pollution” en “engendrant”.

Het arrest beslist immers dat artikel 9.8 van de voorlopige koopovereenkomst 
gesteld is als volgt :

 “La vente est en outre faite sous la condition suspensive de la découverte de 
tous autres types de pollution que la pollution ayant trait à l’imprimerie ainsi 
que de l’absence d’une pollution engendrant un coût d’assainissement supérieur 
à 10.000 euros”,

[“De koop wordt daarenboven gesloten onder de opschortende voorwaarde dat 
er een andere verontreiniging dan die van de drukkerij wordt vastgesteld en dat 
er geen verontreiniging wordt vastgesteld die leidt tot saneringskosten van meer 
dan 10.000 euro”],

terwijl de juiste tekst van die bepaling de volgende is :
 “La présente vente est en outre faite sous la condition suspensive de l’absence 

de découverte de tous autres types de pollution que la pollution ayant trait à 
l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une pollution d’imprimerie engendrant un 
coût d’assainissement supérieur à dix mille euros (10.000 euros)”

[ “Deze koop wordt daarenboven gesloten onder de opschortende voorwaarde 
dat er geen andere verontreiniging dan die van de drukkerij wordt vastgesteld 
en dat er geen verontreiniging door de drukkerij wordt vastgesteld die leidt tot 
saneringskosten van meer dan tienduizend euro (10.000 euro)”].

 Het arrest miskent bijgevolg de bewijskracht van de voorlopige koopovereen-
komst en schendt de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel

Luidens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken alle over-
eenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan tot wet.

Artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verbintenis voor-
waardelijk is wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis, hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal 
plaatshebben, hetzij door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft 
of niet plaatsheeft.

Artikel 1181, eerste tot derde lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat een verbin-
tenis die onder een opschortende voorwaarde wordt aangegaan, die is welke 
afhangt ofwel van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, ofwel van een 
gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad maar aan partijen nog onbekend is en 
dat, in het eerste geval, de verbintenis niet uitgevoerd kan worden dan nadat de 
gebeurtenis heeft plaatsgehad terwijl, in het tweede geval, de verbintenis haar 
gevolgen heeft met ingang van de dag waarop zij is aangegaan.

Artikel 1175 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedere voorwaarde vervuld 
moet worden op zodanige wijze als partijen het waarschijnlijk gewild en verstaan 
hebben.

Artikel 1177 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer een verbintenis 
is aangegaan onder voorwaarde dat een gebeurtenis binnen een bepaalde tijd niet 
zal plaatshebben, en indien er geen tijd is bepaald, die voorwaarde eerst is vervuld 
wanneer het zeker is dat de gebeurtenis niet zal plaatshebben.

In dit geval hebben de eiser en de failliete vennootschap Omega Print op 
10 maart 2008 een koopovereenkomst afgesloten betreffende een industrieterrein 
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in de … straat te Nijvel. Zij hebben die koop gesloten onder de volgende opschor-
tende voorwaarde (artikel 9.8) : “De koop wordt daarenboven gesloten onder de 
opschortende voorwaarde dat er geen andere verontreiniging dan die van de druk-
kerij wordt vastgesteld en dat er geen verontreiniging door de drukkerij wordt 
vastgesteld die leidt tot saneringskosten van meer dan tienduizend euro (10.000 
euro)”.

Bijgevolg was de voorwaarde vervuld en werden de verbintenissen van de 
partijen opeisbaar als was aangetoond dat er geen andere verontreiniging dan die 
van de drukkerij was vastgesteld en dat er geen verontreiniging door de drukkerij 
was vastgesteld die tot saneringskosten van meer dan 10.000 euro kon leiden.

Uit de in het arrest vermelde omstandigheid dat de vennootschap Ageco de 
eiser alle garanties heeft geboden om hem gerust te stellen met betrekking tot 
de sporen van verontreiniging die in de bodem van het verkochte goed zijn vast-
gesteld, kan geenszins worden afgeleid dat de opschortende voorwaarde zou zijn 
vervuld.

Het arrest beslist dat de opschortende voorwaarde te dezen is vervuld, zodat 
de eiser zich op 9 oktober 2008 niet kon beroepen op de nietigheid van de voor-
lopige koopovereenkomst en dat hij, door te weigeren de authentieke akte van 
verkoop te verlijden, de overeenkomst zelf heeft ontbonden, terwijl er op het 
verkochte terrein sporen van verontreiniging zijn ontdekt die niet voortkwamen 
uit de activiteit van de drukkerij. Het arrest verantwoordt zijn beslissing aldus 
niet naar recht en schendt alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen, met 
uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid

Over de door het openbaar ministerie tegen het onderdeel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : de akte waarvan de bewijskracht zou zijn 
miskend, is bij het cassatieberoep gevoegd zonder dat daarin is verklaard 
dat zij overeenstemt met het aan de feitenrechter overgelegde stuk

Het onderdeel verwijt het arrest dat het de bewijskracht van een beding 
in artikel 9.8 van de litigieuze voorlopige koopovereenkomst miskent, 
waarin bepaald wordt dat de koop onder opschortende voorwaarde wordt 
gesloten.

De tekst van het beding in de kopie van de voorlopige koopovereen-
komst, die bij het cassatieberoep is gevoegd, is dezelfde als die welke 
weergegeven wordt in de conclusie van hoger beroep, zowel door de eiser 
als door de vennootschap Omega, waarvan de verweerder de curator 
is. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
partijen niet hebben aangevoerd dat er verschillende versies van die 
overeenkomst zouden bestaan.

Bijgevolg is aangetoond dat de in het middel aangehaalde tekst wel 
degelijk die is van de voorlopige koopovereenkomst die aan het hof van 
beroep is overgelegd.

In die omstandigheden is de verklaring waarin bevestigd wordt dat het 
bij het cassatieberoep gevoegde stuk overeenstemt met het aan het hof 
van beroep overgelegde stuk, geen noodzakelijke vermelding.
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Gegrondheid

Het arrest stelt vast dat de vennootschap, waarvan de verweerder 
curator is, bij voorlopige koopovereenkomst van 10 maart 2008 aan de 
eiser een industrieterrein te Nijvel heeft verkocht en dat artikel 9.8 van 
die overeenkomst, betreffende de sanering van de verontreinigde bodem, 
bepaalt dat “la vente est en outre faite sous la condition suspensive de 
la découverte de tous autres types de pollution que la pollution ayant 
trait à l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une pollution imprimerie 
engendrant un coût d’assainissement supérieur à 10.000 euros” [ “de koop 
wordt daarenboven gesloten onder de opschortende voorwaarde dat er 
een andere verontreiniging dan die van de drukkerij wordt vastgesteld 
en dat er geen verontreiniging wordt vastgesteld die leidt tot sanerings-
kosten van meer dan 10.000 euro”].

Uit de voorlopige koopovereenkomst van 10 maart 2008 blijkt dat, 
volgens de in artikel 9.8 van die overeenkomst bepaalde opschortende 
voorwaarde, “la vente est en outre faite sous la condition suspensive de 
l’absence de découverte de tous autres types de pollution que la pollution 
ayant trait à l’imprimerie ainsi que de l’absence d’une pollution impri-
merie engendrant un coût d’assainissement supérieur à 10.000 euro” [ 
“de koop wordt daarenboven gesloten onder de opschortende voorwaarde 
dat er geen andere verontreiniging dan die van de drukkerij wordt vast-
gesteld en dat er geen verontreiniging door de drukkerij wordt vastge-
steld die leidt tot saneringskosten van meer dan tienduizend euro (10.000 
euro)”].

Het arrest herneemt dus foutief het voormelde beding, door de woorden 
“l’absence de” vóór het woord “découverte” en het woord “imprimerie” 
tussen de woorden “pollution” en “engendrant” weg te laten.

Het arrest, dat aldus in artikel 9.8 van de voorlopige koopovereen-
komst een vermelding weglaat die er wel in voorkomt, miskent de 
bewijskracht van die overeenkomst.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het 
middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest 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 Luik.
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7 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Andersluidende conclusie : de 
heer Genicot, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 156

1o kamer — 7 maart 2013
(C.12.0332.F)

1o VerZekerING. — wam-VerZekerING. — artIkeL 29bis VaN De wet 
VaN 21 NoV. 1989. — VerkeersoNGeVaL. — spoorweGeN. — sLachtoFFers. — 
Zwakke weGGeBruIkers. — BeGuNstIGDeN. — werkNemers DIe De spoorweG 
oNDerhouDeN. — rechtheBBeNDeN.

2o opeNBaar VerVoer. — spoorweGeN. — VerkeersoNGeVaL. — VerZeke-
rING. — wam-VerZekerING. — artIkeL 29bis VaN De wet VaN 21 NoV. 1989. — 
sLachtoFFers. — Zwakke weGGeBruIkers. — BeGuNstIGDeN. — werkNemers 
DIe De spoorweG oNDerhouDeN. — rechtheBBeNDeN.

1o en 2o Artikel 29bis, § 1, van de wet van 21 nov. 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen sluit noch de werk-
nemer die de spoorstaven onderhoudt op het ogenblik dat er een verkeerson-
geval plaatsvindt waarin een hieraan gebonden motorrijtuig betrokken is, 
noch de rechthebbenden van die werknemer uit het toepassingsgebied van 
de vergoedingsregeling die dat artikel invoert ten gunste van de slachtoffers 
van een verkeersongeval en hun rechthebbenden.

(NatIoNaLe maatschappIj VaN De BeLGIsche spoorweGeN,  
N.V. VaN puBLIek recht t. D. e.a.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 15 februari 2012.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 15 februari 2013 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht en 
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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Tweede onderdeel

Artikel 29bis, § 1, WAM1989 sluit noch de werknemer die de spoorstaven 
onderhoudt op het ogenblik dat er een verkeersongeval plaatsvindt 
waarin een hieraan gebonden motorrijtuig betrokken is, noch de recht-
hebbenden van die werknemer uit het toepassingsveld van de vergoe-
dingsregeling die dat artikel invoert ten gunste van de slachtoffers van 
een verkeersongeval en hun rechthebbenden. 

Het onderdeel, dat het tegendeel voorhoudt, faalt naar recht.

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

7 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fettweis, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets en T’Kint.

N° 157

VereNIGDe kamers — 8 maart 2013
(C.11.0770.N)

1o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — stuItING. — aFwIjZING VaN De 
eIs. — DraaGwIjDte. 

2o BeVoeGDheID eN aaNLeG. — straFZakeN. — BurGerLIjke rechts-
VorDerING (BIjZoNDere reGeLs). — VrIjspraak op straFGeBIeD. — oNBeVoeGD-
VerkLarING om keNNIs te NemeN VaN De BurGerLIjke VorDerING. — GeVoLG.

3o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — stuItING. — DaGVaarDING. 
— DaGVaarDING Voor De straFrechter. — VrIjspraak op straFGeBIeD. — 
oNBeVoeGDVerkLarING om keNNIs te NemeN VaN De BurGerLIjke VorDerING. 
— GeVoLG. 

4o VoNNIsseN eN arresteN. — straFZakeN. — BurGerLIjke rechts-
VorDerING. — VrIjspraak op straFGeBIeD. — oNBeVoeGDVerkLarING om keNNIs 
te NemeN VaN De BurGerLIjke VorDerING. — GeVoLG. 

1o De bepaling van artikel 2247 BW overeenkomstig hetwelk de stuiting voor 
niet bestaande wordt gehouden indien de eis wordt afgewezen, maakt geen 
onderscheid naar gelang de reden van afwijzing van de eis  (1). (Art. 2247 
BW) 

2o, 3o en 4o Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten 
laste van de beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de burgerlijke vorderingen ingesteld tegen de beklaagde en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij, doet de strafrechter met deze beslis-
sing uitspraak over de zaak zelf en houdt deze beslissing in dat de burger-

  (1)  Zie concl. O.M.
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lijke vordering wordt afgewezen omdat het misdrijf waarop zij steunt niet 
bewezen is  (1). (Art. 2247 BW) 

(GemeeNte houthuLst t. F. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

FeIteN eN proceDureVoorGaaNDeN

1. Volgens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft deze 
zaak betrekking op de gevolgen van een verkeersongeval op 25 mei 1999 te 
Houthulst, waarin autobestuurder J. D. en motorrijder B. R. betrokken 
waren. De motorrijder B. R. kwam hierbij om het leven.

2. Voorafgaand aan de huidige burgerlijke zaak werd een strafrechte-
lijke procedure gevoerd waarin de autobestuurder J. D., als beklaagde, 
zowel door de politierechter te Veurne als door de rechtbank van eerste 
aanleg te Veurne zetelend in graad van beroep, vrijgesproken werd van 
onder andere onopzettelijke doding van het slachtoffer. 

3. Nabestaanden van het slachtoffer gingen in het kader van deze straf-
procedure op 14 februari 2002 over tot rechtstreekse dagvaarding voor de 
strafrechter, in casu de politierechtbank te Veurne, van de burgemeester 
van de gemeente waar het verkeersongeval zich had voorgedaan, op 
grond van onopzettelijke doding, en van huidige eiseres de gemeente 
Houthulst, deze laatste als burgerrechtelijk aansprakelijke partij op 
grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek. 

4. De politierechter te Veurne oordeelde in zijn vonnis van 28 oktober 
2002 met betrekking tot de vorderingen lastens de burgemeester en 
lastens de gemeente Houthulst dat noch de burgemeester auteur is van 
enig misdrijf, noch een persoon voor wie de gemeente verantwoordelijk 
is. Hij stelde dat de gemeente Houthulst feitelijk niet voor de straf-
rechter kon gedaagd worden in een burgerlijke vordering krachtens de 
bepalingen van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Bijgevolg achtte de politierechtbank zich onbevoegd om kennis te 
nemen van de vordering op rechtstreekse dagvaarding tegen de gemeente 
Houthulst , huidige eiseres. 

6. Dit vonnis werd bevestigd bij vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg te Veurne, zetelend in graad van beroep, van 28 september 2004.

7. In de huidige burgerlijke zaak, ingeleid bij dagvaarding van 
25 maart 2005, vorderden verweerders schadevergoeding van eiseres de 
gemeente Houthulst op grond van een fout in haren hoofde in de zin van 
artikel 1382-1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en van 
artikel 135, § 2, van de Gemeentewet.

8. De betwisting die in deze burgerlijke procedure rees was of de vorde-
ringen, ingeleid bij dagvaarding van 25 maart 2005, en die gesteund waren 
op feiten die zich voordeden op 25 mei 1999, al dan niet verjaard waren, 
en meer bepaald of de vijfjarige verjaring voorzien in artikel 2262bis, § 1, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, rechtsgeldig was gestuit door 
de rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter van 14 februari 2002.

  (1)  Zie concl. O.M.
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9. Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne van 17 april 
2008, gewezen in hoger beroep, werd beslist dat de vorderingen tot scha-
devergoeding van de consoorten F., verweerders sub 1 tot en met 3, tegen 
de gemeente Houthulst ingevolge het litigieuze ongeval van 25 mei 1999 
niet verjaard zijn en werd eiseres veroordeeld tot vergoeding van de 
schade van deze verweerders. De rechtbank oordeelde over de grond van 
de zaak dat de aansprakelijkheid van de gemeente Houthulst dient te 
worden weerhouden op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burger-
lijk Wetboek omdat de door haar op het kruispunt geplaatste spiegel 
was aangetast door een gebrek, wat tevens een gebrek impliceert van 
het kruispunt zelf. Tevens maakte de gemeente Houthulst een fout in de 
zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en staat haar aanspra-
kelijkheid ook op grond van artikel 135 van de Gemeentewet vast. 

10. Ingevolge de eerste voorziening in cassatie van eiseres werd 
dit vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne van 17 april 
2008 door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 4 mei 2009 vernietigd, 
behalve in zoverre dit de hogere beroepen ontvankelijk verklaarde en 
oordeelde dat de vordering van vierde verweerster niet verjaard was ; 
de zaak werd verwezen naar de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, 
zitting houdend in hoger beroep  (1).

11. In het in de huidige procedure bestreden vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge, wijzende in graad van beroep, van 5 mei 
2011 werd eiseres als bewaarder van de weg (en van de aldaar geplaatste 
spiegel) exclusief aansprakelijk gesteld op grond van artikel 1384, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en werd eiseres veroordeeld tot betaling 
van schadevergoeding aan verweerders.

het cassatIearrest VaN 4 meI 2009 

12. In het arrest van het Hof van Cassatie van 4 mei 2009 werd geoor-
deeld dat artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat de 
stuiting voor niet bestaande wordt gehouden indien de eis wordt afge-
wezen, geen onderscheid maakt naar gelang de reden van de afwijzing 
van de eis.

13. Het Hof oordeelde dat wanneer de strafrechter beslist dat geen 
misdrijf bewezen is ten laste van de beklaagde en zich om die reden 
onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke vorde-
ringen ingesteld tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprake-
lijke partij, de strafrechter met deze beslissing uitspraak doet over de 
zaak zelf en deze beslissing inhoudt dat de burgerlijke vordering wordt 
afgewezen omdat het misdrijf waarop zij steunt niet bewezen is.

14. Het Hof preciseerde dat het toen bestreden vonnis vaststelde dat de 
politierechter zich onbevoegd verklaard heeft om kennis te nemen van 
de burgerlijke vorderingen tegen de burgemeester en tegen de eiseres 
omdat de burgemeester niet de dader is van enig misdrijf noch een 
persoon voor wie de gemeente verantwoordelijk is. Door vervolgens te 
oordelen dat de dagvaarding voor de onbevoegde rechter heeft plaats-

  (1)  Cass. 4 mei 2009, AR C.08.0354.N, AC 2009, nr. 291, met concl. van advocaat-generaal 
R. mortier.
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gevonden zodat toepassing gemaakt moet worden van artikel 2246 van 
het Burgerlijk Wetboek en niet van artikel 2247 van ditzelfde Wetboek, 
schond het bestreden vonnis de in het eerste middel als geschonden 
aangewezen wetsartikelen. 

15. Het Hof oordeelde tevens dat het bestreden vonnis niet had geant-
woord op het in de appelconclusies van eiseres aangevoerd verweer dat 
het slachtoffer vertrouwd was met de plaatsgesteldheid en verklaarde 
ook het tweede onderdeel van het tweede middel, dat een motiverings-
gebrek aanvoerde, gegrond.

16. Met betrekking tot de omvang van cassatie tenslotte oordeelde 
het Hof dat de cassatie van de beslissing op het tweede middel diende 
te worden uitgebreid tot de beslissing met betrekking tot de aanspra-
kelijkheid van de gemeente ten aanzien van vierde verweerster, die er 
nauw mee verbonden is. 

het met De huIDIGe (tweeDe) VoorZIeNING IN cassatIe BestreDeN VoNNIs

17. Het in de huidige procedure bestreden vonnis van 5 mei 2011 van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge, wijzende in graad van beroep, 
naar wie de zaak door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 4 mei 
2009 was verwezen, verklaarde eiseres als bewaarder van de weg (en 
van de aldaar geplaatste spiegel) exclusief aansprakelijk op grond van 
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en veroordeelde 
eiseres tot betaling van schadevergoeding aan verweerders.

18. Met betrekking tot de verjaring oordeelde het bestreden vonnis dat 
de politierechter zich weliswaar bij vonnis van 28 oktober 2002, bevestigd 
in graad van beroep bij vonnis van 28 september 2004, onbevoegd had 
verklaard om te oordelen over de vorderingen van verweerders tegen 
de gemeente Houthulst, om reden dat de beklaagde werd vrijgesproken, 
maar dat dit gegeven de stuitende werking van de verjaring niet onge-
daan maakt. 

19. Het bestreden vonnis stelt dat het zich onbevoegd verklaren niet 
betekent dat de eis wordt afgewezen, zodat artikel 2247 van het Burger-
lijk Wetboek ter zake geen toepassing vindt en de rechtstreekse dagvaar-
ding de verjaring stuitte. 

20. Het bestreden vonnis verklaarde derhalve de vorderingen van 
verweerders niet verjaard.

het eerste cassatIemIDDeL VaN eIseres

21. Het eerste cassatiemiddel van eiseres komt op tegen de beslissing 
die eiseres aansprakelijk stelt voor de schade van eerste tot en met derde 
verweerders en eiseres veroordeelt tot betaling aan hen van schadever-
goeding en kosten, op grond van de overweging dat de vordering van 
eerste tot en met derde verweerders tegen eiseres niet verjaard was.

22. Het middel wordt ontwikkeld in twee onderdelen.
23. Het eerste onderdeel voert een motiveringsgebrek aan bij gebrek 

aan antwoord op de synthesebesluiten na cassatie van eiseres van 
29 september 2010, waarin zij aangevoerd had dat de strafrechter de 
vorderingen van de partijen F. tegen eiseres wel afgewezen had in de zin 
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van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, nu de strafrechter het in 
hoofde van de burgemeester van de Gemeente Houthulst als beklaagde 
ten laste gelegde misdrijf niet bewezen verklaard had en de strafrechter 
zich om die reden onbevoegd verklaard had om kennis te nemen van de 
civielrechtelijke vorderingen van de partijen F. tegen de beklaagde en 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, te dezen eiseres tot cassatie. 

24. Het tweede onderdeel voert schending aan van de artikelen 2244, 
2246, 2247 en 2262bis, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

25. Het voert aan dat nu de appelrechters in de burgerlijke zaak 
aangaven dat de burgemeester, die voor de strafrechter als beklaagde 
gedagvaard was, volgens de strafrechter geen misdrijf beging en eiseres 
tot cassatie door de strafrechter buiten zake was gesteld, de appelrech-
ters in deze burgerlijke zaak niet wettig konden beslissen dat de straf-
rechter zich aldus “onbevoegd” verklaard had in de zin van artikel 2246 
van het Burgerlijk Wetboek : de afwijzing door de strafrechter van de 
burgerlijke vordering tot schadevergoeding tegen eiseres als burger-
rechtelijk aansprakelijke partij omwille van de vrijspraak van de 
burgemeester die als beklaagde terecht stond, is een afwijzing van de 
eis in de zin van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, zelfs indien de 
strafrechter –zoals nog gebeurt– zich omwille van de vrijspraak van de 
beklaagde “onbevoegd” zou verklaard hebben om kennis te nemen van de 
vordering tot schadevergoeding tegen eiseres. 

26. Het aangevochten vonnis kon derhalve volgens eiseres op grond 
van zijn feitelijke vaststellingen niet wettig beslissen dat na het liti-
gieuze ongeval van 25 mei 1999 de rechtstreekse dagvaarding van 14 mei 
2002 de verweerders sub 1 tot en met 3 tegen eiseres gestuit had, dat te 
dezen artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing was en de 
vordering van de partijen F. bijgevolg niet verjaard was.

De toepasseLIjkheID VaN artIkeL 1119 VaN het GerechteLIjk wetBoek

27. Artikel 1119 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer, 
na cassatie, tegen de tweede beslissing dezelfde middelen worden aange-
voerd als tegen de eerste, de zaak wordt gebracht voor de verenigde 
kamers van het Hof van Cassatie, samengesteld zoals bepaald is in 
artikel 131.

28. Het in de huidige procedure door eiseres aangevoerde tweede onder-
deel van het eerste middel, dat hierboven werd samengevat, is volledig 
identiek aan het eerste middel dat door eiseres werd aangevoerd in haar 
cassatieberoep tegen de eerste beslissing, zijnde het vonnis van de recht-
bank van eerste aanleg te Veurne, zetelend in hoger beroep, gewezen op 
17 april 2008.

29. Dit middel werd in het voormelde arrest van het Hof van Cassatie 
van 4 mei 2009 gegrond verklaard en het vonnis van de rechtbank van 
eerste aanleg te Veurne, zetelend in hoger beroep, gewezen op 17 april 
2008, werd dienvolgens vernietigd.

30. Gezien thans hetzelfde middel wordt aangevoerd tegen de tweede 
beslissing, zijnde het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge, zitting houdend in hoger beroep, van 5 mei 2011, dient artikel 1119 
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van het Gerechtelijk Wetboek te worden toegepast en dient de zaak 
gebracht te worden voor de verenigde kamers van het Hof van Cassatie.

BesprekING VaN het tweeDe oNDerDeeL VaN het eerste mIDDeL

31. Overeenkomstig artikel 2244 Burgerlijk Wetboek vormen een 
dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, bete-
kend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burger-
lijke stuiting. 

32. Krachtens artikel 2246 Burgerlijk Wetboek stuit ook de dagvaar-
ding voor een onbevoegde rechter de verjaring. 

33. Overeenkomstig artikel 2247 Burgerlijk Wetboek wordt de stuiting 
voor niet bestaande gehouden indien de eis wordt afgewezen. 

34. Het onderdeel nodigt Uw Hof uit tot het beantwoorden van de rechts-
vraag wat in artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek wordt bedoeld met 
de “afwijzing van de eis”. 

35. Men kan zich vooreerst de vraag stellen of de vordering die gesteld 
werd in de strafrechtelijke procedure identiek is aan deze in de huidige 
burgerlijke procedure ; de vordering in de strafrechtelijke procedure lijkt 
gegrond te zijn geweest op de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid 
van de gemeente voor de schade die veroorzaakt wordt door de daad van 
personen voor wie men moet instaan, in casu de burgemeester, terwijl 
de burgerlijke procedure zijn grondslag vindt in de eigen aansprakelijk-
heid van de gemeente voor de schade veroorzaakt door haar eigen daad 
dan wel voor zaken die zij onder haar bewaring heeft, in casu de weg. De 
stukken waarop het Hof acht vermag te slaan laten evenwel niet toe 
uitsluitsel te geven over de rechtsgrond waarop eiseres in de strafrech-
telijke procedure was gedagvaard. De vraag blijft dan ook open of de eis 
waaromtrent de strafrechter een beslissing nam dezelfde is als de eis die 
thans in de burgerlijke procedure werd gesteld. 

36. Artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek maakt geen onderscheid 
naar gelang de reden van de afwijzing van de eis.

37. Uw Hof verfijnde deze regel reeds in zijn arrest van 23 mei 1969 
waarin werd geoordeeld dat, al wordt volgens artikel 2247 van het 
Burgerlijk Wetboek, de stuiting van de verjaring door de dagvaarding 
als niet bestaande beschouwd wanneer de eis wordt afgewezen, en al is 
dit in beginsel zo, zonder onderscheid naar gelang van de gronden van 
deze afwijzing, toch wettelijk is het arrest dat beslist dat de eis niet kan 
worden beschouwd als afgewezen in de zin van bedoeld artikel, wanneer 
uit de beslissing blijkt dat de eis voorbarig was wegens het niet-over-
leggen van een stuk en dat naar de mening van de rechter de partij 
dezelfde eis later opnieuw zou kunnen voorbrengen, op voorwaarde dat 
het stuk in zijn geheel wordt overgelegd  (1). 

38. In zijn arrest van 27 mei 2010 preciseerde Uw Hof, voortbouwend op 
dezelfde gedachtengang, nogmaals dat, hoewel de wettelijke bepaling 
die voorziet dat de stuiting van de verjaring voor niet bestaande wordt 
gehouden indien de eis wordt afgewezen, geen onderscheid maakt naar 

  (1)  Cass. 23 mei 1969, AC 1969, 936.
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gelang de gronden waarop de afwijzing gebeurt, de rechter de draag-
wijdte dient na te gaan van de beslissing die de eis heeft afgewezen door 
de werkelijke gedachte te bepalen van de rechter die ze heeft uitge-
sproken ; hij dient aldus na te gaan of de rechter de eis definitief heeft 
willen afwijzen, dan wel te kennen heeft gegeven dat het de afgewezen 
eiser vrijstond in een later stadium en onder bepaalde omstandigheden 
dezelfde eis opnieuw voor te brengen  (1).

39. De strafrechter die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van een burgerlijke vordering nadat hij de beklaagde heeft vrijge-
sproken, doet naar mijn mening niet louter uitspraak over zijn bevoegd-
heid, maar wel degelijk over de grond van de zaak zelf. Hij wijst dan ook 
de eis definitief af. 

40. De voor de strafrechter ingestelde burgerlijke vordering is een 
accessorium van de strafvordering. Zij is hierop gegrond dat de door de 
burgerlijke partij opgelopen schade haar oorzaak vindt in een fout die 
onder toepassing van de strafwet valt. Wanneer de rechter voor wie de 
strafvordering aanhangig is, beslist dat de beklaagde de hem tenlast-
gelegde fout niet heeft gepleegd, beslist hij noodzakelijkerwijze dat de 
grondslag van de burgerlijke rechtsvordering niet bewezen is.

41. Uw Hof besliste in zijn arrest van 25 mei 1973 dat het vonnis van de 
politierechtbank dat, na op de strafvordering te hebben beslist dat het 
aan de beklaagde telastgelegde misdrijf niet bewezen is, verklaart dat 
de rechtbank dientengevolge niet bevoegd is om kennis te nemen van de 
rechtsvordering van de burgerlijke partij, ten opzichte van deze rechts-
vordering niet slechts inzake de bevoegdheid gewezen is ; het beslist ook 
dat het misdrijf dat ten grondslag ligt aan de burgerlijke rechtsvorde-
ring niet bewezen is  (2). 

42. Wanneer de strafrechter aldus beslist dat geen misdrijf bewezen is 
ten laste van de beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart 
om kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen ingesteld tegen de 
beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, doet de straf-
rechter met deze beslissing uitspraak over de zaak zelf en houdt deze 
beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het 
misdrijf waarop zij steunt niet bewezen is. 

43. In het voormelde arrest van 27 mei 2010 bevestigde Uw Hof deze 
regel in volgende bewoordingen : “wanneer de strafrechter de burgerlijke 
vordering afwijst op grond dat de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten 
niet bewezen zijn of nog bij gebrek aan oorzakelijk verband tussen de 
bewezen bevonden feiten en de door de burgerlijke partij geleden schade, 
dan wijst hij de op het bestaan van een misdrijf gesteunde vordering van 
de burgerlijke partij definitief af”.

44. Uw Hof voegde in dit arrest eraan toe dat de omstandigheid 
dat de afgewezen burgerlijke partij alsdan de mogelijkheid behoudt 
voor de burgerlijke rechter vergoeding te vorderen voor de door haar 

  (1)  Cass. 27 mei 2010, AR C. 09.0103.N, AC 2010, nr. 367.
  (2)  Cass. 25 mei 1973, AC 1973, 936, noot E.K.
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geleden schade op grond van een eventuele andere door de beklaagde 
begane fout die geen misdrijf uitmaakt, hieraan geen afbreuk doet  (1). 

45. Het bestreden vonnis stelt ten deze vast dat :
— eiseres door de eerste tot en met derde verweerders rechtstreeks 

werd gedagvaard met het exploot van 14 mei 2002 ; 
— de politierechtbank zich bij vonnis van 28 oktober 2002, bevestigd 

in graad van hoger beroep bij vonnis van 28 september 2004, onbevoegd 
verklaarde om de oordelen over de vorderingen van verweersters tegen 
eiseres ;

— de reden hiervan was gelegen in het feit dat de beklaagde was vrij-
gesproken. 

46. De appelrechters die oordelen dat de voormelde rechtstreekse 
dagvaarding de verjaring van de vordering van eerste tot en met derde 
verweerders stuitte omdat de strafrechter zich onbevoegd had verklaard 
en omdat “zich onbevoegd verklaren” niet betekent dat de eis wordt 
afgewezen, en die oordelen dat artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek 
ten deze geen toepassing vindt, hebben naar mijn mening aldus de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen geschonden. 

47. De politierechter heeft zich immers wel bevoegd verklaard om 
van de rechtstreekse dagvaarding kennis te nemen en heeft er zelfs 
uitspraak over gedaan door de burgemeester vrij te spreken. Ingevolge 
die vrijspraak stelde de politierechter onbevoegd te zijn om van de eis 
ten aanzien van eiseres kennis te nemen. 

48. Het feit dat ingevolge een vrijspraak niet meer geoordeeld wordt 
over de burgerlijke vordering houdt een beoordeling en een afwijzing 
van die eis in de zin van artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, waar-
door de stuiting van de verjaring voor niet bestaande wordt gehouden. 

49. Het onderdeel lijkt mij gegrond te zijn.

het tweeDe cassatIemIDDeL VaN eIseres

50. Het tweede cassatiemiddel komt op tegen de beslissing die eiseres op 
grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aanspra-
kelijk stelt voor de schade van alle verweerders en die eiseres veroordeelt 
tot betaling aan hen van schadevergoeding en kosten, op grond van de 
overweging dat de parabolische spiegel op het kruispunt een vals beeld 
gaf en met een gebrek behept was in de zin van voormeld wetsartikel.

51. Het middel is, in tegenstelling tot het eerste middel, dus ook 
gericht tegen de beslissing met betrekking tot de vordering van vierde 
verweerster.

52. Het voert een motiveringsgebrek aan door gebrek aan antwoord 
op het verweer van eiseres ontwikkeld in haar synthesebesluiten na 
cassatie van 29 september 2010, waarin zij enerzijds aantoonde dat de 
spiegel die er stond op het ogenblik van het litigieuze verkeersongeval 
niet enkel nog aanwezig was tijdens het onderzoek van parketdeskun-
dige Vroman, maar ook tijdens het onderzoek door deskundige Christi-
aens, en anderzijds aantoonde waaruit dit bleek. 

  (1)  Cass. 27 mei 2010, AR C.09.0103.N, AC 2010, nr. 367.
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BesprekING VaN het tweeDe cassatIemIDDeL

53. Het bestreden vonnis verwerpt en beantwoordt naar mijn mening 
met de redenen vermeld op p. 10 ervan dit verweer. 

54. Het middel lijkt mij feitelijke grondslag te missen.

het DerDe cassatIemIDDeL VaN eIseres 

55. Het derde cassatiemiddel van eiseres komt op tegen de beslissing 
die eiseres alleen en volledig aansprakelijk verklaart voor de schade van 
alle verweerders, geen medeverantwoordelijkheid van motorrijder R. 
aanneemt en haar dienvolgens veroordeelt tot het betalen aan verweer-
ders van schadevergoeding en kosten.

56. Ook dit middel is dus gericht tegen de beslissing met betrekking 
tot alle verweerders, met inbegrip van vierde verweerster. 

57. Het voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 10.1.1o en 10.1.3o van het Wegver-
keersreglement.

58. Volgens eiseres is het aangevochten vonnis niet naar recht verant-
woord in zoverre het, na vastgesteld te hebben dat er een scherpe, onover-
zichtelijke bocht was, oordeelde dat motorrijder R. niet (mede)verant-
woordelijk was omdat niets hem tot matige snelheid dwong, en hij zich 
niet moest verwachten aan hindernissen achter de bocht, nu deze niet 
aangekondigd waren en hij voorranghebbende bestuurder was. Het enkele 
feit dat het opdagen van autobestuurder D. te dezen onvoorzienbaar was 
geweest voor motorrijder R., doet hieraan volgens eiseres geen afbreuk. 

BesprekING VaN het DerDe cassatIemIDDeL 

59. Het middel lijkt mij een onderzoek van feiten te vereisen, waartoe 
Uw Hof niet bevoegd is  (1). 

60. Het middel lijkt mij dienvolgens niet ontvankelijk te zijn.

De oVerIGe GrIeVeN

61. De overige grieven, en meer bepaald het eerste onderdeel van het 
eerste middel, kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en lijken mij dan 
ook geen antwoord te behoeven. 

coNcLusIe

62. Vernietiging in zoverre het bestreden vonnis uitspraak doet over de 
vordering van eerste tot en met derde verweerders tegen eiseres en over 
de hieraan verbonden kosten, verwerping voor het overige. 

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat in hoger beroep op 
5 mei 2011 op verwijzing is gewezen door de rechtbank van eerste aanleg 
te Brugge, ten gevolge van het arrest van het Hof van 4 mei 2009.

  (1)  Cass. 6 okt. 2011, AR C.10.0602.N, AC 2011, nr. 528.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 30 november 2012 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen 

— artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet ;
— de artikelen 2244, 2246, 2247 en 2262bis, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het aangevochten vonnis verklaart eiseres aansprakelijk voor de schade van 
de verweerders sub 1 t.e.m. 4, en veroordeelt eiseres tot betaling aan hen van 
schadevergoeding (hoofdsom + vergoedende intrest + gerechtelijke intrest) en de 
kosten, dit op grond van de overweging dat de vordering van verweerders sub 1 
t.e.m. 4 tegen eiseres niet verjaard was.

Het vonnis overweegt te dezen :
 “De gemeente Houthulst werpt op dat de vordering van [verweerders] sub 1 

t.e.m. 4 verjaard is.
Het ongeval deed zich voor op 25 mei 1999 en overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, 

Burgerlijk Wetboek verjaart een vordering tot vergoeding van schade op grond 
van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van 5 jaar vanaf de dag 
volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van 
de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

Onafgezien van het exacte tijdstip waarop [verweerders] kennis namen van de 
schade en de identiteit van de aansprakelijke (gemeente Houthulst) dient gezegd 
dat de gemeente Houthulst rechtstreeks gedagvaard werd door [verweerders] per 
exploot van 14 mei 2002, dus in ieder geval binnen de termijn van 5 jaar, zodat deze 
dagvaarding de verjaring stuitte (artikel 2244 Burgerlijk Wetboek).

De politierechter verklaarde zich weliswaar bij vonnis van 28 oktober 2002, 
bevestigd in graad van hoger beroep bij vonnis van 28 september 2004, onbe-
voegd om te oordelen over de vorderingen van [verweerders] tegen de gemeente 
Houthulst.

De reden hiervan was gelegen in het feit dat de beklaagde werd vrijgesproken.
Dit gegeven doet de stuitende werking van de verjaring niet ongedaan.
Immers, ook de dagvaarding voor een onbevoegde rechter stuit de verja-

ring (artikel 2246 Burgerlijk Wetboek). De stuiting wordt weliswaar voor niet 
bestaande gehouden indien de eis wordt afgewezen (artikel 2247 Burgerlijk 
Wetboek).

Zich onbevoegd verklaren betekent niet dat de eis wordt afgewezen zodat 
artikel 2247 Burgerlijk Wetboek geen toepassing vindt en de rechtstreekse 
dagvaarding de verjaring stuitte.

De vorderingen van [verweerders] zijn derhalve op heden niet verjaard.”
en
 “Het is niet omdat de strafrechter zich onbevoegd verklaarde om kennis te 

nemen van de burgerlijke vorderingen tegen de burgemeester en de gemeente 
Houthulst (omdat de gedagvaarde schepen werd vrijgesproken en de gemeente 
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buiten zake werd gesteld), dat het gezag van strafrechterlijk gewijsde verhindert 
dat over de aansprakelijkheid van de gemeente wordt geoordeeld (zoals verweer-
ster sub 5 suggereert)”.

Grieven

Eerste onderdeel

1. Het aangevochten vonnis beslist dat de vorderingen tot schadevergoeding 
van de verweerders sub 1 t.e.m. 4 tegen eiseres niet verjaard waren op grond 
dat de onbevoegdverklaring van de strafrechter wegens de vrijspraak van de 
beklaagde niet betekende dat de eis was afgewezen in de zin van artikel 2247 
Burgerlijk Wetboek.

2. Het vonnis antwoordt evenwel niet op de “synthesebesluiten na cassatie” 
die eiseres op 29 september 2010 neerlegde en waarin zij aangevoerd had dat de 
strafrechter de vorderingen van de verweerders sub 1 t.e.m. 4 tegen eiseres wel 
afgewezen had in de zin van artikel 2247 Burgerlijk Wetboek, nu de strafrechter 
het in hoofde van de burgemeester van de gemeente Houthulst als beklaagde 
ten laste gelegde misdrijf niet bewezen verklaard had en de strafrechter zich 
om die reden onbevoegd verklaard had om kennis te nemen van de civielrechte-
lijke vorderingen van deze verweerders tegen de beklaagde en de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, te dezen eiseres.

In genoemde conclusie had eiseres meer bepaald aangevoerd :
 “Na dagvaarding op verzoek van het parket van D wegens onopzettelijke 

doding van B R werd de strafzaak aanhangig gemaakt bij de politierechtbank te 
Veurne, ingeleid op 1 oktober 2001.

Op 14 mei 2002 stuurde eerste verweerster een rechtstreekse dagvaarding uit 
tegen de burgemeester van de gemeente Houthulst, op grond van dezelfde tenlas-
telegging. De gemeente Houthulst werd mee gedagvaard als burgerrechtelijke 
aansprakelijke.

Bij vonnis van de politierechtbank te Veurne van 28 oktober 2002 werd de burge-
meester vrijgesproken, en verklaarde de rechtbank zich onbevoegd om kennis 
te nemen van de eisen van burgerlijke partijen t.a.v. de burgemeester en de 
gemeente Houthulst.

De correctionele rechtbank te Veurne bevestigde dit vonnis op 28 september 2004.
III. Verjaring van de vordering van [verweerders] (sub 1 tot en met 4)
Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Veurne was de vordering van 

[verweerders] sub 1 tot 4 niet verjaard op grond van artikel 2262bis, § 1, Burgerlijk 
Wetboek, omdat ze gestuit was door de rechtstreekse dagvaarding van 14 mei 
2002.

Het Hof van Cassatie heeft deze beslissing vernietigd : de verjaring werd niet 
gestuit door de rechtstreekse dagvaarding, gezien deze eis afgewezen werd. 
Ingevolge artikel 2247 Burgerlijk Wetboek wordt stuiting voor niet bestaande 
gehouden als de eis afgewezen wordt.

[Verweerders] sub 1 tot 4 hebben quasi onmiddellijk na het ongeval van 
25 september 1999 kennis gekregen van de schade en van de identiteit van de 
aansprakelijke.

De wegenisinrichting op het kruispunt van gemeentewegen was toen een 
feitelijk gegeven. [Verweerders] waren in de mogelijkheid zich te richten tegen 
degenen die volgens hen aansprakelijk waren voor het ongeval.

Zij hebben dit ook gedaan : de burgemeester van de gemeente Houthulst en de 
gemeente Houthulst, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en 
schepenen werden door hen rechtstreeks gedagvaard in de strafzaak. Hun vorde-
ring werd afgewezen.
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IV. Verval van de burgerlijke vordering

Er dient hier bovendien rekening gehouden te worden met de overwegingen die 
het Hof van Cassatie in het arrest van 4 mei 2009 in deze zaak gedaan heeft bij het 
beantwoorden van het cassatiemiddel inzake de verjaring.

‘2. Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste van 
de beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis te nemen van 
de burgerlijke vorderingen ingesteld tegen de beklaagde en de burgerrechtelijke 
aansprakelijke partij, doet de strafrechter met deze beslissing uitspraak over 
de zaak zelf en houdt deze beslissing in dat de burgerlijke vordering wordt afge-
wezen omdat het misdrijf waarop zij steunt niet bewezen is.

3. Het omstreden vonnis stelt dat de politierechter zich onbevoegd verklaard 
heeft om kennis te nemen van de burgerlijke vorderingen tegen de burgemeester 
en tegen de eiseres omdat de burgemeester niet de dader is van enig misdrijf, 
noch een persoon voor wie de gemeente verantwoordelijk is’.

De correctionele rechtbank nam deze overwegingen van het vonnis van de poli-
tierechtbank dd. 17 mei 2008 over.

Het vonnis van de politierechtbank werd bevestigd door de correctionele recht-
bank bij vonnis van 28 september 2004.

De strafrechter die de rechtstreeks gedaagde burgerrechtelijk aansprake-
lijke partij (cf. artikel 1384 Burgerlijk Wetboek) op strafgebied buiten zake 
stelt omwille van de vrijspraak van de beklaagde voor wie zij burgerrechtelijk 
aansprakelijk gehouden werd, en de strafrechter die zich vervolgens ‘onbevoegd’ 
verklaart om kennis te nemen van de civielrechtelijke vordering tot schadever-
goeding, doet ten gronde uitspraak en wijst deze eis af.

‘Het is in werkelijkheid geen beslissing over de bevoegdheid, nu de strafrechter 
constateert dat het misdrijf, waarop de civielrechtelijke vordering steunt, niet 
bewezen is. Men kan diezelfde vordering dus niet meer bij de zogenaamd bevoegde 
rechter brengen (zie Cass. 18 november 1976, AC 1977, 312 ; Cass. 21 september 1990, 
AC 1990-91, nr. 35). Er werd over die vordering wel degelijk uitspraak gedaan’ 
(R. DecLercq, Beginselen van Strafrechtspleging, ed. 2007, 1168, nr. 2718).

In casu heeft het Hof van Cassatie dit in punt 2 van zijn overwegingen in het 
arrest van 4 mei 2009 aldus bevestigd.

Nu de uitspraken van de strafrechtbank in deze zaak over de aansprakelijkheid 
van de gemeente Houthulst, moeten beschouwd worden als uitspraken over de 
grond van de zaak, belet het gezag van gewijsde op burgerlijk vlak dat [verweer-
ders] andermaal de aansprakelijkheidsvordering stellen t.a.v. [eiseres] op basis 
van artikel 1382 e.v. Burgerlijk Wetboek”.

3. In zover het aangevochten vonnis van 5 mei 2011 bij de bespreking van de 
verjaring niet aanduidt welke beklaagde vrijgesproken werd en bevestigt noch 
ontkent dat eiseres in de strafzaak als burgerrechtelijk aansprakelijke partij 
voor de burgemeester rechtstreeks gedagvaard was en de strafrechter zich onbe-
voegd verklaard had om kennis te nemen van de civielrechtelijke vorderingen 
tegen eiseres omdat de burgemeester niet de dader van enig misdrijf was noch 
een persoon voor wie eiseres aansprakelijk was, is het vonnis derhalve wegens 
gebrek aan antwoord op de geciteerde middelen uit de aangeduide conclusie van 
eiseres niet regelmatig gemotiveerd en schendt het bijgevolg artikel 149 van de 
gecoördineerde Grondwet.

Tweede onderdeel

1. Overeenkomstig artikel 2262bis, lid 2, Burgerlijk Wetboek verjaren alle 
rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele 
aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop 
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de benadeelde kennis kreeg van de schade of van de verzwaring ervan en van de 
identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

Overeenkomstig lid 3 van dit artikel verjaren deze vorderingen in ieder geval 
door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit waar-
door de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.

Overeenkomstig artikel 2244 Burgerlijk Wetboek vormen een dagvaarding voor 
het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil 
beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.

Overeenkomstig artikel 2246 Burgerlijk Wetboek stuit ook de dagvaarding voor 
een onbevoegde rechter de verjaring.

Overeenkomstig artikel 2247 Burgerlijk Wetboek wordt, indien zijn eis wordt 
afgewezen, de stuiting voor niet bestaande gehouden.

De stuiting wordt conform dit artikel 2247 voor niet bestaande gehouden, 
wanneer de eis wordt afgewezen en dit zonder onderscheid naargelang de grond 
van de afwijzing.

De rechter dient evenwel de draagwijdte na te gaan van de beslissing die de eis 
heeft afgewezen.

2. Indien een partij als burgerrechtelijk aansprakelijke partij rechtstreeks 
gedagvaard wordt voor de strafrechter die de beklaagde vrijspreekt en omwille 
van deze vrijspraak de vordering tot schadevergoeding tegen de burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij afwijst – weze het door te verklaren dat de burgerrechte-
lijk aansprakelijke partij buiten zake dient gesteld te worden en de strafrechter 
“onbevoegd” is om kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding tegen 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij –, dan doet de strafrechter ten gronde 
uitspraak over de vordering tegen de rechtstreeks gedaagde burgerrechtelijk 
aansprakelijke partij, oefent hij op dit punt zijn rechtsmacht volledig uit en 
kan die vordering tegen de burgerrechtelijk aansprakelijke partij daarna niet 
opnieuw voor een andere (burgerlijke) rechter ingesteld worden.

Indien de strafrechter zich in deze omstandigheden, omwille van de vrijspraak 
van de beklaagde, “onbevoegd” verklaart om kennis te nemen van de vorde-
ring tot schadevergoeding tegen diens burgerrechtelijk aansprakelijke partij, 
dan is zijn “onbevoegdverklaring” een werkelijke afwijzing van de eis in de zin 
van artikel 2247 Burgerlijk Wetboek en geen onbevoegdverklaring in de zin van 
artikel 2246 Burgerlijk Wetboek, zodat de stuiting van de verjaring van de vorde-
ring tegen deze burgerrechtelijk aansprakelijke partij door de dagvaarding van 
deze partij voor de strafrechter als niet bestaande wordt gehouden.

3. Het aangevochten vonnis van 5 mei 2011 dat in deze burgerlijke zaak moest 
nagaan of de vorderingen tot schadevergoeding van verweerders sub 1 t.e.m. 4 
tegen eiseres verjaard waren of dat de verjaring integendeel gestuit werd door 
de rechtstreekse dagvaarding van 14 mei 2002 van eiseres voor de strafrechter, 
overweegt te dezen dat het litigieuze ongeval gebeurde op 25 mei 1999 en dat de 
strafrechter zich in het vonnis in eerste aanleg van 28 oktober 2002, in hoger 
beroep bevestigd bij vonnis van 28 september 2004, onbevoegd verklaarde om te 
oordelen over de vorderingen van verweerders sub 1 t.e.m. 4 tegen eiseres omdat 
de beklaagde werd vrijgesproken, “omdat de gedagvaarde schepen (lees burge-
meester) werd vrijgesproken en de gemeente buiten zake werd gesteld”.

Nu de appelrechters in deze burgerlijke zaak aangaven dat de burgemeester, die 
voor de strafrechter als beklaagde gedagvaard was, volgens de strafrechter geen 
misdrijf beging en eiseres door de strafrechter buiten zake was gesteld, konden 
de appelrechters in deze burgerlijke zaak niet wettig beslissen dat de straf-
rechter zich aldus “onbevoegd” verklaard had in de zin van artikel 2246 Burgerlijk 
Wetboek : de afwijzing door de strafrechter van de burgerlijke vordering tot scha-
devergoeding tegen eiseres als burgerrechtelijk aansprakelijke partij omwille 
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van de vrijspraak van de burgemeester die als beklaagde terecht stond, is een 
afwijzing van de eis in de zin van artikel 2247 Burgerlijk Wetboek, zelfs indien 
de strafrechter — zoals nog gebeurt — zich omwille van de vrijspraak van de 
beklaagde “onbevoegd” zou verklaard hebben om kennis te nemen van de vorde-
ring tot schadevergoeding tegen eiseres.

Het aangevochten vonnis kon derhalve op grond van zijn feitelijke vaststel-
lingen niet wettig beslissen dat na het litigieuze ongeval van 25 mei 1999 de recht-
streekse dagvaarding van 14 mei 2002 voor de strafrechter de verjaring van de 
vordering van de verweerders sub 1 t.e.m. 4 tegen eiseres gestuit had, dat te dezen 
artikel 2246 Burgerlijk Wetboek van toepassing was en de vordering van deze 
verweerders bijgevolg niet verjaard was.

Het aangevochten vonnis is terzake niet naar recht verantwoord en schendt de 
artikelen 2262bis, lid 2, 2244, 2246 en 2247 Burgerlijk Wetboek.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepaling

Artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

Aangevochten beslissingen

1. Het aangevochten vonnis stelt eiseres op grond van artikel 1384, lid 1, van het 
Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor de schade van alle verweerders en veroor-
deelt eiseres tot betaling aan hen van schadevergoeding (hoofdsom + vergoedende 
intrest + gerechtelijke intrest) en de kosten, dit op grond van de overweging dat 
de parabolische spiegel op het kruispunt een vals beeld gaf en met een gebrek 
behept was in de zin van artikel 1384, lid 1, Burgerlijk Wetboek.

Het aangevochten vonnis steunt genoemde beslissingen i.h.b. op grond van 
volgende overwegingen :

 “2. Ten gronde, nopens de aansprakelijkheden :
Kort samengevat gebeurde het ongeval als volgt : Johannes D volgde op de 

bewuste dag van 25 mei 1999 met zijn personenwagen de Schrevelstraat, een 
ondergeschikte weg aangeduid door het verkeersbord B5, en stopte ter hoogte 
van het kruispunt met de Steenbeekstraat. Hij keek enkele keren in de voor hem 
staande spiegel om na te gaan of er verkeer in de Steenbeekstraat kwam gereden. 
Toen hij niemand zag aankomen reed hij het kruispunt op teneinde de Steenbeek-
straat links in te slaan in de richting van Jonckershove. Toen hij de Steenbeek-
straat opreed en zich ongeveer in het midden van het kruispunt bevond werd hij 
in de linkerzijkant aangereden door motorfietser R die vanachter een bocht naar 
rechts kwam. B R overleed ter plaatse. Het ongeval deed zich voor om 18.52 u.

Johannes D die quasi onmiddellijk na de komst van de verbalisanten werd 
verhoord verklaarde dat hij ter hoogte van de Steenbeekstraat stopte en een 
drietal keren in de aldaar opgestelde spiegel had gekeken en zich op het kruis-
punt begaf nadat hij niemand had zien aankomen. Toen hij ongeveer halfweg het 
kruispunt was werd hij plotseling in de linkerzijkant aangereden door een motor-
fiets. Hij stelde verder dat de motorfietser aan hoge snelheid reed, ongeveer in 
het midden van de rijbaan, hij kwam uit een bocht naar rechts.

Zijn echtgenote die passagier was in het voertuig bevestigde deze verklaring.
(…) De aangestelde parketdeskundige, de heer Hans Vroman, omschreef de 

plaatsgesteldheid waarbij volgende punten van belang zijn :
— De Steenbeekstraat betreft een hoofdweg aangeduid door het teken B15 (met 

twee rijvakken voor verkeer in beide richtingen) ;
— Komende vanuit de richting Jonckershove (richting die het dodelijk slacht-

offer volgde) vormt de Steenbeekstraat vóór het kruispunt met de Schrevelstraat 
een scherpe, onoverzichtelijke bocht naar rechts ;
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— De Schrevelstraat betreft een ondergeschikte rijbaan, aangeduid door het 
teken B5 ;

— De plaats der feiten situeert zich buiten de bebouwde kom, waar een 
maximum snelheid is toegelaten van 90 km/u ;

— Het ongeval deed zich voor bij klaarlichte dag met zonnig en droog weer, de 
stand van de zon was zonder invloed ;

— Er werd een dubbel remspoor aangetroffen in het midden van de rijbaan met 
een lengte van 6,74 meter, afkomstig van de motorfiets/R ;

— Het slachtoffer kwam vanuit een onoverzichtelijke bocht. Het beperkte zicht 
is niet alleen te wijten aan het bochtig traject doch tevens aan het feit dat op de 
hoek van de Steenbeekstraat en de Schrevelstraat een hoekwoning staat. Om die 
reden staat aldaar een spiegel opgesteld, dienstig voor het verkeer dat vanuit de 
Schrevelstraat de Steenbeekstraat wil oprijden.

De deskundige ging de waarneembaarheid op verkeer na vanuit de Steenbeek-
straat en de Schrevelstraat, komende uit respectievelijk de Schrevelstraat en de 
Steenbeekstraat :

— vanuit de Steenbeekstraat op het verkeer komende uit de Schrevelstraat : de 
deskundige stelde vast dat vanop een afstand van ong. 43 meter (en verder) het 
verkeer niet zichtbaar is (cfr. zijn verslag op pag. 8) ;

— vanuit de Schrevelstraat op het verkeer komende vanuit de Steenbeek-
straat : er werd vastgesteld dat het verkeer pas zichtbaar werd zodra het verkeer 
zich op minder dan 38 meter afstand bevindt.

D verklaarde dat hij, gekomen aan het kruispunt met de Steenbeekstraat, een 
3-tal keer in de aldaar opgestelde spiegel keek en zich op het kruispunt begaf 
toen hij niemand zag aankomen. Toen hij ongeveer halfweg het kruispunt was 
werd hij plotseling in de linkerzijde aangereden door de motorfiets.

(…) Op verzoek van de consoorten R werd een expertise gevoerd door dhr. Dirk 
Christiaens. Hij kwam tot de conclusie dat motorfietser R een initiële snelheid 
voerde van ongeveer 70 km/u, maximaal 82,5 km/u (…)

Het feit dat D de motorfietser niet had gezien bij het oprijden van de rijbaan, 
doet meteen de vraag stellen of de parabolische spiegel opgesteld op het kruispunt 
tegenover de Schrevelstraat wel voldeed aan de verwachtingen die men hieraan 
kan stellen. Met andere woorden stelt de vraag zich in hoeverre de gemeente 
Houthulst, als bewaarder van de weg, aansprakelijk kan gesteld worden.

(…) De deskundige [Vroman] acteerde in zijn verslag, nadat hij vaststelde dat 
het zicht op het verkeer komende zowel vanuit de Steenbeekstraat als de Schre-
velstraat zeer beperkt was : ‘Ook de spiegel, opgesteld ter hoogte van het kruis-
punt, brengt weinig soelaas. Op foto 21 kan men duidelijk zien dat een voertuig 
komende vanuit de richting Jonckershove ver verwijderd lijkt, niettegenstaande 
hij reeds genaderd is tot op een afstand van ongeveer 30 meter’.

De door eerste verweerster, handelende in eigen naam en qualitate qua haar 
minderjarige zoon, aangewezen deskundige, D. Christiaens, stelde dat de spiegel 
vanuit de Schrevelstraat een beeld geeft van het in de Steenbeekstraat naderend 
verkeer tot minstens 300 meter ver, bij het uitneuzen uit de Schrevelstraat al 
over het fietspad bedraagt het zicht richting Jonckershove 50 à 60 meter (lees : 
rechtstreeks zicht, dus niet via de spiegel). Volgens de heer Christiaens was het 
ongeval in hoofde van de heer D vermijdbaar in die zin dat hij zijn dwarsbeweging 
had moeten uitstellen tot hij geen voertuigen meer zag naderen in de spiegel.

Genoemde verkeersdeskundigen komen derhalve op basis van (ogenschijn-
lijk) dezelfde feitelijke gegevens en elementen van het dossier tot fundamenteel 
verschillende conclusies, mede op basis van vaststellingen (met name deze met 
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betrekking tot het zicht dat kan worden genomen in de spiegel) die diametraal 
tegenover elkaar staan.

De rechtbank van eerste aanleg te Veurne deed daarom een plaatsbezoek, mede 
gelet op de uiteenlopende conclusies van de verkeersdeskundigen, met technische 
bijstand van een derde verkeersdeskundige, de heer Opbrouck.

De rechtbank stelde ter dier gelegenheid vast dat inderdaad, het zicht op dit 
kruispunt belemmerd is, zowel gezien vanuit de richting die het dodelijk slacht-
offer volgde als vanuit de rijrichting die de heer D volgde. De rechtbank stelde 
vast dat de heer D die vanuit de Schrevelstraat de Steenbeekstraat wilde kruisen 
om richting Jonckershove te rijden, zich diende te vergewissen van het aanko-
mend verkeer in een parabolische spiegel die aan de overkant van de Steenbeek-
straat is geplaatst. Deze spiegel bleek na het ongeval te zijn vervangen in de 
periode september-oktober 2002 op vraag van een inwoner van de Schrevelstraat 
omdat hij ‘bespot’ was. Tevens werden paaltjes voor de hoekwoning geplaatst. 
Volgens deze inwoner (cf. verklaring in strafdossier van 20 juni 2003) heeft de 
nieuwe spiegel een andere invalshoek en is de zichtbaarheid verbeterd. Je moet 
nu wel ter hoogte van de stopstreep wat meer naar links staan dan vroeger om 
een optimale zichtbaarheid te hebben. Vroeger moest je dichter bij de rand van 
de rijbaan staan om goed zicht te hebben.

Dit verklaarde dan ook waarom deskundige Christiaens een met het verslag 
van deskundige Vroman tegenstrijdige vaststelling deed wat betreft het zicht in 
deze spiegel, die ten tijde van zijn onderzoek reeds was vervangen door de nieuwe 
spiegel.

De vaststellingen van deskundige Vroman dienen dan ook voor juist te worden 
aanzien, gezien op dat ogenblik nog steeds dezelfde spiegel stond opgesteld als 
deze ten tijden van het ongeval.

Er kan met andere woorden worden aangenomen dat de spiegel een vals beeld 
gaf. De spiegel beantwoordde niet aan haar ‘model’ die er een is die de weggebrui-
kers niet verschalkt, doch waarop ze kunnen vertrouwen.

In casu is naar het oordeel van de rechtbank de spiegel, die onder het beheer 
van de gemeente Houthulst valt, behept met een gebrek in de zin van artikel 1384, 
lid 1, Burgerlijk Wetboek”.

Grieven

1. Het aangevochten vonnis van 5 mei 2011 verklaart eiseres aansprakelijk op 
grond van artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek omdat de parabolische 
spiegel met een gebrek behept was, en met name een vals beeld gaf, wat de rech-
ters afleidden uit het verslag van parketdeskundige Vroman.

De rechters verkozen te steunen op dit verslag van parketdeskundige Vroman 
en geen geloof te hechten aan het verslag van deskundige Christiaens die door 
de partijen F aangesteld was, omdat – volgens de rechters – de vaststellingen 
door deskundige Vroman gedaan waren op een ogenblik dat de spiegel die er ten 
tijde van het litigieuze ongeval stond, er nog steeds stond en omdat deskundige 
Christiaens zijn onderzoek gedaan had nadat de spiegel al vervangen was door 
een nieuwe spiegel.

2. Het vonnis dat oordeelt dat op het ogenblik van het onderzoek door deskun-
dige Christiaens de spiegel al vervangen was door een nieuwe spiegel, antwoordt 
niet op de “synthesebesluiten na cassatie” die eiseres op 29 september 2010 neer-
legde en waarin zij enerzijds aangetoond had dat de spiegel die er stond op het 
ogenblik van het litigieuze verkeersongeval, niet enkel nog aanwezig was tijdens 
het onderzoek van parketdeskundige Vroman, maar ook tijdens het onderzoek van 
deskundige Christiaens, en waarin zij anderzijds aangetoond had waaruit dit bleek.
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Eiseres had zo onder meer een vergelijking gemaakt tussen foto nummer 21 
van parketdeskundige Vroman, foto nummer 5 van deskundige Christiaens en 
de foto’s op pagina 15 e.v. van het verslag van gerechtsdeskundige Opbrouck (die 
de rechtbank technische bijstand verleend had tijdens het plaatsbezoek) en het 
model van de spiegel op die foto’s.

Eiseres had tevens de datum van het verslag van deskundige Christiaens 
(17 januari 2002) vergeleken met de periode waarin de spiegel vervangen was 
(najaar van 2002), zoals bleek uit de verklaring van 20 juni 2003 van M C.

In haar “synthesebesluiten na cassatie” had eiseres inderdaad onder meer 
aangevoerd :

 “De bewering over ontoereikende zichtbaarheid is bovendien geenszins bewezen.
De enige vaststellingen die de parketdeskundige dhr. Vroman m.b.t. de spiegel 

gedaan heeft, waren dat de spiegel een vals beeld geeft van de werkelijkheid.
‘Een voertuig lijkt zeer ver te zijn, en toch is het hooguit 40 m verwijderd van 

de spiegel’ (verslag Ir. Vroman p. 18).
 “Dit verslag bevat ook een foto nr. 21 waarop de spiegel te zien is.
In opdracht van [verweerders] sub 1 tot 4 heeft Ir. Christiaens dan een verslag 

opgesteld over het ongevalgebeuren. Zijn vaststellingen moeten dateren van eind 
2001 of begin 2002, gezien zijn verslag dateert van 17/1/2002. (…)

In dit verslag steekt ook een foto waarop de spiegel te zien is, nl. de foto 5 in 
het verslag. Bij vergelijking van de foto 21 in het verslag Ir. Vroman met de foto 
nr. 5 in het verslag Ir. Christiaens, blijkt het om dezelfde spiegel te gaan : zelfde 
formaat en afmetingen.

De spiegel werd niet vervangen tussen de vaststellingen van Ir. Vroman en deze 
van Ir. Christiaens. Dit wordt niet alleen bevestigd door voormelde foto’s, maar 
ook door de verklaring van dhr. M C in het strafdossier, die verhoord werd op 
20 juni 2003 en die dan verklaarde dat de spiegel recent vervangen werd.

De spiegel werd in het najaar van 2002 vervangen omdat het glas van de spiegel 
aangetast was door matte vlekvorming.

Toen gerechtsdeskundige Opbrouck vaststellingen deed op 19 juni 2003 was de 
spiegel inderdaad vervangen. Zijn verslag bevat diverse foto’s van de spiegel. Het 
model van die spiegel is zichtbaar verschillend van deze die er was bij de vaststel-
lingen van Ir. Vroman en Ir. Christiaens.

Dat er ontoereikend zicht was in de spiegel op het aankomend verkeer op de 
hoofdbaan, is derhalve niet bewezen.”

3. Het aangevochten vonnis vergelijkt het model van de spiegel op foto nummer 
21 van parketdeskundige Vroman, op foto nummer 5 van deskundige Christiaens 
en op de foto’s op de pagina’s 15 e.v. van het verslag van deskundige Opbrouck 
niet. Het vonnis vergelijkt evenmin de datum van het verslag van deskundige 
Christiaens met de latere datum waarop de spiegel vervangen werd. Het vonnis 
slaat evenmin acht op de ingeroepen verklaring van dhr. C waaruit bleek wanneer 
de spiegel vervangen was.

Het vonnis is bijgevolg wegens gebrek aan antwoord op de aangeduide middelen 
uit de conclusie van eiseres niet regelmatig gemotiveerd en schendt derhalve 
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

Derde middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 10.1.1° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer waarvan de titel door het 
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koninklijk besluit van 4 april 2003 aangevuld werd met “en van het gebruik van 
de openbare weg”, zoals dit artikel 10.1.1° van kracht was voor de wijziging ervan 
bij koninklijk besluit van 4 april 2003 ;

— artikel 10.1.3° van genoemd koninklijk besluit van 1 december 1975.

Aangevochten beslissingen

Het aangevochten vonnis dat eiseres aansprakelijk verklaart voor de schade 
van verweerders en haar veroordeelt tot het vergoeden van hun schade en tot 
het betalen van de kosten, acht eiseres alleen en volledig aansprakelijk voor alle 
schade van verweerders en neemt geen medeverantwoordelijkheid in hoofde van 
motorrijder R aan.

Het vonnis oordeelt dat motorrijder R geen fout in causaal verband met het 
ongeval en de schade beging en dat zijn snelheid van 70 à 90 km/u reglementair 
was en niet onaangepast aan de onoverzichtelijke bocht in de Steenbeekstraat 
die hij volgde. Het vonnis preciseerde dat niets hem tot matige snelheid dwong en 
hij zich niet moest verwachten aan hindernissen achter de bocht.

Het vonnis verwerpt de (mede-)verantwoordelijkheid van motorrijder R voor-
eerst op grond van de in het tweede middel geciteerde overwegingen die hier 
als herhaald beschouwd worden, i.h.b. de overwegingen : dat er volgens parket-
deskundige Vroman een “scherpe, onoverzichtelijke bocht naar rechts” was, het 
slachtoffer R vanuit de onoverzichtelijke bocht kwam, het zicht beperkt was 
door de bocht en een hoekwoning op de hoek van de Steenbeekstraat en de Schre-
velstraat, en vanuit de Steenbeekstraat het verkeer komende uit de Schrevel-
straat niet zichtbaar was vanop een afstand van ongeveer 43 meter (en verder).

Het vonnis verwerpt de (mede-)verantwoordelijkheid van motorrijder R vervol-
gens op grond van volgende overwegingen :

 “In ieder geval kan gemeld worden dat het slachtoffer een snelheid voerde die 
geschat wordt tussen de 70 en 90 km/u. Dit betekent dat het slachtoffer een regle-
mentaire snelheid voerde. De Steenbeekstraat betreft een ruime tweevaksbaan, 
met voor elke rijrichting een rijstrook ; uit niets blijkt dat het er druk verkeer 
was, het tegendeel laat zich vermoeden gezien er geen getuigen van het ongeval 
waren ; het wegdek was in goede staat, er was een goede zichtbaarheid en droog/
zonnig weer. Voor het slachtoffer R was de rijbaan volledig vrij en er was niets 
dat hem tot matige snelheid dwong.

Dat hij zag dat er zich een onoverzichtelijke bocht aanbood, betekent niet dat 
hij zich moest verwachten aan hindernissen achter de bocht, nu deze niet aange-
kondigd waren en mede gelet op zijn voorrangsrecht. Trouwens, niets zegt dat hij 
zijn snelheid alsdan matigde en de normale voorzichtigheidsnormen in acht nam.

(…) De rechtbank kan enkel tot de conclusie komen dat wijlen de heer R een 
reglementaire snelheid voerde en gewoon zijn traject rechtdoor vervolgde.”

Grieven

1. Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement 
op de politie van het wegverkeer waarvan de titel door het koninklijk besluit 
van 4 april 2003 aangevuld werd met “en van het gebruik van de openbare weg”, 
bepaalde in artikel 10.1.1°, zoals dat op de dag van het litigieuze ongeval (25 mei 
1999) van toepassing was, dus vóór de wijziging ervan bij koninklijk besluit van 
4 april 2003 :

 “Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de plaats-
gesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de 
weg, de staat en de lading van zijn voertuig, opdat de snelheid geen ongevallen 
zou kunnen veroorzaken noch het verkeer hinderen”
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en in artikel 10.1.3° :

 “De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen vóór een hindernis 
die kan worden voorzien”.

Een overtreding van deze artikelen maakt een fout of een nalatigheid uit in de 
zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.

2. De snelheid aanpassen aan de plaatsgesteldheid en het zicht en voor een voor-
zienbare hindernis kunnen stoppen in de zin van genoemde artikelen betekent 
dat een bestuurder zijn snelheid zo moet regelen dat hij kan stoppen of minstens 
kan uitwijken voor een vaste, zichtbare en voorzienbare hindernis die aan de 
grens van zijn gezichtsveld waarneembaar wordt, zelfs wanneer die hindernis niet 
aangekondigd werd.

3. Wanneer er een onoverzichtelijke bocht is, dan mag een bestuurder niet 
sneller rijden en de bocht derhalve niet vlugger nemen dan dat hij nog tijdig 
kan stoppen of minstens uitwijken voor een vaste, zichtbare en voorzienbare 
hindernis die bij het nemen van die bocht aan de grens van zijn gezichtsveld 
waargenomen kan worden.

Wanneer er bijvoorbeeld na de bocht op de weg een voertuig stilstaat, dan mag 
de naderende bestuurder niet sneller rijden en de bocht derhalve niet vlugger 
nemen dan dat hij nog tijdig kan stoppen of uitwijken voor het na de bocht stil-
staande voertuig : enkel in dit geval is zijn snelheid immers aangepast aan de 
plaatsgesteldheid en aan zijn zicht.

4. Genoemde verplichting tot het aanpassen van de snelheid aan de plaatsge-
steldheid en het zicht dient beoordeeld te worden in functie van voorzienbare 
hindernissen (zoals bijvoorbeeld een na de bocht stilstaand voertuig).

5. Het enkele feit dat een bestuurder zijn snelheid aanpaste aan de plaatsge-
steldheid en het zicht in functie van voorzienbare hindernissen, belet niet dat deze 
bestuurder toch nog kan verschalkt worden door een onvoorzienbare hindernis 
(zoals bijvoorbeeld een plots en met miskenning van de voorrang manoeuvrerend 
voertuig).

Deze bestuurder die zijn snelheid aanpaste en die door een onvoorzienbare 
hindernis verschalkt werd, kan aldus geen overtreding van genoemde arti-
kelen 10.1.1° en 10.1.3° verweten worden.

6. Omgekeerd, kan uit het enkele feit dat een bestuurder met een onvoorzienbare 
hindernis geconfronteerd werd, niet wettig afgeleid worden dat deze bestuurder 
zijn snelheid aan o.a. de plaatsgesteldheid en het zicht en voorzienbare hinder-
nissen aangepast had in de zin van genoemde artikelen 10.1.1° en 10.1.3°.

7. De verplichting om zijn snelheid te regelen zoals vereist wegens onder andere 
de plaatsgesteldheid, het zicht en voorzienbare hindernissen is algemeen en geldt 
derhalve ook voor voorranghebbende bestuurders en buiten de bebouwde kom en 
ongeacht de — in de zin van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 
1975 – ter plaatse maximum toegelaten snelheid en ongeacht de al of niet aankon-
diging van die voorzienbare hindernissen.

Deze verplichting om zijn snelheid te regelen zoals vereist wegens onder andere 
de plaatsgesteldheid, het zicht en voorzienbare hindernissen, en derhalve wegens 
de aanwezigheid van een bocht en de beperking van het zicht door die bocht, geldt 
ongeacht of de bocht door verkeerstekens aangekondigd is en ongeacht of er een 
aanwijzing is dat de bocht onoverzichtelijk is.

8. Een bestuurder mag derhalve, zelfs wanneer hij voorranghebbende wegge-
bruiker is, buiten de bebouwde kom rijdt en de ter plaatse geldende maximum 
toegelaten snelheid niet overschrijdt, niet “blind” rijden en er aldus niet van 
uitgaan dat hij nooit een vaste, zichtbare en voorzienbare hindernis op zijn weg 
zal tegenkomen.
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Hij moet zich integendeel conform de aangeduide artikelen verwachten aan 
voorzienbare hindernissen achter de bocht, zelfs wanneer ze niet aangekondigd 
zijn, en zijn snelheid dermate aanpassen dat hij tijdig kan stoppen voor zo’n 
hindernis achter de bocht.

9. Het aangevochten vonnis van 5 mei 2011 is bijgevolg niet naar recht verant-
woord in zover het, na vastgesteld te hebben dat er een scherpe, onoverzichtelijke 
bocht was, oordeelde dat motorrijder R niet (mede-)verantwoordelijk was omdat 
niets hem tot matige snelheid dwong, en hij zich niet moest verwachten aan 
hindernissen achter de bocht, nu deze niet aangekondigd waren en hij voorrang-
hebbende bestuurder was.

Het enkele feit dat het opdagen van autobestuurder D te dezen onvoorzienbaar 
was geweest voor motorrijder R, doet hieraan geen afbreuk.

Het vonnis schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk wetboek en 
artikel 10.1.1° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer waarvan de titel door het koninklijk 
besluit van 4 april 2003 aangevuld werd met “en van het gebruik van de openbare 
weg”, zoals dit artikel 10.1.1° van kracht was voor de wijziging ervan bij konink-
lijk besluit van 4 april 2003, en artikel 10.1.3° van genoemd koninklijk besluit van 
1 december 1975.

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

1. De beslissing van het bestreden vonnis die door het tweede onder-
deel van het eerste middel bekritiseerd wordt, is niet verenigbaar met 
het verwijzingsarrest van 4 mei 2009.

Dit onderdeel heeft dezelfde draagwijdte als het eerste middel dat door 
voornoemd arrest is aangenomen.

Het cassatieberoep moet bijgevolg worden onderzocht door de verenigde 
kamers van het Hof.

Eerste middel

Tweede onderdeel

2. Overeenkomstig artikel 2244 Burgerlijk Wetboek vormen een dagvaar-
ding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan 
hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.

Krachtens artikel 2246 Burgerlijk Wetboek stuit ook de dagvaarding 
voor een onbevoegde rechter de verjaring.

Overeenkomstig artikel 2247 Burgerlijk Wetboek wordt de stuiting 
voor niet bestaande gehouden indien de eis wordt afgewezen.

Deze bepaling maakt geen onderscheid naargelang de reden van de 
afwijzing van de eis.

3. Wanneer de strafrechter beslist dat geen misdrijf bewezen is ten laste 
van de beklaagde en zich om die reden onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de burgerlijke vordering ingesteld tegen de beklaagde en 
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij, doet de strafrechter met deze 
beslissing uitspraak over de zaak zelf en houdt deze beslissing in dat de 
burgerlijke vordering wordt afgewezen omdat het misdrijf waarop zij 
steunt, niet bewezen is.
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4. Het bestreden vonnis stelt vast dat :
— de eiseres door de eerste tot en met vierde verweerders rechtstreeks 

werd gedagvaard met het exploot van 14 mei 2002 ;
— de politierechtbank zich bij vonnis van 18 oktober 2002, bevestigd in 

hoger beroep bij vonnis van 28 september 2004, onbevoegd verklaarde om 
te oordelen over de vorderingen van de eerste tot en met vierde verweer-
ders tegen de eiseres ;

— de reden van deze onbevoegdverklaring gelegen is in het feit dat de 
beklaagde werd vrijgesproken.

5. De appelrechters die oordelen dat de rechtstreekse dagvaarding de 
verjaring van de vordering van de eerste tot en met vierde verweerders 
stuitte omdat de strafrechter zich onbevoegd had verklaard en dat “zich 
onbevoegd verklaren” niet betekent dat de eis wordt afgewezen, verant-
woorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede middel

6. De appelrechters beantwoorden het in het middel weergegeven 
verweer van de eiseres niet.

Het middel is gegrond.

Derde middel

7. Het middel dat opkomt tegen het oordeel van de appelrechters dat 
de motorrijder niet verantwoordelijk was voor het ongeval omdat niets 
hem tot matige snelheid dwong, en hij zich niet moest verwachten aan 
hindernissen achter de bocht, aangezien deze niet aangekondigd waren 
en hij voorranghebbende bestuurder was, vereist een onderzoek van 
feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Het middel is niet ontvankelijk.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet 

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

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

rechter over.

8 maart 2013 — verenigde kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Grotendeels Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Maes en de heer van Eeckhoutte.
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N° 158

VereNIGDe kamers — 8 maart 2013
(C.12.0408.N)

1o raaD VaN state. — rechtsmacht. — GeschIL BIj wet toeGeweZeN aaN De 
hoVeN eN rechtBaNkeN. — GeVoLG.

2o machteN. — rechterLIjke macht. — GeschIL BIj wet toeGeweZeN 
aaN De hoVeN eN rechtBaNkeN. — raaD VaN state. — rechtsmacht.

3o cassatIeBeroep. — arresteN raaD VaN state. — socIaLe Zeker-
heID. — ZeLFstaNDIGeN. — BIjDraGeN. — commIssIe Voor VrIjsteLLING VaN 
BIjDraGeN. — BesLIssING. — weIGerING VaN De VrIjsteLLING. — BetwIstING 
Door De ZeLFstaNDIGe. — GeschIL. — rechtsmacht. 

4o socIaLe ZekerheID. — ZeLFstaNDIGeN. — BIjDraGeN. — commIssIe 
Voor VrIjsteLLING VaN BIjDraGeN. — BesLIssING. — weIGerING VaN De VrIj-
steLLING. — BetwIstING Door De ZeLFstaNDIGe. — GeschIL. — rechtsmacht. 

5o rechtBaNkeN. — BurGerLIjke ZakeN. — socIaLe ZakeN (BIjZoNDere 
reGeLs). — socIaLe ZekerheID. — ZeLFstaNDIGeN. — BIjDraGeN. — commIssIe 
Voor VrIjsteLLING VaN BIjDraGeN. — BesLIssING. — weIGerING VaN De VrIj-
steLLING. — BetwIstING Door De ZeLFstaNDIGe. — GeschIL. — rechtsmacht. 

6o BeVoeGDheID eN aaNLeG. — BurGerLIjke ZakeN. — socIaaL 
procesrecht (BIjZoNDere reGeLs). — socIaLe ZekerheID. — ZeLFstaNDIGeN. 
— BIjDraGeN. — commIssIe Voor VrIjsteLLING VaN BIjDraGeN. — BesLIssING. 
— DIscretIoNaIre BeoorDeLINGsBeVoeGDheID VaN De commIssIe. — GeVoLG. — 
GeschIL. — rechtsmacht. 

1o en 2o De Raad van State is zonder rechtsmacht om kennis te nemen van een 
beroep tot nietigverklaring van een administratieve beslissing, in zoverre de 
wet de kennisname van het geschil aan de rechtscolleges van de rechterlijke 
macht heeft toegewezen  (1). (Artt. 144 en 145 Grondwet ; Art. 14, § 1, Wet 
Raad van State) 

3o, 4o en 5o Wanneer de Commissie voor vrijstelling van bijdragen beslist om 
de gevraagde vrijstelling niet te verlenen en de zelfstandige deze beslissing 
betwist, dan ontstaat tussen de zelfstandige en de Belgische Staat een geschil 
betreffende de verplichting tot betaling van bijdragen die voortvloeit uit de 
wetten en de verordeningen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen ; 
krachtens artikel 581, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek behoort dit geschil tot 
de materiële bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en dus tot de rechtsmacht 
van een rechtscollege van de rechterlijke macht (2). (Art. 581, 1o, Gerech-
telijk Wetboek ; Artt. 12, 13, 15, 17, eerste lid, 22, eerste en tweede lid, 
Sociaal Statuut Zelfstandigen)

6o De omstandigheid dat de betwiste beslissing van de Commissie voor vrij-
stelling van bijdragen van discretionaire aard is, heeft geen invloed noch 
op de attributie van het geschil aan de rechtscolleges van de rechterlijke 
macht, noch op de bevoegdheid, binnen deze rechtscolleges, van de arbeids-
rechtbank ; de vraag naar de omvang van de controle die de rechter kan 

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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uitoefenen heeft geen uitstaans met de vaststelling van zijn bevoegdheid  (1). 
(Artt. 144 en 145 Grondwet ; Art. 581, 1o, Gerechtelijk Wetboek)

(BeLGIsche staat, mINIster VaN ZeLFstaNDIGeN, t. k.)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

sItuerING eN proceDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan diende 
verweerder op 30 maart 2010 een aanvraag in tot vrijstelling van sociale 
zekerheidsbijdragen die hij als zelfstandige verschuldigd was voor de 
vier kwartalen van de jaren 2009 en 2010.

Met een beslissing van 17 februari 2011 verleende de Commissie voor 
vrijstelling van bijdragen, opgericht bij de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid, vrijstelling voor het tweede kwartaal van 2009 en 
weigerde zij vrijstelling voor de overige gevraagde kwartalen.

2. Tegen die beslissing van 17 februari 2011 stelde verweerder op 
21 maart 2011 een beroep tot nietigverklaring in bij de afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.

In het bestreden arrest van 24 mei 2012 oordeelde de Raad van State 
dat hij geen rechtsmacht heeft om kennis te nemen van het beroep 
van verweerder tegen de beslissing van de Commissie voor vrijstelling 
van bijdragen waarbij zijn verzoek tot vrijstelling van bijdragen wordt 
geweigerd. De Raad van State verwierp dan ook het beroep en veroor-
deelde verweerder tot betaling van de kosten van de procedure.

oNtVaNkeLIjkheID VaN De VoorZIeNING

3. De voorziening tegen dit arrest van de Raad van State van 24 mei 
2012 werd ter griffie van het Hof neergelegd op 4 september 2012.

Overeenkomstig artikel 33 van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State kunnen bij het Hof van Cassatie aanhangig worden gemaakt, 
de arresten waarbij de afdeling bestuursrechtspraak beslist van de eis 
geen kennis te kunnen nemen op grond dat die kennisneming binnen de 
bevoegdheid van de rechterlijke overheden valt.

Het cassatieberoep wordt bij request der belanghebbende partij en 
overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek ingediend. Een koninklijk 
besluit bepaalt de vormen en termijnen van rechtspleging. Het Hof van 
Cassatie doet uitspraak in verenigde kamers.

Artikel 1, a), van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot vaststel-
ling van de formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep tegen 
de arresten van de Raad van State bepaalt dat de termijn om zich in 
cassatie te voorzien gebracht wordt op 30 dagen vanaf de schriftelijke 
kennisgeving van het arrest aan de belanghebbende partijen. Krachtens 
artikel 1, f), van voornoemd Regentsbesluit worden de in dit besluit 
voorziene termijnen geschorst tijdens de gerechtelijke vakantie.

Het arrest van de Raad van State werd bij ter post aangetekend 
schrijven van 5 juni 2012 ter kennis gebracht van partijen.

  (1)  Zie concl. O.M.
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De voorziening lijkt mij naar vorm, termijn en voorwerp ontvankelijk 
te zijn. 

4. Eiser beschikt tevens over het vereiste belang om tegen deze beslis-
sing een voorziening in cassatie in te stellen.

Uw Hof, zetelend in verenigde kamers, oordeelde in dit verband immers 
in zijn arrest van 15 oktober 2009 :

“Het Hof van Cassatie moet als enige in de Belgische rechtsorde 
beslissen over conflicten van attributie. Die grondwettelijke opdracht 
houdt in dat het een regulerende opdracht heeft in verband met de 
respectieve opdrachten van de rechterlijke orde en van de Raad van 
State.

Beslissingen waarin de Raad van State uitspraak doet over de grenzen 
van zijn bevoegdheid ten aanzien van de bevoegdheid van de rechts-
colleges van de rechterlijke orde, moeten in de regel door het Hof van 
Cassatie op dat vlak kunnen worden getoetst.

De overheid die een individuele overheidshandeling heeft gesteld die 
voor de Raad van State wordt bestreden, heeft belang te horen bepalen 
of de kennisneming al dan niet binnen de rechtsmacht van de rechtscol-
leges van de rechterlijke orde valt wanneer de Raad van State de rechts-
macht verwerpt die de overheid voorstond.

De overheid heeft in dergelijk geval wel een belang om te horen zeggen 
welke instantie het geschil moet beoordelen en blijft dat belang behouden 
ook wanneer de individuele maatregel voorlopig overeind blijft doordat 
de Raad van State zich zonder rechtsmacht heeft verklaard om erover 
te oordelen”  (1).

het mIDDeL

5. Het enig cassatiemiddel voert schending aan van de artikelen 144 
en 145 van de Grondwet, de artikelen 8, 556, eerste lid, en 581, 1o van het 
Gerechtelijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding 
der machten, de artikelen 7 en 14, § 1, van de op 12 januari 1973 gecoör-
dineerde wetten op de Raad van State, de artikelen 17, eerste lid, en 22 
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen (hierna te noemen het “Sociaal 
Statuut Zelfstandigen”), en de artikelen 88 en 91, § 1, van het koninklijk 
besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoe-
ring van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrich-
ting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

Eiser voert aan dat de Commissie voor vrijstelling van bijdragen bij 
de beoordeling van het verzoek tot vrijstelling over een discretionaire 
bevoegdheid beschikt en dat de aanvragers dus niet over een subjec-
tief recht met betrekking tot de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van 
bijdragen beschikken. 

De arbeidsrechtbank is volgens eiser dan ook niet bevoegd om kennis 
te nemen van een beroep gericht tegen dergelijke discretionaire beslis-
sing van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen, terwijl de Raad 

  (1)  Cass. (ver. kam.), 15 okt. 2009, AR C.09.0019.N, AC 2009, nr. 584. 
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van State, afdeling bestuursrechtspraak, wel bevoegd is om kennis te 
nemen van een beroep tot nietigverklaring van dergelijke beslissing.

Eiser besluit dan ook dat de Raad van State zijn beslissing om het 
beroep van verweerder te verwerpen niet naar recht heeft verantwoord.

oNtVaNkeLIjkheID VaN het mIDDeL.

6. Wanneer het Hof rechtsgeldig kennis neemt van een voorziening 
tegen een arrest van de Raad van State, is de omvang van zijn bevoegd-
heid aanzienlijk kleiner dan wanneer het over voorzieningen in andere 
materies uitspraak heeft te doen. Het wezenlijk doel van Uw toezicht 
is te weten of het geschil dat bij de Raad van State aanhangig werd 
gemaakt, tot de bevoegdheid van de Raad van State dan wel van de 
rechtscolleges van de rechterlijke orde behoort. De middelen tot staving 
van de voorziening kunnen het Hof niet gelijk welke wetsovertreding of 
gelijk welke vormschending voorleggen  (1).

Het middel dat aanvoert dat het bestreden arrest zich niet wettig 
zonder rechtsmacht heeft verklaard, omdat het beroep tot nietigverkla-
ring een geschil aanhangig maakt dat behoort tot de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten, is dienvolgens ontvankelijk.

BesprekING VaN het mIDDeL ZeLF

7. De rechtsvraag waarover Uw Hof zich ten deze dient uit te spreken 
is of de Raad van State, dan wel de arbeidsrechtbank, rechtsmacht heeft 
om kennis te nemen van het geschil dat ontstaat wanneer de Commissie 
voor vrijstelling van bijdragen beslist om geen vrijstelling te verlenen 
en de zelfstandige of de hoofdelijk aansprakelijke vennootschap deze 
beslissing betwist.

De Raad van State oordeelde immers in het bestreden arrest dat 
wanneer de Commissie voor vrijstelling van bijdragen beslist om geen 
vrijstelling te verlenen en de zelfstandige of de hoofdelijk aansprake-
lijke vennootschap deze beslissing betwist, tussen deze laatsten en de 
Belgische Staat een geschil ontstaat over hun verplichtingen voor de 
betaling van de bijdragen, opgelegd door de wetgeving inzake sociale 
zekerheid voor zelfstandigen. Krachtens artikel 581, 1o van het Gerech-
telijk Wetboek neemt de arbeidsrechtbank kennis van de geschillen 
betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de wetten en verorde-
ningen inzake sociaal statuut, familiale uitkeringen, verplichte ziekte- 
en invaliditeitsuitkeringen inzake rust- en overlevingspensioenen ten 
voordele van zelfstandigen ; de Raad van State stelt vervolgens dat het 
feit dat de Commissie voor vrijstelling van bijdragen bij het nemen van 
dergelijke beslissing over een discretionaire bevoegdheid beschikt geen 
invloed heeft op de attributie van het geschil aan de rechtscolleges van 
de rechterlijke macht, noch op de bevoegdheid, binnen deze rechtscol-
leges, van de arbeidsrechtbank.

  (1)  Zie de conclusie van procureur-generaal J. VeLu, toen advocaat-generaal, voor 
Cass. 10 april 1987, AC 1986-87, nr. 477, en de conclusie van advocaat-generaal R. mortier 
voor Cass. 30 mei 2011, AR C.10.0625.F, AC 2011, nr. 365.
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8. Deze zaak vertoont een sterke gelijkenis met de zaak die aanleiding 
gaf tot ’s Hofs arrest van 30 mei 2011  (1).

In deze zaak, die betrekking had op het stelsel van de sociale zeker-
heid van werknemers, besliste Uw Hof dat wanneer de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid de vermindering weigert van bijdrageopslagen, 
verwijlintrest of vaste vergoeding verschuldigd door de werkgever, en 
de werkgever die weigering betwist, “er tussen die laatste en de Dienst 
een geschil (ontstaat) omtrent de verplichting tot het betalen van de 
opslagen, verwijlintrest of vaste vergoedingen”.

Uw Hof oordeelde dienvolgens dat “krachtens artikel 580, 1o, van het 
Gerechtelijk Wetboek dat geschil onder de materiële bevoegdheid van 
de arbeidsrechtbank en, bijgevolg, onder de rechtsmacht van de hoven 
en rechtbanken (valt)”, en dat “de omstandigheid dat de aangevochten 
beslissing behoort tot de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de 
Rijksdienst voor Sociale zekerheid geen invloed (heeft) noch op de attri-
butie van het geschil aan de rechtscolleges van de rechterlijke macht, 
noch op de bevoegdheid, binnen deze rechtscolleges, van de arbeids-
rechtbank. De vraag naar de omvang van de controle die de rechter kan 
uitoefenen heeft overigens geen uitstaans met de vaststelling van zijn 
bevoegdheid”.

9. De vraag die door huidige zaak aan de orde wordt gesteld is dan ook 
of de leer van dit voormeld arrest van 30 mei 2011, dat betrekking had op 
het socialezekerheidsstelsel voor werknemers, eveneens kan toegepast 
worden op de huidige betwisting, die betrekking heeft op het socialeze-
kerheidsstelsel voor zelfstandigen.

10. Ter beantwoording van deze vraag dient dan ook nagegaan te 
worden of de arbeidsrechtbank in casu over rechtsmacht en bevoegdheid 
beschikt met betrekking tot de beslissingen van de Commissie voor vrij-
stelling van bijdragen.

11. Eiser voert onder meer aan dat de bevoegdheid van de arbeids-
rechtbanken uitdrukkelijk wordt uitgesloten door het tweede lid van 
artikel 22 van het Sociaal Statuut Zelfstandigen, luidens hetwelk de 
Commissie voor vrijstelling van bijdragen over de aanvragen beslist 
“zonder mogelijkheid van beroep”, waarmee wordt onderstreept dat het 
gaat om een discretionaire en niet om een gebonden bevoegdheid.

12. Dit artikel 22 bepaalt inderdaad dat bij de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid een Commissie voor vrijstelling van bijdragen wordt 
opgericht en dat deze Commissie ermee is belast, zonder mogelijkheid 
van beroep, te beslissen over de aanvragen tot volledige of gedeelte-
lijke vrijstelling van bijdragen, ingediend door de in artikel 17 bedoelde 
onderworpenen.

13. De zinsnede “zonder mogelijkheid van beroep” geeft naar mijn 
mening enkel aan dat na een beslissing van de Commissie voor vrij-
stelling van bijdragen geen andere administratieve instantie met volle 
rechtsmacht een nieuwe beslissing ten gronde zou kunnen nemen over 
de aanvraag. Zij mag echter niet absoluut worden opgevat en sluit niet 

  (1)  Cass. 30 mei 2011, AR C.10.0625.F, AC 2011, nr. 365, met concl. van advocaat-gene-
raal R. mortier.
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uit dat de beslissing van de Commissie aan een wettigheidstoets door de 
rechtscolleges van de rechterlijke macht, in casu de arbeidsrechtbank, 
zou worden onderworpen.

Noch het beginsel van de scheiding van de machten, noch de discre-
tionaire beoordelingsmacht van de Commissie voor vrijstelling van 
bijdragen beletten immers de controle van de rechter op de administra-
tieve handeling. Vereist is alleen dat de rechter hierbij de grenzen van 
zijn bevoegdheid niet overschrijdt.

Het waarborgen van de scheiding der machten houdt onder meer in 
dat de rechter zich moet beperken tot de taken die eigen zijn aan zijn 
functie : de rechter spreekt recht. Hij stelt in concrete gevallen vast 
wat rechtmatig is en wat niet, en neemt in voorkomend geval de nodige 
maatregelen om rechtsschendingen te herstellen of, als dat niet meer 
kan, te vergoeden. Het is hem evenwel verboden om zich in de plaats te 
stellen van de overheid, om handelingen van actief bestuur te stellen, 
om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de overheid, 
althans met betrekking tot aspecten die tot de vrije beoordeling van de 
overheid behoren. 

De scheiding der machten belet niet dat de rechter zowel de externe als 
de interne legaliteit van het overheidshandelen controleert, zolang hij 
maar niet raakt aan de discretionaire bevoegdheid van de overheid  (1). 

14. Artikel 17, eerste lid, van het Sociaal Statuut Zelfstandigen 
bepaalt dat de zelfstandigen, die menen dat zij zich in staat van behoefte 
bevinden of in een toestand die de staat van behoefte benadert, volledige 
of gedeeltelijke vrijstelling kunnen vragen van de bijdragen verschul-
digd met toepassing van de artikelen 12, § 1, en 13, door zich te wenden 
tot de commissie waarin artikel 22 voorziet. Ze kunnen eveneens volle-
dige of gedeeltelijke vrijstelling vragen van de bijdragen verschuldigd 
met toepassing van artikel 13bis, § 1, voor zover deze bijdragen niet 
verschuldigd zijn in de hoedanigheid van bij artikel 12, § 2, bedoelde 
onderworpene.

15. Uit de onderlinge samenhang van de voormelde artikelen 17 en 22 
van het Sociaal Statuut Zelfstandigen blijkt dat de beslissing van de 
Commissie voor vrijstelling van bijdragen onlosmakelijk verbonden is 
met en rechtstreeks betrekking heeft op de verplichting tot betaling 
van bijdragen opgelegd door de artikelen 12, § 1, 13, 13bis en 15, § 1, van 
hetzelfde besluit. 

16. Ik meen dan ook dat wanneer de Commissie voor vrijstelling van 
bijdragen beslist de gevraagde vrijstelling niet te verlenen en de zelfstan-
dige de wettigheid van deze beslissing aanvecht, tussen de zelfstandige 
en de Belgische Staat een geschil ontstaat betreffende die verplichting 
tot betaling van bijdragen, die voortvloeit uit de wetten en verorde-
ningen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen.

17. Nu krachtens artikel 581, 1o, van het Gerechtelijk Wetboek de 
arbeidsrechtbank kennis neemt van geschillen betreffende de verplich-
tingen die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake sociaal 

  (1)  Concl. van advocaat-generaal R. mortier voor Cass. 30 mei 2011, AR C.10.0625.F, 
AC 2011, nr. 365, randnr. 4.7.1., en de aldaar geciteerde rechtsleer.
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statuut, familiale uitkeringen, verplichte ziekte- en invaliditeitsver-
zekering en uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioen ten voor-
dele van zelfstandigen, behoort de kennisname van een dergelijk geschil 
betreffende de verplichting tot betaling van bijdragen duidelijk tot de 
rechtsmacht en de bevoegdheid van die arbeidsrechtbank.

18. De omstandigheid dat de betwiste beslissing behoort tot de discre-
tionaire beoordelingsbevoegdheid van de Commissie voor vrijstelling 
van bijdragen heeft naar mijn mening geen invloed noch op de attri-
butie van het geschil aan de rechtscolleges van de rechterlijke macht, 
noch op de bevoegdheid, binnen deze rechtscolleges, van de arbeids-
rechtbank. De vraag naar de omvang van de controle die de rechter kan 
uitoefenen heeft overigens geen uitstaans met de vaststelling van zijn 
bevoegdheid  (1). 

19. De regel die werd verwoord in ’s Hofs arrest van 30 mei 2011 met 
betrekking tot bijdragen in het socialezekerheidsstelsel der werkne-
mers lijkt mij dan ook perfect bij analogie toepassing te kunnen vinden 
in het geschil dat ten deze aan de orde is, met name met betrekking tot 
de (vrijstelling van) bijdrageplicht in het socialezekerheidsstelsel der 
zelfstandigen. 

20. Het bestreden arrest dat beslist dat de Raad van State geen rechts-
macht heeft om kennis te nemen van het beroep van verweerder tegen 
de beslissing van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen waarbij 
zijn verzoek tot vrijstelling van bijdragen wordt geweigerd, lijkt mij 
naar recht verantwoord te zijn en geen der als geschonden aangewezen 
wetsbepalingen en algemene rechtsbeginselen te schenden.

21. Het middel lijkt mij dan ook niet aangenomen te kunnen worden.

coNcLusIe : verwerping.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft het door het 
cassatieberoep bestreden arrest gewezen op 24 mei 2012.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 9 januari 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 144 en 145 Grondwet ;
— de artikelen 8, 556, eerste lid, en 581, 1°, Gerechtelijk Wetboek ;
— het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten ;

  (1)  Cass. 30 mei 2011, AR C.10.0625.F, AC 2011, nr. 365, met concl. van advocaat-gene-
raal R.  mortier.
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— de artikelen 7 en 14, § 1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op 
de Raad van State ;

— de artikelen 17, eerste lid, en 22 koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen ;

— de artikelen 88 en 91, § 1, koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende 
algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Aangevochten beslissing

In het bestreden arrest verwerpt de Raad van State het beroep van de 
verweerder. De Raad van State neemt die beslissing op grond van alle vaststel-
lingen en motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te 
zijn hernomen en in het bijzonder de volgende :

 “IV. Ontvankelijkheid
Ambtshalve exceptie
5. Los van de beoordeling van de door [de eiser] opgeworpen exceptie als zou 

de verzoeker geen rechtsmiddelen inroepen die tot vernietiging van de bestreden 
beslissing kunnen leiden, stelt de Raad van State vast dat, wanneer de Commissie 
voor vrijstelling van bijdragen beslist om geen vrijstelling te verlenen en de zelf-
standige of de hoofdelijk aansprakelijke vennootschap deze beslissing betwist, 
tussen deze laatsten en [de eiser] een geschil ontstaat over hun verplichtingen 
voor de betaling van de bijdragen, opgelegd door de wetgeving inzake sociale 
zekerheid voor zelfstandigen.

Krachtens artikel 581, 1°, Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank 
kennis van geschillen betreffende de verplichtingen die voortvloeien uit de 
wetten en verordeningen inzake sociaal statuut, familiale uitkeringen, verplichte 
ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitkeringen inzake rust- en overlevings-
pensioen ten voordele van zelfstandigen.

De omstandigheid dat de Commissie voor vrijstelling van bijdragen bij het 
nemen van dergelijke beslissing over een discretionaire bevoegdheid beschikt, 
heeft geen invloed op de attributie van het geschil aan de rechtscolleges van de 
rechterlijke macht, noch op de bevoegdheid, binnen deze rechtscolleges, van de 
arbeidsrechtbank. De vraag naar de omvang van de controle die de rechter kan 
uitoefenen heeft geen uitstaans met de vaststelling van zijn bevoegdheid. 

De analogie met het stelsel van de sociale zekerheid van werknemers, die door 
[de eiser] in zijn laatste memorie wordt betwist, is wel degelijk aanwezig en ook 
relevant. Dat de Commissie voor vrijstelling van bijdragen een ‘administratieve 
commissie’ is, is niet ter zake dienend.

In het socialezekerheidsrecht valt de beoordeling van andere ‘administratieve 
beslissingen’ ook onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank.

De opmerking van [de eiser] in zijn ‘aanvulling op de laatste memorie’ als zou 
het soort geschil als dat waarvan sprake in het arrest van de Raad van State 
nr. 216.733 van 8 december 2011 inzake de bvba Finabo niet hetzelfde zijn als dat 
waarvoor de arbeidsrechtbanken bevoegd zijn, is niet terecht. De arbeidsrecht-
banken hebben wel degelijk de mogelijkheid de beslissingen van de Commissie 
voor vrijstelling van bijdragen te sanctio-neren ‘op basis van onwettelijkheden 
begaan door de commissie’ en bijgevolg is het eveneens door [de eiser] opge-
worpen argument dat ‘het enige geschil dat na een beslissing van de commissie 
nog kan bestaan (...) de vraag (is) over het feit of de commissie al dan niet op een 
wettelijke wijze haar beslissing heeft genomen’ niet ter zake dienend.

De Raad van State heeft geen rechtsmacht om kennis te nemen van het beroep 
van [de verweerder] tegen de beslissing van de Commissie voor vrijstelling van 
bijdragen waarbij het verzoek tot vrijstelling van bijdragen wordt geweigerd.
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Gelet op de evolutie van de rechtspraak inzake de rechtsmacht om kennis te 
nemen van geschillen in socialezekerheidszaken kan het [de eiser] niet ten kwade 
worden geduid dat hij bij de kennisgeving van de bestreden beslissing vermeld 
heeft dat deze vatbaar was voor een annulatieberoep bij de Raad van State. Er is 
dan ook geen aanleiding om de kosten te zijnen laste te leggen”.

Grieven

1.1. Luidens artikel 8 Gerechtelijk Wetboek is bevoegdheid de macht van de 
rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht. Een 
rechter is slechts bevoegd wanneer hem de macht is verleend daadwerkelijk 
kennis te nemen van de eis die voor hem is gebracht.

Krachtens artikel 144 Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten 
bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Geschillen over politieke 
rechten behoren krachtens artikel 145 Grondwet eveneens tot de bevoegdheid van 
de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Artikel 556, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbanken en 
hoven kennis nemen van alle vorderingen, behalve die welke de wet aan hun 
rechtsmacht onttrekt.

Uit die bepalingen volgt dat enkel de rechtbanken van de rechterlijke macht 
rechtsmacht hebben om kennis te nemen van geschillen over subjectieve rechten 
van burgerlijke aard.

1.2. Artikel 581, 1°, Gerechtelijk Wetboek verklaart de arbeidsrechtbanken 
bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende de verplichtingen die voort-
vloeien uit de wetten en verordeningen inzake sociaal statuut, familiale uitke-
ringen, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitkeringen inzake rust- 
en overlevingspensioen ten voordele van de zelfstandigen.

De in dat artikel bedoelde geschillen zijn rechtsgeschillen, met name, wat de 
bijdragen betreft, over de subjectieve rechten van de instellingen belast met het 
invorderen daarvan en de verplichtingen dienaangaande waartoe de zelfstan-
digen, de helpers en de met hen hoofdelijk gehouden derden gehouden zijn op 
grond van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen en het koninklijk besluit van 19 december 
1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.

1.3. Met toepassing van artikel 7 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde 
wetten op de Raad van State, hieronder afgekort als RvSt-wet, doet de afdeling 
bestuursrechtspraak bij wijze van arresten uitspraak in de gevallen voorzien bij 
deze wet en de bijzondere wetten. Op grond van artikel 14, § 1, 1°, van die wet, doet 
die afdeling uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverkla-
ring wegens overtreding van hetzij substan-tiële, hetzij op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen 
de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.

De bevoegdheid van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, moet 
worden bepaald aan de hand van het rechtstreeks en werkelijk voorwerp van het 
verzoek tot nietigverklaring.

Indien het rechtstreeks en werkelijk voorwerp van het beroep tot nietigver-
klaring ertoe strekt het bestaan van een subjectief recht, burgerlijk of poli-
tiek, te doen vaststellen ten aanzien van een bestuur of de eerbiediging ervan 
door een bestuur te doen naleven, zijn enkel de rechtbanken van de rechterlijke 
orde bevoegd. Dat is het geval wanneer het bestuur beschikt over een volledig 
gebonden bevoegdheid.

Wanneer daarentegen een bestuur geen volledig gebonden bevoegdheid heeft, 
maar op grond van een discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, beschikt 

ARREST-2013-03.indb   639 23/12/13   15:04



640 ARRESTEN VAN CASSATIE 8.3.13 - N° 158

het over een beoordelingsvrijheid die hem de mogelijkheid biedt zelf te oordelen 
over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de hem meest geschikt 
lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen. Dat is het geval 
wanneer objectieve wettelijke criteria ontbreken die het bestuur verplichten een 
beslissing in een bepaalde zin te nemen. In dat geval kan de persoon ten aanzien 
van wie dergelijke beslissing wordt genomen, zich niet beroepen op een voor de 
rechtbanken van de rechterlijke macht afdwingbaar recht dat het bestuur hem 
heeft geweigerd of toegestaan. Weliswaar is de rechterlijke macht bevoegd om 
een door een bestuur bij de uitoefening van een niet gebonden bevoegdheid begane 
onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te 
vergoeden, maar het mag aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet ontnemen en 
zich niet in de plaats van het bestuur stellen wat de inhoud van de beslissing 
betreft. Tegen een dergelijke beslissing staat uitsluitend een beroep tot nietig-
verklaring open bij de Raad van State indien aan de voorwaarden van artikel 14 
van de RvStwet is voldaan.

2. Krachtens artikel 17, eerste lid, koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen kunnen de zelf-
standigen die menen dat zij zich in staat van behoefte bevinden of in een toestand 
die de staat van behoefte benadert, volledige of gedeeltelijke vrijstelling vragen 
van de bijdragen verschuldigd met toepassing van de artikelen 12, § 1, en 13, door 
zich te wenden tot de in artikel 22 bedoelde commissie. Ze kunnen eveneens 
volledige of gedeeltelijke vrijstelling vragen van de bijdragen verschuldigd met 
toepassing van artikel 13bis, § 1, voor zover deze bijdragen niet verschuldigd zijn 
in de hoedanigheid van bij artikel 12, § 2, bedoelde bijdrageplichtingen.

Bij artikel 22 koninklijk besluit nr. 38 werd bij de Federale Overheidsdienst 
Sociale Zekerheid een Commissie voor vrijstelling van bijdragen opgericht. Die 
commissie is ermee belast, zonder mogelijkheid van beroep, te beslissen over 
de aanvragen tot volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen, ingediend 
door de in artikel 17 bedoelde bijdrageplichtingen, ongeacht of deze aanvragen 
werden ingediend in het Nederlands, het Frans of het Duits.

Hoofdstuk V van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende alge-
meen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, regelt de samen-
stelling en de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen.

Hoewel de regelgever in artikel 88 koninklijk besluit van 19 december 1967 in 
bepaalde ontvankelijkheidsvoorwaarden heeft voorzien voor de aanvraag tot het 
verkrijgen van een vrijstelling van de bijdragen en de voorwaarden heeft bepaald 
waaronder de commissie tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling mag of kan over-
gaan, heeft hij geen objectieve wettelijke criteria vastgelegd die de Commissie 
voor vrijstelling van bijdragen ertoe zouden verplichten in deze of andere zin te 
beslissen.

Integendeel bepaalt artikel 91, § 1, koninklijk besluit van 19 december 1967 dat :
— de commissie gehele of gedeeltelijke vrijstelling mag verlenen van de 

bijdragen in eigenlijke zin en van de verhogingen die erop betrekking hebben, 
van de bijdrage bestemd voor het dekken van de werkingskosten van het sociaal 
verzekeringsfonds en van de verhogingen die erop betrekking hebben, van de 
rappelkosten en van de gerechtskosten,

— de commissie, wat de rappelkosten en de gerechtskosten betreft, echter 
slechts dan gehele of gedeeltelijke vrijstelling mag verlenen, wanneer vrijstel-
ling werd toegekend voor alle bijdragen van het tijdvak waarop deze kosten 
betrekking hebben,

— de commissie eveneens gehele of gedeeltelijke vrijstelling kan verlenen van 
de bijdragen te betalen in het raam van de voortgezette verzekering,
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— de commissie slechts gehele of gedeeltelijke vrijstelling kan verlenen van 
de bijdragen te betalen door de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 
bedoelde helper die enkel valt onder de verplichte regeling voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, sectoren der uitkerings- en moederschapsverzekering 
voor zover aan de geholpen zelfstandige reeds vrijstelling werd verleend van de 
bijdragen met betrekking tot dezelfde kwartalen.

Uit de artikelen 88 en 91 koninklijk besluit van 19 december 1967 volgt dat 
wanneer de aanvraag voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de Commissie 
voor vrijstelling van bijdragen binnen de gestelde voorwaarden kan, maar niet 
moet beslissen tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling. De Commissie voor vrij-
stelling van bijdragen beschikt derhalve over een discretionaire bevoegdheid bij 
de beoordeling van de te nemen beslissing.

Aangezien de Commissie voor vrijstelling van bijdragen over een discretionaire 
bevoegdheid beschikt, kan de persoon die een aanvraag tot vrijstelling doet, geen 
subjectief recht laten gelden op een gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Krach-
tens het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten, vermag de 
rechterlijke macht de opportuniteit van een administratieve beslissing niet te 
beoordelen en vermag zij evenmin in de plaats van het bestuur te treden bij de 
uitoefening van een discretionaire beoordelingsbevoegdheid door die overheid. 
Om de discretionaire aard van de bevoegdheid van de Commissie aan te geven, 
bepaalt artikel 22 koninklijk besluit nr. 38 overigens uitdrukkelijk dat er geen 
mogelijkheid tot (jurisdictioneel) beroep is.

De bevoegdheid die artikel 581, 1°, Gerechtelijk Wetboek aan de arbeidsrecht-
banken verleent, nl. kennis nemen van geschillen betreffende de verplichtingen 
die voortvloeien uit de wetten en verordeningen inzake sociaal statuut, fami-
liale uitkeringen, verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en uitkeringen 
inzake rust- en overlevingspensioen ten voordele van de zelfstandigen, houdt 
geen verband met de discretionaire bevoegdheid van de Commissie voor vrijstel-
ling van bijdragen om te beslissen over een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke 
vrijstelling van bijdragen in eigenlijke zin en verhogingen die erop betrekking 
hebben, van de bijdrage bestemd voor het dekken van de werkingskosten van 
het sociaal verzekeringsfonds en van de verhogingen die erop betrekking hebben, 
van de rappelkosten en van de gerechtskosten. Beslissingen genomen op basis 
van die bevoegdheid hebben immers geen betrekking op enige “verplichting” die 
voortvloeit uit de wetten inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen, noch op 
enig aan die verplichtingen verbonden recht. De arbeidsrechtbank is dan ook niet 
bevoegd kennis te nemen van een beroep gericht tegen een discretionaire beslis-
sing van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen al dan niet in te gaan op 
een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen.

3. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat het werkelijk en 
rechtstreeks voorwerp van het annulatieberoep van de verweerder voor de Raad 
van State gericht is tegen de beslissing van de Commissie voor vrijstelling van 
bijdragen van 17 februari 2011 die hem slechts voor één kwartaal (het tweede van 
2009) vrijstelling verleende, terwijl hij die op 30 maart 2010 had aangevraagd voor 
alle kwartalen van de jaren 2009 en 2010.

Zoals hierboven onder 2 werd aangetoond, bestaan er geen criteria die de 
Commissie moet in acht nemen bij haar beslissing volledige dan wel slechts 
gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen (te verlenen) en, in het laatste geval, voor 
welk gedeelte van de bijdragen. De verweerder kan dan ook geen subjectief recht 
m.b.t. vrijstelling van bijdragen laten gelden.

De omstandigheid dat de op grond van een discretionaire macht genomen beslis-
sing van de Commissie de verweerder een volledige vrijstelling van bijdragen te 
weigeren voor de kwartalen waarvoor zij werd aangevraagd, een weerslag zou 
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kunnen hebben op het subjectief recht van de verweerder op bepaalde socialeze-
kerheidsprestaties, is niet van die aard dat zij hem een subjectief recht op een 
beslissing tot volledige vrijstelling zou toekennen of dat zij de bevoegdheid van 
de Raad van State zou uitsluiten.

4. Uit de samenlezing van wat hierboven onder de nummers 1 tot en met 3 werd 
uiteengezet, vloeit voort dat de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, 
bevoegd is kennis te nemen van het beroep tot nietigverklaring dat de verweerder 
instelde tegen de beslissing die de Commissie voor vrijstelling van bijdragen op 
17 februari 2011 nam op zijn aanvraag van 30 maart 2010.

In het bestreden arrest beslist de Raad van State dan ook niet wettig dat, 
wanneer de Commissie voor vrijstelling van bijdragen beslist geen vrijstelling 
te verlenen en de zelfstandige of hoofdelijk aansprakelijke vennootschap die 
beslissing betwist, tussen deze laatsten en de eiser een geschil ontstaat over hun 
verplichtingen voor de betaling van de bijdragen opgelegd door de wetgeving 
inzake sociale zekerheid voor zelfstandigen (schending van de artikelen 581, 1°, 
Gerechtelijk Wetboek, 17 en 22 koninklijk besluit nr. 38, en 88 en 91, § 1, konink-
lijk besluit van 19 december 1967).

Evenmin beslist de Raad van State wettig geen rechtsmacht te hebben kennis 
te nemen van het beroep dat de verweerder indiende tegen de beslissing van de 
Commissie voor vrijstelling van bijdragen waarbij zijn verzoek tot vrijstelling 
werd geweigerd (schending van alle in de aanhef van het middel opgesomde wette-
lijke bepalingen, in het bijzonder van de artikelen 144 en 145 Grondwet, 8 en 556, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en 17, eerste lid, en 22 koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen).

Conclusie

De beslissing van de Raad van State het beroep van de verweerder te verwerpen, 
is niet naar recht verantwoord (schending van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de scheiding der machten en van de artikelen 144 en 145 Grondwet, 8, 556, 
eerste lid, en 581, 1° , Gerechtelijk Wetboek, 7 en 14, § 1, van de op 12 januari 
1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, 17, eerste lid, en 22 koninklijk 
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der 
zelfstandigen en 88 en 91, § 1, koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende 
algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen).

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

De Raad van State is zonder rechtsmacht om kennis te nemen van 
een beroep tot nietigverklaring van een administratieve beslissing, in 
zoverre de wet de kennisname van het geschil aan de rechtscolleges van 
de rechterlijke macht heeft toegewezen.

Krachtens de artikelen 12, 13 en 15 Sociaal Statuut Zelfstandigen zijn 
de onderworpen zelfstandigen en helpers jaarlijkse bijdragen, vastge-
steld op de beroepsinkomsten bedoeld in artikel 11, § 2 en § 3, verschul-
digd bij vierden in de loop van ieder kalenderkwartaal.

Krachtens artikel 17, eerste lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen 
kunnen de zelfstandigen die menen dat zij zich in staat van behoefte 
bevinden of in een toestand die de staat van behoefte benadert, volle-
dige of gedeeltelijke vrijstelling vragen van de bijdragen verschuldigd 
met toepassing van de artikelen 12, § 1, en 13, door zich te wenden tot 
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de commissie waarin artikel 22 voorziet. Ze kunnen eveneens volle-
dige of gedeeltelijke vrijstelling vragen van de bijdragen verschuldigd 
met toepassing van artikel 13bis, § 1, voor zover deze bijdragen niet 
verschuldigd zijn in de hoedanigheid van bij artikel 12, § 2, bedoelde 
onderworpene.

Artikel 22, eerste en tweede lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen bepaalt 
dat bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een Commissie 
voor vrijstelling van bijdragen wordt opgericht die ermee is belast, 
zonder mogelijkheid van beroep, te beslissen over de aanvragen tot 
volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen, ingediend door de in 
artikel 17 bedoelde onderworpenen, ongeacht of deze aanvragen werden 
ingediend in het Nederlands, het Frans of het Duits.

Wanneer de Commissie voor vrijstelling van bijdragen beslist om de 
gevraagde vrijstelling niet te verlenen en de zelfstandige deze beslissing 
betwist, dan ontstaat tussen de zelfstandige en de Belgische Staat een 
geschil betreffende de verplichting tot betaling van bijdragen die voort-
vloeit uit de wetten en de verordeningen inzake het sociaal statuut van 
de zelfstandigen.

Krachtens artikel 581, 1°, Gerechtelijk Wetboek behoort dit geschil tot 
de materiële bevoegdheid van de arbeidsrechtbank en dus tot de rechts-
macht van een rechtscollege van de rechterlijke macht.

De omstandigheid dat de betwiste beslissing van de Commissie voor 
vrijstelling van bijdragen van discretionaire aard is, heeft geen invloed 
noch op de attributie van het geschil aan de rechtscolleges van de rech-
terlijke macht, noch op de bevoegdheid, binnen deze rechtscolleges, van 
de arbeidsrechtbank. De vraag naar de omvang van de controle die de 
rechter kan uitoefenen heeft geen uitstaans met de vaststelling van zijn 
bevoegdheid.

Het arrest dat beslist dat de Raad van State geen rechtsmacht heeft 
om kennis te nemen van het beroep van de verweerder tegen de beslis-
sing van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen waarbij zijn 
verzoek tot vrijstelling van bijdragen wordt geweigerd, schendt geen 
van de aangevoerde bepalingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

8 maart 2013 — verenigde kamer. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeck-
houtte.
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N° 159

VereNIGDe kamers — 8 maart 2013
(C.12.0424.F)

1o raaD VaN state. — aFDeLING Bestuursrechtspraak. — BeVoeGDheID. — 
Beroep tot NIetIGVerkLarING. — akte VaN eeN aDmINIstratIeVe oVerheID.

2o GroNDwet. — GroNDwet 1994 (art. 100 tot eINDe). — artIkeL 144. — 
rechterLIjke macht. — BeVoeGDheID.

3o machteN. — rechterLIjke macht. — BeVoeGDheID. — crIterIum.

4o BurGerLIjke rechteN. poLItIeke rechteN. — rechterLIjke 
macht. — BeVoeGDheID.

5o BeVoeGDheID eN aaNLeG. — BurGerLIjke ZakeN. — BeVoeGDheID. 
— VoLstrekte BeVoeGDheID.(materIëLe. persooNLIjke)

6o machteN. — rechterLIjke macht. — BeVoeGDheID. — suBjectIeF 
recht. — BeGrIp.

7o BurGerLIjke rechteN. poLItIeke rechteN. — rechterLIjke 
macht. — BeVoeGDheID. — suBjectIeF recht. — BeGrIp.

8o BeVoeGDheID eN aaNLeG. — BurGerLIjke ZakeN. — BeVoeGDheID. 
— aLGemeeN. — suBjectIeF recht. — BeGrIp.

9o machteN. — rechterLIjke macht. — BeVoeGDheID. — suBjectIeF 
recht t.a.V. eeN aDmINIstratIeVe oVerheID. — VoorwaarDe.

10o BurGerLIjke rechteN. poLItIeke rechteN. — rechterLIjke 
macht. — BeVoeGDheID. — suBjectIeF recht t.a.V. eeN aDmINIstratIeVe oVer-
heID. — VoorwaarDe.

11o BurGerLIjke rechteN. poLItIeke rechteN. — rechterLIjke 
macht. — BeVoeGDheID. — suBjectIeF recht t.a.V. eeN aDmINIstratIeVe oVer-
heID. — VoorwaarDe.

12o raaD VaN state. — aFDeLING Bestuursrechtspraak. — BeVoeGDheID. 
— GeweLDDaDeN oNDerGaaN Door eeN poLItIeaGeNt IN De uItoeFeNING VaN ZIjN 
FuNctIes. — VorDerING tot ForFaItaIre VerGoeDING weGeNs moreLe schaDe. — 
BeVoeGDheID VaN De aDmINIstratIeVe oVerheID. — GreNZeN. 

13o machteN. — uItVoereNDe macht. — GeweLDDaDeN oNDerGaaN Door 
eeN poLItIeaGeNt IN De uItoeFeNING VaN ZIjN FuNctIes. — VorDerING tot 
ForFaItaIre VerGoeDING weGeNs moreLe schaDe. — BeVoeGDheID VaN De aDmI-
NIstratIeVe oVerheID. — GreNZeN. 

14o coNFLIct VaN attrIButIe. — GeweLDDaDeN oNDerGaaN Door eeN poLI-
tIeaGeNt IN De uItoeFeNING VaN ZIjN FuNctIes. — VorDerING tot ForFaItaIre 
VerGoeDING weGeNs moreLe schaDe. — BeVoeGDheID VaN De aDmINIstratIeVe 
oVerheID. — GreNZeN. 

1o De bevoegdheid van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State wordt bepaald door het werkelijke en rechtstreekse voorwerp van het 
beroep tot nietigverklaring  (1). (Art. 144, Grondwet ; Art. 14, § 1, Wet Raad 
van State)

  (1)  Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 159.
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2o, 3o, 4o en 5o De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van 
een partij die gegrond is op een subjectief recht  (1). (Art. 144 Grondwet)

6o,7o en 8o Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich 
kan beroepen op een welbepaalde juridische verplichting die een objectieve 
rechtsregel rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de uitvoering waarvan 
die partij belang heeft (2). (Art. 144 Grondwet)

9o, 10o en 11o Een partij kan zich ten aanzien van de administratieve overheid 
enkel op een dergelijk recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid 
gebonden is (3). (Art. 144 Grondwet ; Art. 14, § 1, Wet Raad van State)

12o, 13o en 14o De administratie die kennisneemt van een aanvraag tot toeken-
ning van een bijzondere vergoeding, kan alleen vaststellen dat die wettelijke 
voorwaarden al dan niet zijn vervuld en beschikt over geen enkele beoorde-
lingsbevoegdheid ; de bevoegdheid van de administratieve overheid is volledig 
gebonden en laat helemaal geen ruimte voor beoordeling (4). (Art. 42, Wet 
1 aug. 1985)

(BeLGIsche staat, mINIster VaN BINNeNLaNDse ZakeN t. r.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van de Raad van State, 
afdeling bestuursrechtspraak, van 18 juni 2012.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 8 januari 2013 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht en advocaat-gene-
raal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

De eiser voert volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 13, 144 en 145 van de Grondwet ;
— de artikelen 8 en 556, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek ;
— de artikelen 7 en 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 

12 januari 1973 ;
— artikel 42, inzonderheid, § 3, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 

houdende fiscale en andere bepalingen ;
— de artikelen 2 en 8 van het koninklijk besluit van 23 januari 1987 betref-

fende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke 
gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp 
verlenen aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest verwerpt de door de eiser opgeworpen exceptie van onbe-
voegdheid om de volgende redenen :

  (1) tot (4) Zie concl. OM in Pas. 2013, nr. 159.
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 “(De eiser) voert aan dat arrest 5/2012 van het Grondwettelijk Hof van 11 januari 
2012, waarin dat hof antwoordt op de hem gestelde prejudiciële vraag, zou beves-
tigen dat het geen enkele beoordelingsbevoegdheid heeft om te oordelen over de 
voorwaarden voor de toekenning van de vergoeding, daar dat hof beslist heeft 
dat artikel 42, § 3, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en 
andere bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het 
opzettelijke gewelddaden uitsluit die rechtstreeks in het verlengde liggen van 
de uitoefening van de door de politieambtenaar waargenomen functies, maar die 
buiten de uitoefening van zijn functies zijn gepleegd ; het Grondwettelijk Hof 
leidt daaruit af dat de werkelijke inzet van het beroep de erkenning is van een 
subjectief recht, waarvoor de Raad van State niet bevoegd is ;

Bij het onderzoek van arrest 5/2012 van het Grondwettelijk Hof moet worden 
uitgegaan van de bewoordingen van de hem voorgelegde prejudiciële vraag, 
namelijk : ‘Is artikel 42, § 3, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet, in zoverre het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de bijzon-
dere vergoeding voorbehoudt aan de ambtenaren die het slachtoffer zijn van een 
opzettelijke gewelddaad die gelijktijdig met de uitoefening van hun functies is 
gepleegd en dat het de ambtenaren die het slachtoffer zijn van een opzettelijke 
gewelddaad die ter vergelding van de uitgeoefende functies is gepleegd maar 
buiten de uitoefening daarvan werd ondergaan, van het recht op die vergoeding 
uitsluit ?’

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de bewuste bepaling, op grond van een 
dergelijke beperkende uitlegging van het begrip ‘feiten gepleegd tijdens de uitoe-
fening van hun functies’, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, omdat 
een dergelijke uitlegging inzonderheid tot gevolg heeft dat een agent die het 
slachtoffer is van een daad van vergelding uitgesloten wordt van het voordeel 
van de bijzondere vergoeding, terwijl die daden rechtstreeks in het verlengde 
liggen van de uitoefening van de door de politieambtenaar waargenomen functies 
en beschouwd moeten worden als risico’s die inherent zijn aan die uitoefening ; 
het Grondwettelijk Hof door heeft de hem voorgestelde vraag bevestigend beant-
woord en heeft aldus geenszins een conforme uitlegging van de betwiste wettekst 
uitgesloten maar geoordeeld dat de bepaling, zoals zij in de vraag beperkend was 
uitgelegd, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt ;

Een wettekst moet worden uitgelegd met inachtneming van het door de wetgever 
nagestreefde doel en met zijn wil, zoals die met name in de parlementaire voorbe-
reiding is verwoord ; zoals het Grondwettelijk Hof heeft beklemtoond, is de invoe-
ring van een bijzondere vergoeding voor met name de politieambtenaren die het 
slachtoffer zijn van opzettelijke gewelddaden in de uitoefening van hun functies, 
het resultaat van een amendement dat door de Regering was ingediend en dat het 
algemene stelsel van hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden diende 
aan te vullen met een specifieke bescherming van de politie- en hulpdiensten ; 
dat amendement werd in de parlementaire voorbereiding als volgt verantwoord : 

‘Het misdadig gedrag van personen die allerlei misdrijven plegen gaat meer en 
meer gepaard met vrijwillige gewelddaden jegens de personen die tot taak hebben 
deze misdrijven te beletten, de gevolgen ervan te beperken of de slachtoffers 
ervan ter hulp te komen.

De golven van terrorisme en gewelddadige criminaliteit die ons land momen-
teel overspoelen maken niet enkel noodzakelijk dat de gepaste maatregelen ter 
bestrijding ervan of ter beperking van de nadelige gevolgen voor de bevolking 
worden genomen, maar vergen eveneens een grotere bescherming van de agenten 
aan wie de opdracht is toevertrouwd. 

Het moet spijtig genoeg niet meer bewezen worden dat zij de eerste slachtoffers 
vormen, zelfs de slachtoffers bij uitstek zijn van het terrorisme en het geweld.
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Bij overlijden tijdens de dienst geniet de overlevende echtgenoot weliswaar de 
voordelen van de regelingen in verband met de overlevingspensioenen en de werk-
ongevallen, maar deze regelingen zorgen slechts voor een gedeeltelijke vergoe-
ding die niet voldoende is om aan de agenten, die zich aan het gevaar moeten 
blootstellen, de verzekering te geven dat ze dit kunnen doen zonder hun families 
in een financiële noodsituatie te storten.

Daar de agenten van de overheid niet tegen elke aanval of valstrik beschermd 
kunnen worden, is het dus aangewezen een bijkomende vergoeding in te stellen 
ten gunste van agenten die zouden overlijden of het slachtoffer zouden worden 
van een volledige werkongeschiktheid ten gevolge van de uitvoering van hun 
opdrachten’ (Gedr. St., Senaat, 1984-1985, nr. 873-17, 3-4).

In de parlementaire voorbereiding werd daarenboven verduidelijkt dat ‘de 
Regering hoopt (…) dat die maatregel ertoe zal leiden de leden van de betrokken 
diensten te motiveren en een doeltreffende bijdrage zal betekenen in de strijd 
tegen de ontmoediging die dreigt te ontstaan binnen de korpsen die bijzonder 
zwaar getroffen werden’ (Gedr. St, Kamer, 1984-1985, nr. 1281/16, 7) ;

Een opzettelijke gewelddaad die gepleegd wordt ter vergelding van een hande-
ling van een agent in de uitoefening van zijn functies, valt dus impliciet onder de 
door de wetgever gewenste beschermingsregeling ;

Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het begrip gewelddaden waarvan een 
agent het slachtoffer wordt in de uitoefening van zijn functies ruim moet worden 
uitgelegd en ook betrekking heeft op een gewelddaad die in een rechtstreeks 
oorzakelijk verband staat met de handelingen van de agent in de uitoefening van 
zijn functies, zelfs als die daad gepleegd werd op een ogenblik dat de agent niet 
meer in functie was ; [de eiser] beschikt bijgevolg, voor de beslissingen over de 
toekenning van de bijzondere vergoeding, over een werkelijke beoordelingsbe-
voegdheid, met name wat betreft het oorzakelijk verband tussen de gewelddaad 
en de politiefuncties van de agent die van die daad het slachtoffer is ; de exceptie 
van onbevoegdheid wordt verworpen”.

Grieven

Eerste onderdeel

Luidens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 
rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Geschillen over 
politieke rechten behoren krachtens artikel 145 van de Grondwet tot de bevoegd-
heid van de hoven en rechtbanken, behoudens de bij wet gestelde uitzonderingen.

Krachtens de artikelen 7 en 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, geco-
ordineerd op 12 januari 1973, doet de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring 
wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voor-
geschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de 
akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden.

Uit die bepalingen volgt dat de Raad van State niet bevoegd is wanneer het 
rechtstreekse en werkelijke voorwerp van het beroep betrekking heeft op de 
erkenning van een subjectief recht. Het bestaan van een dergelijk recht veron-
derstelt dat de eiser zich kan beroepen op een welbepaalde juridische verplichting 
die een objectieve rechtsregel rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de uitvoe-
ring waarvan die partij belang heeft.

Een partij kan zich ten aanzien van de administratieve overheid enkel op een 
dergelijk recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid gebonden is.

Een dergelijke bevoegdheid bestaat wanneer de bevoegdheid van de adminis-
tratieve overheid volledig gebonden is, wat impliceert dat de voorwaarden voor 
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de uitoefening van de bevoegdheid objectief zijn vastgelegd door de rechtsregel, 
zodat de overheid over geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt.

Artikel 42, § 1 tot 3, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen bepaalt wat volgt :

 “§ 1. Onverminderd de voordelen toegekend krachtens de wetgeving op de 
arbeidsongevallen of de vergoedingspensioenen, wordt in vredestijd, onder de 
voorwaarden en volgens de modaliteiten vastgesteld door de Koning, een vergoe-
ding voor morele schade toegekend van 53 200 euro, hierna ‘bijzondere vergoeding’ 
genoemd, aan de personen bepaald in § 3 die wegens lichamelijke ongeschiktheid 
genoodzaakt zijn de dienst definitief te verlaten of aan hun rechthebbenden in 
geval van overlijden.

§ 2. De bijzondere vergoeding wordt toegekend :
1° wanneer de schade het gevolg is van opzettelijke gewelddaden of van de 

ontploffing van een oorlogstuig of van een valstriktuig bij de uitvoering van een 
politie-, beschermings-, hulpverlenings- of ontmijningsopdracht.

Onder ontmijningsopdracht moet verstaan worden de werkzaamheden van 
opsporing, neutralisatie, vervoer of vernietiging van oorlogstuigen of valstrik-
tuigen ;

2° wanneer de schade het gevolg is van de redding van personen van wie het 
leven in gevaar was.

§ 3. De bijzondere vergoeding wordt toegekend :
1° aan de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief 

en logistiek kader van de politiediensten bedoeld in artikel 116 van de wet van 
7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructu-
reerd op twee niveaus ;

2° aan de leden van de buitendiensten van de afdeling ‘Veiligheid van de Staat’ 
van het bestuur openbare Veiligheid van de federale overheidsdienst Justitie ;

3° aan de personeelsleden van de Krijgsmacht en de burgerlijke personeelsleden 
van het ministerie van Landsverdediging ;

4° aan de leden van de diensten van de civiele bescherming ;
5° aan de leden van de openbare brandweerdiensten ;
6° aan de leden van de buitendiensten van het bestuur der Strafinrichtingen.
De bijzondere vergoeding wordt toegekend aan de in het eerste lid opgesomde 

personen voor zover de schade bedoeld in § 2 veroorzaakt werd tijdens de uitoefe-
ning van hun functies”.

Uit die bepaling volgt dat elk lid van het operationeel kader en van het admi-
nistratief en logistiek kader van de politiediensten een subjectief recht heeft op 
de betaling van een bijzondere vergoeding van 53.200 euro (te indexeren bedrag), 
wanneer hij wegens lichamelijke ongeschiktheid genoodzaakt is de dienst defi-
nitief te verlaten ten gevolge van een opzettelijke gewelddaad waarvan hij in de 
uitoefening van zijn functies het slachtoffer is geworden.

Het koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning van een 
bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de 
politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan een slachtoffer 
van een opzettelijke gewelddaad, genomen ter uitvoering van artikel 42, § 1, van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, voegt geen 
enkele voorwaarde toe voor de toekenning van de door de wetgever ingevoerde 
bijzondere vergoeding.

De voorwaarden voor de toekenning van de bijzondere vergoeding, waarvan het 
bedrag forfaitair is vastgesteld, zijn door de wetgever objectief omschreven, te 
weten, in dit geval, dat de agent genoodzaakt moet zijn de dienst wegens licha-
melijke ongeschiktheid definitief te verlaten, dat er sprake moet zijn van een 
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opzettelijke gewelddaad waarvan de agent het slachtoffer is en dat er een verband 
moet bestaan tussen de opzettelijke gewelddaad en de politiefuncties van de 
agent die van de voormelde daad het slachtoffer is.

Uit het voorgaande volgt dat de administratie die regelmatig van een aanvraag 
tot toekenning van de bijzondere vergoeding kennisneemt, over geen enkele 
beoordelingsmarge beschikt. Zij kan alleen vaststellen dat de wettelijke voor-
waarden al dan niet vervuld zijn, zonder dat ze dienaangaande over een discreti-
onaire beoordelingsbevoegdheid beschikt. Voor elk geval bestaat er met andere 
woorden slechts één wettelijke beslissing.

Met name de voorwaarde biedt betreffende het verband tussen de opzettelijke 
gewelddaad en de uitoefening van de politiefuncties door de agent die van de voor-
melde daad het slachtoffer is, de administratieve overheid geen enkele beoorde-
lingsbevoegdheid om, tussen verschillende juridisch gegronde oplossingen, die 
oplossing te kunnen kiezen die haar het meest geschikt lijkt in het licht van 
het algemeen belang. Indien de overheid, na toetsing van die voorwaarde, tot de 
slotsom komt dat er een dergelijk verband bestaat, moet de voorwaarde worden 
geacht te zijn vervuld. Zo niet moet de overheid de toekenning van de gevraagde 
bijzondere vergoeding weigeren.

De bevoegdheid van de administratieve overheid in die aangelegenheid is dus 
volledig gebonden en het ontstaan van het subjectieve recht op de bijzondere 
vergoeding hangt niet af van een voorafgaande beslissing die de administratieve 
overheid kan nemen op grond van haar discretionaire bevoegdheid. De verweerder 
kan dus aanspraak maken op een subjectief recht op toekenning van de bijzon-
dere vergoeding, bepaald in artikel 42 van de wet van 1 augustus 1985, indien hij 
voldoet aan de objectieve voorwaarden die in die bepaling zijn vastgelegd, zodat 
alleen de rechtbanken van de rechterlijke orde kunnen kennisnemen van de 
geschillen betreffende de erkenning van dat recht.

De Raad van State, die om de in het middel weergegeven redenen de exceptie 
van onbevoegdheid verwerpt, verklaart zich ten onrechte bevoegd om kennis te 
nemen van geschillen over burgerlijke rechten en schendt aldus de artikelen 13, 
144 en 145 van de Grondwet, 7 en 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State, alsook de andere in het middel bedoelde bepalingen.

Tweede onderdeel

Luidens artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek is bevoegdheid de macht van de 
rechter om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht.

Luidens artikel 556, eerste lid, van datzelfde wetboek nemen de hoven en 
rechtbanken kennis van alle vorderingen, behalve van die welke de wet aan hun 
rechtsmacht onttrekt.

Krachtens de artikelen 7 en 14, § 1, van de wetten op de Raad van State, geco-
ordineerd op 12 januari 1973, doet de afdeling bestuursrechtspraak, bij wijze van 
arresten, uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding 
van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen 
van de onderscheiden administratieve overheden.

Een akte van een administratieve overheid kan in de regel, wanneer de wetgever 
die bevoegdheid niet aan een rechter van de rechterlijke orde heeft toevertrouwd, 
getoetst worden door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak. De Raad 
van State heeft daarentegen geen rechtsmacht wanneer de bevoegdheid is toege-
kend aan de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde.

Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de 
toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden 
tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan 
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een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad kan de aanvrager van de in die 
wettelijke bepaling bedoelde bijzondere vergoeding zijn vordering onmiddellijk 
brengen voor de rechtbanken van de rechterlijke orde. Artikel 8 van datzelfde 
besluit preciseert dat de kennisgeving van de beslissing van de minister moet 
vermelden dat die beslissing een vordering voor de hoven en rechtbanken van de 
rechterlijke orde niet verhindert.

Uit die bepalingen volgt dat het door de eiser aan de Raad van State voorge-
legde geschil tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken behoort, zelfs als 
erkend werd dat de eiser over een welbepaalde beoordelingsbevoegdheid beschikt.

Het arrest, dat om alle in het middel weergegeven redenen beslist dat de Raad 
van State bevoegd is om kennis te nemen van het beroep van de verweerder tegen 
de beslissing van de eiser die weigert hem de bijzondere vergoeding, bepaald in 
artikel 42 van de wet van 1 augustus 1985, toe te kennen, terwijl de artikelen 2 en 8 
van het koninklijk besluit van 23 januari 1987 bepalen dat de hoven en rechtbanken 
van de rechterlijke orde bevoegd zijn om van dat beroep kennis te nemen, schendt 
de laatstgenoemde bepalingen alsook de andere in het middel bedoelde bepalingen.

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Betreffende de door de verweerder tegen het cassatieberoep opge-
worpen middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is hetzij 
laattijdig, hetzij zonder belang

Het cassatieverzoekschrift, dat is betekend op 12 september 2012, is 
gericht tegen het arrest van de Raad van State van 18 juni 2012.

Het arrest van de Raad van State van 23 februari 2011 beslist dat “de 
door [de eiser] opgeworpen exceptie van onbevoegdheid […] verband 
houdt met de grond van de zaak” en beslist om aan het Grondwettelijk 
Hof een prejudiciële vraag te stellen betreffende de overeenstemming 
van artikel 42, § 3, tweede lid, van de wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

In tegenstelling tot het argument van de verweerder volgens hetwelk 
het cassatieberoep laattijdig is, doet dat arrest niet definitief uitspraak 
over de exceptie van onbevoegdheid door het te verwerpen.

In tegenstelling tot het argument van de verweerder volgens hetwelk 
het cassatieberoep voorbarig is, doet het bestreden arrest van 18 juni 
2012 definitief uitspraak over de exceptie van onbevoegdheid door te 
beslissen dat die exceptie “verworpen wordt” en benadeelt het aldus de 
eiser die, derhalve, belang erbij heeft kritiek op dat arrest uit te oefenen.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Het middel

Eerste onderdeel

Luidens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burger-
lijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken.

Krachtens artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 
1973 op de Raad van State doet de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen tot 
nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op 
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straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwen-
ding van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onder-
scheiden administratieve overheden.

Die bevoegdheid wordt bepaald door het werkelijke en rechtstreekse 
voorwerp van het beroep tot nietigverklaring.

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een 
partij die gegrond is op een subjectief recht.

Het bestaan van een dergelijk recht veronderstelt dat de eiser zich 
kan beroepen op een welbepaalde juridische verplichting die een objec-
tieve rechtsregel rechtstreeks aan een derde oplegt en bij de uitvoering 
waarvan die partij belang heeft.

Een partij kan zich ten aanzien van de administratieve overheid enkel 
op een dergelijk recht beroepen als de bevoegdheid van die overheid 
gebonden is.

Artikel 42 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere 
bepalingen bepaalt :

 “§ 1. Onverminderd de voordelen toegekend krachtens de wetgeving op 
de arbeidsongevallen of de vergoedingspensioenen, wordt in vredestijd, 
onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten vastgesteld door de 
Koning, een vergoeding voor morele schade toegekend van 53.200 euro, 
hierna ‘bijzondere vergoeding’ genoemd, aan de personen bepaald in § 3 
die wegens lichamelijke ongeschiktheid genoodzaakt zijn de dienst defi-
nitief te verlaten of aan hun rechthebbenden in geval van overlijden.

§ 2. De bijzondere vergoeding wordt toegekend :
1° wanneer de schade het gevolg is van opzettelijke gewelddaden of van 

de ontploffing van een oorlogstuig of van een valstriktuig bij de uitvoe-
ring van een politie-, beschermings-, hulpverlenings- of ontmijningsop-
dracht.

Onder ontmijningsopdracht moet verstaan worden de werkzaamheden 
van opsporing, neutralisatie, vervoer of vernietiging van oorlogstuigen 
of valstriktuigen ;

2° wanneer de schade het gevolg is van de redding van personen van wie 
het leven in gevaar was.

§ 3. De bijzondere vergoeding wordt toegekend :
1° aan de personeelsleden van het operationeel kader en van het admi-

nistratief en logistiek kader van de politiediensten bedoeld in artikel 116 
van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ;

2° aan de leden van de buitendiensten van de afdeling ‘Veiligheid van 
de Staat’ van het bestuur openbare Veiligheid van de federale overheids-
dienst Justitie ;

3° aan de personeelsleden van de Krijgsmacht en de burgerlijke perso-
neelsleden van het ministerie van Landsverdediging ;

4° aan de leden van de diensten van de civiele bescherming ;
5° aan de leden van de openbare brandweerdiensten ;
6° aan de leden van de buitendiensten van het bestuur der strafinrich-

tingen.
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De bijzondere vergoeding wordt toegekend aan de in het eerste lid 
opgesomde personen voor zover de schade bedoeld in § 2 veroorzaakt 
werd tijdens de uitoefening van hun functies”.

Het koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning 
van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden 
tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp 
verlenen aan een slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad, genomen 
ter uitvoering van artikel 42, § 1, van de wet van 1 augustus 1985, voegt 
geen enkele voorwaarde toe voor de toekenning van de door de wetgever 
ingevoerde bijzondere vergoeding.

Uit die bepalingen volgt dat de voorwaarden voor de toekenning van 
de bijzondere vergoeding, waarvan het bedrag forfaitair is vastgesteld, 
door de wetgever volledig zijn omschreven, te weten, in dit geval : 1° het 
feit dat de agent genoodzaakt is de dienst wegens lichamelijke onge-
schiktheid definitief te verlaten, 2° het bestaan van een opzettelijke 
gewelddaad waarvan de agent het slachtoffer is of de ontploffing van een 
oorlogstuig of van een valstriktuig en 3° een verband tussen de oorzaak 
van de schade en de uitoefening van bepaalde functies, zoals de politie-
functies van de agent die van die daad het slachtoffer is.

De administratie die kennisneemt van een aanvraag tot toekenning 
van de bijzondere vergoeding, kan enkel vaststellen dat die wettelijke 
voorwaarden al dan niet zijn vervuld en beschikt over geen enkele beoor-
delingsbevoegdheid.

De bevoegdheid van de administratieve overheid is te dezen volledig 
gebonden en laat geen enkele ruimte voor beoordeling.

Het arrest dat, na te hebben geoordeeld dat “het begrip gewelddaden 
waarvan een agent het slachtoffer wordt in de uitoefening van zijn func-
ties ruim moet worden uitgelegd en ook betrekking heeft op een geweld-
daad die in een rechtstreeks oorzakelijk verband staat met de hande-
lingen van de agent in de uitoefening van zijn functies, zelfs als die daad 
gepleegd werd op een ogenblik dat de agent niet meer in functie was”, 
beslist dat “[de eiser] bijgevolg, voor de beslissingen over de toekenning 
van de bijzondere vergoeding, over een werkelijke beoordelingsbevoegd-
heid beschikt, met name wat betreft het oorzakelijk verband tussen de 
gewelddaad en de politiefuncties die uitgeoefend worden door de agent 
die van die daad het slachtoffer is” en dat, bijgevolg, “de exceptie van 
onbevoegdheid wordt verworpen”, schendt de in dat onderdeel bedoelde 
bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
uitspraak doende in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van de 

Raad van State en dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest.

Veroordeelt de verweerder in de kosten.
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8 maart 2013 — verenigde kamers. — Voorzitter : de heer Goethals, eerste 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de 
heer T’Kint.

N° 160

1o kamer — 8 maart 2013 
(C.11.0477.N)

1o VoNNIsseN eN arresteN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — 
VorDerING IN rechte. — oNDerwerp VaN De VorDerING. — syNthesecoNcLusIe. 
— GeVoLG.

2o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresteN. — op coNcLusIe. — 
BurGerLIjke ZakeN (haNDeLsZakeN eN socIaLe ZakeN INBeGrepeN). — VorDe-
rING IN rechte. — oNDerwerp VaN De VorDerING. — syNthesecoNcLusIe. — 
GeVoLG.

3o VorDerING IN rechte. — VoNNIsseN eN arresteN. — BurGerLIjke ZakeN. 
— oNDerwerp VaN De VorDerING. — syNthesecoNcLusIe. — GeVoLG.

4o rechtsBeGINseLeN (aLGemeNe). — rechtsspreuk VoLGeNs weLke De 
BIjZaak De hooFDZaak VoLGt. — BeGrIp.

1o, 2o en 3o Uit de bepalingen van de artikelen 748bis en 780, eerste lid, 3o, 
Gerechtelijk Wetboek volgt dat het onderwerp van de vordering uitslui-
tend wordt bepaald door de syntheseconclusie en de rechter geen uitspraak 
vermag te doen over een punt van de vordering dat niet wordt herhaald in 
de syntheseconclusie ; dit houdt ook in dat de partij die in haar synthese-
conclusie de in een eerdere conclusie of de gedinginleidende akte geformu-
leerde vordering niet herneemt, wordt geacht van deze vordering afstand te 
doen  (1). (Artt. 748bis en 780, eerste lid, 3o, Gerechtelijk Wetboek) 

4o De rechtsspreuk volgens welke de bijzaak de hoofdzaak volgt, is geen alge-
meen rechtsbeginsel  (2).

(D. e.a. t. s. e.a.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 25 maart 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

  (1)  Cass. 29 maart 2012, AR C.11.0472.N, AC 2012, nr. 208 ; zie ook G. De LeVaL, “Conclu-
sions de synthèse et motivation de la décision”, JLMB 2009, 1667-1668.

  (2)  Cass. 7 april 1986, AR nr. 7426, AC 1985-1986, nr. 479.
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Cassatiemiddel

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

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 780, eerste lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek bevat 
het vonnis, op straffe van nietigheid, onder meer het onderwerp van de 
vordering en het antwoord op de conclusies of middelen van de partijen.

2. Artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat onverminderd de 
toepassing van artikel 748, § 2, en behoudens in het geval van conclu-
sies die er slechts toe strekken om een of meer van de in artikel 19, 
tweede lid, bedoelde maatregelen te verzoeken, een tussengeschil op te 
werpen dat aan het geding geen einde maakt of te antwoorden op het 
advies van het openbaar ministerie, de laatste conclusie van een partij 
de vorm aanneemt van een syntheseconclusie en dat voor de toepassing 
van artikel 780, eerste lid, 3°, de syntheseconclusie alle vorige conclusies 
vervangt en desgevallend de gedinginleidende akte van de partij die de 
syntheseconclusie neerlegt.

3. Uit deze bepalingen volgt dat het onderwerp van de vordering 
uitsluitend wordt bepaald door de syntheseconclusie en de rechter geen 
uitspraak vermag te doen over een punt van de vordering dat niet wordt 
herhaald in de syntheseconclusie.

Dit houdt ook in dat de partij die in haar syntheseconclusie de in een 
eerdere conclusie of de gedinginleidende akte geformuleerde vordering 
niet herneemt, wordt geacht van deze vordering afstand te doen.

4. Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, vorderden 
de eisers in het dictum van hun laatste conclusie van 30 december 2009 
voor de appelrechters, hetgeen volgt : “De zwarigheid c.q. de opmerking 
die door (eisers) werd geformuleerd in de akte van 11 december 2006, en 
die erin bestaat dat de 250 aandelen van 6.000 BF of 148,74 [euro] ’t stuk 
samen 1.500. 000 BF of 37.184,03 [euro] ten onrechte uit het actief van de 
nalatenschap worden weggelaten ontvankelijk en gegrond te bevinden 
en dienvolgens te zeggen voor recht dat de notarissen gehouden zijn in 
het actief de 250 aandelen aan 6.000 BF of 148,74 [euro] op te nemen en in 
de verdeling te begrijpen”.

Ook in het overwegend gedeelte van dezelfde conclusie maakten de 
eisers nergens nog gewag van hun zwarigheid in verband met de interest 
op deze aandelen.

5. De appelrechters die, na te hebben geoordeeld dat “waar (eisers) in 
hun brief van 21.11.2006 gehecht aan het proces-verbaal van niet-akkoord 
van 11.12.2006, het standpunt hebben ingenomen dat in de rubriek inte-
resten (punt 1.A.8) onder het punt c de interesten op de waarde van de 
aandelen van 01.01.1952 tot 31.12.2006 dienen te worden opgenomen, zij 
dit standpunt in conclusies klaarblijkelijk niet hebben gehandhaafd” 
en dat de eisers enkel nog vragen dat “de actiefpost aandelen (opnieuw) 
in de staat wordt opgenomen”, om vervolgens geen uitspraak te doen 
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over de aanvankelijk door de eisers nopens de interest geformuleerde 
zwarigheid, geven te kennen dat het onderwerp van de vordering laatst-
vermelde zwarigheid kennelijk niet meer omvat en dat de eisers, gelet 
op de voor geen andere uitleg vatbare termen van hun laatste conclusie, 
van deze vordering afstand deden.

6. Zij verantwoorden aldus hun beslissing naar recht, zonder misken-
ning van de bewijskracht van de conclusie van de eisers van 30 december 
2009, en op gronden die het Hof toelaten zijn wettigheidscontrole uit te 
oefenen.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. De rechtspreuk volgens welke de bijzaak de hoofdzaak volgt, is geen 

algemeen rechtsbeginsel.
In zoverre het middel de schending ervan aanvoert, is het niet ontvan-

kelijk.
8. Het middel preciseert niet hoe en waardoor de beslissing van de 

appelrechters dat het onderwerp van de vordering de zwarigheid in 
verband met de interest kennelijk niet meer omvat en dat de eisers 
derhalve afstand deden van dit punt, de artikelen 547 en 856 Burgerlijk 
wetboek schendt.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.

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

8 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : 
mevr. Geinger en de heer Maes.

N° 161

1o kamer — 8 maart 2013
(C.12.0121.N)

1o cassatIemIDDeLeN. — BurGerLIjke ZakeN. — oNDuIDeLIjk mIDDeL. 
— aLs GeschoNDeN aaNGeweZeN wetsBepaLING. — ZIV-wet. — GeBruIk VaN De 
Verkorte cIteertIteL. — oNtVaNkeLIjkheID.

2o ZIekte- eN INVaLIDIteItsVerZekerING. — aLGemeeN. — cassa-
tIemIDDeL. — aLs GeschoNDeN aaNGeweZeN wetsBepaLING. — ZIV-wet. — 
GeBruIk VaN De Verkorte cIteertIteL. — oNtVaNkeLIjkheID.

1o en 2o Wanneer een cassatiemiddel schending aanvoert van een artikel van 
de “ZIV-wet”, zonder te preciseren welke wet wordt bedoeld, leest het Hof 
de als geschonden aangewezen “ZIV-wet” als de “gecoördineerde wet van 
14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen”, conform de door het Hof gebruikte “Lijst van verkorte 
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citeertitels van wetten en besluiten en hun volledige benaming” die is opge-
nomen in de Arresten van het Hof van Cassatie en op zijn webstek ; dit 
middel is dan ook ontvankelijk.

(LaNDsBoND VaN LIBeraLe mutuaLItIeteN  
t. eLIa asset N.V. e.a.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 27 januari 2010.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 

middel aan.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling 

Middel

Ontvankelijkheid

1. De eerste verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid 
aan : het middel dat schending aanvoert van artikel 136, § 2, “ZIV-wet”, 
zonder te preciseren welke wet hiermee wordt bedoeld, is onvoldoende 
nauwkeurig.

2. Het Hof leest de als geschonden aangewezen “ZIV-wet” als de “Geco-
ordineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen”, conform de door het 
Hof gebruikte “Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten 
en hun volledige benaming” die is opgenomen in de Arresten van het Hof 
van Cassatie en op zijn webstek.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Gegrondheid

Eerste onderdeel

3. Krachtens artikel 136, § 2, vierde lid, ZIV-wet treedt de verzekerings-
instelling rechtens in de plaats van de rechthebbende tot beloop van het 
bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het 
gemeen recht verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeel-
telijk vergoeden.

Dat daaruit volgt dat :
— de voorwaarden tot toekenning van de door de verzekeringsinstel-

ling verleende prestaties waarvoor de verzekeringsinstelling krachtens 
de vermelde wetsbepaling over het wettelijk subrogatierecht beschikt, 
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evenals het bedrag van deze prestaties, geregeld worden door de wetge-
ving inzake de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ;

— het bedrag van de vordering van de verzekeringsinstelling niet 
hoger kan zijn dan het geheel van de sommen die krachtens de Belgische 
wetgeving, de buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd 
zijn ;

— de bedoelde vergoedingen dezelfde schade geheel of gedeeltelijk 
moeten vergoeden ;

— de in het kader van de toepassing van de ZIV-wet genomen beslis-
sing die de staat van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit vaststelt, 
niet kan worden bekritiseerd voor de rechter die uitspraak doet over de 
rechtsvordering van de indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor het 
ongeval aansprakelijke partij ;

— de verhaalsvordering van het ziekenfonds niet kan worden afge-
wezen voor de uitkeringen gedaan in een bepaalde periode, enkel omdat 
het slachtoffer naar gemeen recht over die periode waarvoor het in de 
regeling van de ZIV-wet als arbeidsongeschikt werd erkend, tijdelijk of 
blijvend minder dan 66 % arbeidsongeschikt is.

4. De appelrechters oordelen dat :
— de eiser uitkeringen toekent in geval van arbeidsongeschiktheid 

van meer dan 66% ;
— de blijvende arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer vanaf de 

datum van consolidatie slechts 40% bedraagt.
5. De appelrechters die de vordering van de eiser op deze gronden 

afwijzen voor de uitkeringen gedaan aan het slachtoffer vanaf de conso-
lidatiedatum, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Overige grieven

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

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

uitkeringen na de datum van consolidatie en over de kosten.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

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

8 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en 
mevr. Geinger.
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N° 162
1o kamer — 8 maart 2013

(C.12.0162.N)

eNerGIe. — Gaswet. — BeZettING. — erFDIeNstBaarheID VaN opeNBaar Nut. 
— BeZwaarD erF. — eIGeNaar. — GerechtIGDe. — aaNkoop VaN het terreIN. 
— oNteIGeNING. — VerpLIchtING. — omVaNG. 

De eigenaar van een erf dat is bezwaard met een wettelijke erfdienstbaarheid 
van openbaar nut van bezetting, die elk daad verbiedt welke de gasvervoer-
installatie of de exploitatie ervan kan schaden, kan aan de gerechtigde op de 
erfdienstbaarheid vragen het bezette terrein aan te kopen en kan, bij gebreke 
van overeenstemming over verkoop in der minne, de gerechtigde op de 
erfdienstbaarheid tot onteigening dwingen ; de gerechtigde op de erfdienst-
baarheid is hierbij niet verplicht het private erf, dat gedeeltelijk wordt bezet, 
volledig te kopen of te onteigenen. (Artt. 11 en 14 Gaswet) 

(FLuXys N.V. t. j. 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 Mechelen van 20 december 2011.

Raadsheer Alain Smetryns 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.

II. BesLIssING VaN het hoF

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

Middel

Eerste onderdeel 

7. Artikel 11, eerste lid, Gaswet bepaalt dat het gebruik waartoe het 
openbaar of het privaat domein dat gedeeltelijk wordt bezet, is bestemd, 
geëerbiedigd moet worden. Deze bezetting brengt generlei bezitsbero-
ving mee, maar vormt een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar 
nut die elke daad verbiedt welke de gasvervoerinstallatie of de exploi-
tatie ervan kan schaden.

Krachtens artikel 11, tweede lid, Gaswet, kan de eigenaar van het private 
erf dat met deze erfdienstbaarheid is bezwaard, aan de minister tot wiens 
bevoegdheid de energie behoort, laten weten dat hij aan de gerechtigde op 
de erfdienstbaarheid vraagt het bezette terrein aan te kopen.

Artikel 11, derde lid, Gaswet bepaalt dat wanneer tussen de eige-
naar van het bezwaarde erf en de houder van een gasvervoervergunning 
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geen overeenstemming wordt bereikt voor een verkoop in der minne, 
artikel 14 van toepassing is.

Krachtens artikel 14 Gaswet kan de houder van een vervoervergun-
ning, ten voordele van wie een koninklijk besluit van verklaring van 
openbaar nut is vastgesteld, wanneer hij het vraagt en binnen de perken 
van dit laatste besluit, door de Koning worden gemachtigd in naam van 
de Staat maar op eigen kosten de nodige onteigeningen te verrichten.

8. Op grond van deze bepalingen kan de eigenaar van het bezwaarde erf 
aan de gerechtigde op de erfdienstbaarheid vragen het bezette terrein 
aan te kopen en kan hij, bij gebreke van overeenstemming over verkoop 
in der minne, de gerechtigde op de erfdienstbaarheid tot onteigening 
dwingen. 

De gerechtigde op de erfdienstbaarheid is hierbij niet verplicht het private 
erf, dat gedeeltelijk wordt bezet, volledig te kopen of te onteigenen. 

9. De verkoop in der minne bedoeld in artikel 11, derde lid, Gaswet, 
vereist, overeenkomstig de artikelen 1108, 1582 en 1583 Burgerlijk 
Wetboek, een wilsovereenstemming over de zaak en de prijs.

10. De appelrechters stellen vast dat : 
— de verweerders in hun brief van 17 oktober 2008 aanspraak maakten 

op de toepassing van artikel 11, tweede lid, Gaswet en de eiseres 
verzochten de totale oppervlakte van het perceel in der minne aan te 
kopen tegen de eenheidsprijs van 104,50 euro/m² ; 

— de eiseres zich bij brief van 16 december 2008 akkoord verklaarde 
met de eenheidsprijs maar niet met de oppervlakte. 

11. De appelrechters die oordelen dat op het ogenblik dat de verweer-
ders bij brief van 17 oktober 2008 aanspraak maakten op het wette-
lijk recht om het betrokken perceel te doen aankopen door de eiseres, 
tussen partijen bij wijze van wettelijk georganiseerd automatisme een 
overeenkomst is ontstaan die tot eigendomsoverdracht leidt en dat de 
onteigening waartoe moest worden overgegaan geen ander voorwerp 
kan hebben dan hetgeen waarover de verweerders hun wil tot verkopen 
hebben uitgedrukt, schenden de hierboven vermelde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.

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

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

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

rechtszitting houdend in hoger beroep. 

8 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer Wouters.
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N° 163

1o kamer — 8 maart 2013
(C.12.0322.N)

1o rechterLIjk GewIjsDe. — GeZaG VaN GewIjsDe. — BurGerLIjke 
ZakeN. — VorDerING tusseN DeZeLFDe persoNeN. — BeGrIp. 

2o rechterLIjk GewIjsDe. — GeZaG VaN GewIjsDe. — BurGerLIjke 
ZakeN. — ZeLFDe partIjeN. — reeDs BesLechte rechtsVorDerING. — Latere 
rechtsVorDerING. — Voorwerp eN oorZaak. — NIet DeZeLFDe. — GeVoLGeN.

3o rechterLIjk GewIjsDe. — GeZaG VaN GewIjsDe. — aLGemeeN. — 
omVaNG. 

1o Het gezag van gewijsde van een rechterlijke beslissing in burgerlijke zaken 
kan worden tegengeworpen, niet alleen door en tegen degene die als eiser of 
verweerder in het geding is opgetreden, maar ook door en tegen degene die 
in het geding is tussengekomen of tot tussenkomst is geroepen, zij het slechts 
tot bindendverklaring  (1). (Art. 23 Gerechtelijk Wetboek)

2o Uit de omstandigheid dat het voorwerp en de oorzaak van een definitief 
beslechte rechtsvordering niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvor-
dering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat die overeenstem-
ming ontbreekt voor elke aanspraak of betwisting die een partij in het ene of 
het andere geding aanvoert, noch, bijgevolg, dat de rechter een aanspraak 
kan aannemen waarvan de grondslag onverenigbaar is met wat vroeger is 
beslist (2). (Artt. 23 tot 27 Gerechtelijk Wetboek)

3o Het gezag van gewijsde strekt zich uit tot wat de rechter over een geschil-
punt heeft beslist, en tot wat, om reden dat het geschil dat voor hem is 
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de 
noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn beslissing uitmaakt 
(3). (Art. 23 Gerechtelijk Wetboek)

(e. t. e.)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :

sItuerING eN proceDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan betreft 
het voorwerp van het geschil een overeenkomst van 7 december 1992 met 
betrekking tot de overdracht van aandelen in vennootschappen door 
wijlen de vader van partijen aan verweerder.

Eiseres, die van oordeel is dat deze overeenkomst een vermomde 
schenking uitmaakt omdat voor deze overdracht geen volwaardige 
tegenprestatie zou zijn geleverd, stelde tegen verweerder een vordering 
tot inkorting van deze schenking in, vermits zij van oordeel was dat het 
beschikbaar gedeelte van de nalatenschap was overschreden.

  (1) tot (3) Zie concl. O.M.
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2. Bij vonnis van 24 maart 2010 verklaarde de rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen de vordering toelaatbaar en beval zij, alvorens recht 
te doen, een deskundigenonderzoek, zulks o.m. om uit te maken hoeveel 
aandelen de decujus op 7 december 1992 bezat en welke hun waarde was. 

3. Op het hoger beroep van verweerder en het incidenteel hoger beroep 
van eiseres verklaarde het hof van beroep te Antwerpen bij arrest van 
6 februari 2012 het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvanke-
lijk, verklaarde het enkel het hoger beroep gegrond, hervormde het het 
bestreden vonnis, verklaarde het de hoofdvordering van eiseres onont-
vankelijk, trok het ingevolge de devolutieve kracht van het hoger 
beroep de zaak aan zich wat betreft de tegenvordering, verklaarde het 
deze ongegrond en veroordeelde het eiseres tot de kosten. 

Het hof van beroep grondde deze beslissing op het oordeel dat reeds 
bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 9 juni 
1999, rechtdoend op een pauliaanse vordering ingesteld door een bankin-
stelling, was beslist dat de overeenkomst van overdracht van aandelen 
van 7 december 1992 geen schenking uitmaakte, en dat het gezag van 
gewijsde verbonden aan dit vonnis verhindert dat de rechter opnieuw zou 
beslissen over een rechtspunt dat reeds door een rechter werd beslist. Nu 
in dit vonnis van 9 juni 1999 reeds was geoordeeld dat de overdracht van 
aandelen geen schenking uitmaakte, kon eiseres volgens het hof van 
beroep dan ook geen nieuwe vordering instellen om te doen vaststellen 
dat die overdracht van aandelen wel een vermomde of onrechtstreekse 
schenking was. 

4. Het cassatieberoep van eiseres tegen dit arrest maakt het voorwerp 
uit van de huidige cassatieprocedure. 

het eNIG cassatIemIDDeL

5. In haar enig cassatiemiddel voert eiseres schending aan van de arti-
kelen 23, 25, 702, 3o, en 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

6. Zij voert aan dat in casu de voorwaarden van artikel 23 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet waren vervuld. Zij laat gelden dat het gezag 
van gewijsde relatief is en enkel geldt ten aanzien van de partijen door 
en tegen wie die vordering werd ingesteld zodat het vonnis van 9 juni 
1999, in zoverre het uitspraak deed over de pauliaanse vordering inge-
steld door de bank tegen de vader van partijen en tegen verweerder, 
voor haar niet bindend zou zijn gezien zij geen verweerster was op die 
pauliaanse vordering. Bovendien veronderstelt het gezag van gewijsde 
dat er sprake is geweest van een betwisting die aan de rechter werd 
voorgelegd en waarover de partijen ook tegenspraak hebben gevoerd. Nu 
uit het vonnis van 9 juni 1999 niet blijkt dat er voor de rechtbank tussen 
eiseres en verweerder een discussie werd gevoerd over de waarde van de 
door verweerder aan zijn vader te leveren tegenprestaties, noch over de 
aan- of afwezigheid van de wens van de vader om deze tegenprestatie 
uitgevoerd te zien worden, noch over de daadwerkelijke uitvoering van 
die tegenprestaties door verweerder, noch over het feit dat achter deze 
rechtshandeling onder bezwarende titel een schenking schuil ging, zou 
het vonnis geen gezag van gewijsde hebben ten aanzien van eiseres. 
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7. Eiseres stelt dat uit de vergelijking van de vordering, zoals voorge-
legd aan het hof van beroep te Antwerpen en deze waarover de rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen bij het vonnis van 9 juni 1999 uitspraak 
deed, blijkt dat eiser en verweerder in de beide procedures verschillend 
waren en dat beide vorderingen bovendien zowel een ander voorwerp als 
een andere oorzaak hadden. 

BesprekING VaN het eNIG cassatIemIDDeL

8. Luidens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek strekt het gezag 
van het rechterlijk gewijsde zich niet verder uit dan tot hetgeen het 
voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevor-
derde zaak dezelfde is ; dat de vordering op dezelfde oorzaak berust ; dat 
de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door hen en tegen hen 
in dezelfde hoedanigheid gedaan is.

9. Het gezag van gewijsde van een rechterlijke beslissing in burger-
lijke zaken kan worden tegengeworpen, niet alleen door en tegen degene 
die als eiser of verweerder in het geding is opgetreden, maar ook door en 
tegen degene die in het geding is tussengekomen of tot tussenkomst is 
geroepen, zij het slechts tot bindendverklaring  (1). 

De exceptie van gewijsde kan door de verweerder in het tweede geding 
worden ingeroepen, op voorwaarde dat hijzelf en zijn huidige tegen-
stander partij waren bij de eerste, met gezag van gewijsde beklede 
uitspraak. Of degene die de exceptie opwerpt in het eerste geding optrad 
als eiser, verweerder, vrijwillig tussenkomende of in tussenkomst gedag-
vaarde partij, is ter zake — net zoals de afloop van het eerste geding — 
totaal irrelevant  (2).

10. Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest was eiseres 
betrokken in het geding dat heeft geleid tot het vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen van 9 juni 1999. 

Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan, en meer bepaald 
het voormelde vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 
van 9 juni 1999, blijkt dat eiseres en verweerder respectievelijk als derde 
en tweede verweerders waren opgeroepen om zich te verweren tegen 
een door een bankinstelling ingestelde pauliaanse vordering die ertoe 
strekte de overeenkomst van 7 december 1992 niet tegenstelbaar te laten 
verklaren en tegen een zijdelingse vordering.

11. Eiseres was derhalve in die eerste procedure partij, tegen wie het gezag 
van gewijsde kan worden tegengeworpen, en heeft tegenspraak kunnen 
voeren over de kwalificatie van de overeenkomst van 7 december 1992.

12. In zoverre eiseres laat gelden dat het vonnis van 9 juni 1999 geen 
gezag van gewijsde had omdat eiser en verweerder in die procedure 
verschillend waren van de eiser en verweerder in de huidige procedure, 
lijkt het middel mij dienvolgens te falen naar recht.

13. Uit het feit dat de oorzaak en het voorwerp van een rechtsvorde-
ring, tussen dezelfde partijen, niet volledig overeenstemmen, volgt niet 

  (1)  Cass. 14 mei 1982, AC 1981-82, nr. 548.
  (2)  P. taeLmaN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde – een begrippenstudie, Diegem, 

Kluwer, 2001, 69-70.
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noodzakelijk dat de rechter een aanspraak, waarvan de grond onverenig-
baar is met een vroeger geoordeelde zaak, kan aannemen  (1). 

Het gezag van gewijsde strekt zich uit tot wat de rechter over een 
geschilpunt heeft beslist, en tot wat, om reden dat het geschil dat voor 
hem gebracht is en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren, de noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn beslis-
sing uitmaakt  (2). Het gezag van gewijsde kleeft aan hetgeen de rechter 
werkelijk heeft beslist over een geschilpunt dat hem door partijen 
expliciet of impliciet ter beslissing was onderworpen, onverminderd 
of die beslissing voorkomt in het beschikkende gedeelte dan wel onder 
de consideransen ; hetzelfde gezag kleeft ook aan de redenen waarop de 
beslissing noodzakelijk steunt  (3). Het gezag van gewijsde strekt zich 
aldus ook uit tot de zogenaamde “dragende gronden”  (4). 

14. Om te beslissen of de exceptie van gewijsde aanneembaar is, moet 
worden gelet op de grondbestanddelen van de twee rechtsvorderingen en 
onderzocht of de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het 
voordeel van de vorige beslissing ongedaan te maken  (5).

15. “De exceptie van gewijsde strekt er niet enkel toe om de herha-
ling van een volkomen identieke vordering te verhinderen, maar dient 
tevens om te vermijden dat de tweede rechter een. – in het kader van de 
eerste procedure. – reeds beslecht feitelijk aspect of rechtspunt ander-
maal zou dienen te berechten. Slechts hierdoor kan vermeden worden 
dat de tweede uitspraak onverenigbaar of in tegenspraak is met de eerst 
gewezen beslissing”  (6).

16. In casu stellen de appelrechters vast dat in het geding dat aanlei-
ding gaf tot het vonnis van 9 juni 1999 door de bankinstelling een vorde-
ring werd ingesteld ertoe strekkende de overeenkomst van overdracht 
van aandelen van 7 december 1992 ten aanzien van haar niet tegenwerp-
baar te horen verklaren op de grond, onder meer, dat er fraude of bedrog 
zou zijn gepleegd bij deze overeenkomst en waarbij werd aangevoerd dat 
deze overdracht van aandelen in werkelijkheid een schenking was. 

De appelrechters stellen vast dat bij vonnis van 9 juni 1999 de pauli-
aanse vordering van de bank werd verworpen onder meer op grond van 
de volgende overwegingen : 

“(De bank) toont evenwel niet aan dat er fraude of bedrog zou zijn 
gepleegd door de schuldenaar en derde bij deze rechtshandeling onder 
bezwarende titel. 

Vooreerst kan de bestreden rechtshandeling niet beschouwd worden 
als een rechtshandeling om niet, gelet op de tegenprestaties aangegaan 

  (1)  Zie Cass. 4 dec. 2008, AR C.07.0412.F, AC 2008, nr. 698 ; Cass. 30 maart 2006, AR 
C.04.0553.N, AC 2006, nr. 184 ; Cass. 30 sept. 2004, AR C.02.0420.F, AC 2004, nr. 443 ; Cass. 
20 feb. 1975, AC 1975, 696.

  (2)  Cass. 4 dec. 2008, AR C.07.0412.N, AC 2008, nr. 698 ; Cass. 29 jan. 2007, AR C.04.0600.F, 
AC 2007, nr. 52 ; Cass. 13 juni 2002, AR C.99.0405.N, AC 2002, nr. 355.

  (3)  Cass. 14 mei 1982, AC 1981-82, nr. 548.
  (4)  M. castermaNs, Gerechtelijk Privaatrecht, Gent, Story Publishers, 2009, 68.
  (5)  Cass. 16 maart 1972, AC 1972, 670.
  (6)  P. taeLmaN, Het gezag van het rechterlijk gewijsde – Een begrippenstudie, Diegem, 

Kluwer, 2001, 69.
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door de overnemer van de aandelen, zodat (de bank) naast de benadeling, 
het bedrieglijk inzicht van de derde, in casu van (verweerder) dient te 
bewijzen.

Uit de feitelijke gegevens van de zaak blijkt dit bedrieglijk inzicht in 
hoofde van (verweerder) niet”.

17. Het bestreden arrest oordeelt vervolgens dat in dit vonnis van 
9 juni 1999 aldus reeds werd beslist dat de litigieuze overeenkomst tot 
overdracht van aandelen van 7 december 1992 geen schenking uitmaakte.

18. Het stelt tevens vast dat de nieuwe rechtsvordering die door eiseres 
werd ingesteld ertoe strekt vast te stellen dat de overeenkomst van 
7 december 1992 tussen verweerder en zijn vader, waarbij deze laatste 
zijn aandelen in vennootschappen overdraagt aan verweerder, een schen-
king onder levenden is, en dienvolgens deze schenking in te korten op 
het beschikbaar gedeelte. 

19. De appelrechters slaan acht op de bestanddelen van de beide rechts-
vorderingen en onderzoeken of zij de nieuwe aanspraak kunnen inwil-
ligen zonder het voordeel van de vorige beslissing ongedaan te maken.

20. De appelrechters konden aldus naar mijn oordeel zonder schen-
ding van de in het middel als geschonden aangewezen wetsbepalingen 
beslissen dat het gezag van gewijsde van het vonnis van de rechtbank 
van eerste aanleg te Antwerpen van 9 juni 1999 verhindert dat uitspraak 
wordt gedaan over die nieuwe vordering van eiseres en hebben hun 
beslissing naar recht verantwoord.

21. Het middel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden. 

coNcLusIe : verwerping 

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 6 februari 2012.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 9 januari 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

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. Het gezag van gewijsde van een rechterlijke beslissing in burger-
lijke zaken kan worden tegengeworpen, niet alleen door en tegen degene 
die als eiser of verweerder in het geding is opgetreden, maar ook door 
en tegen degene die in het geding is tussenkomen of tot tussenkomst is 
geroepen, zij het slechts tot bindendverklaring.
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2. Uit de omstandigheid dat het voorwerp en de oorzaak van een defi-
nitief beslechte rechtsvordering niet dezelfde zijn als die van een latere 
rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet noodzakelijk dat die 
overeenstemming ontbreekt voor elke aanspraak of betwisting die een 
partij in het ene of het andere geding aanvoert, noch, bijgevolg, dat de 
rechter een aanspraak kan aannemen waarvan de grondslag onverenig-
baar is met wat vroeger is beslist.

Het gezag van gewijsde strekt zich uit tot wat de rechter over een 
geschilpunt heeft beslist, en tot wat, om reden dat het geschil dat voor 
hem is gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren, de noodzakelijke grondslag, al weze het impliciet, van zijn 
beslissing uitmaakt.

3. Uit het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 
9 juni 1999 blijkt dat de eiseres en de verweerder respectievelijk als derde 
en tweede verweerders waren opgeroepen om zich te verweren tegen een 
door de bank ingestelde pauliaanse vordering die ertoe strekte een over-
eenkomst van 7 december 1992 niet tegenstelbaar te laten verklaren, en 
tegen een zijdelingse vordering.

Aldus blijkt dat de eiseres die tegenspraak heeft kunnen voeren over 
de kwalificatie van de overeenkomst van 7 december 1992, een partij is 
aan wie het gezag van gewijsde van dat vonnis kan worden tegenge-
worpen.

In zoverre het middel aanvoert dat het gezag van gewijsde het instellen 
van een nieuwe eis enkel verhindert tussen diegenen die wederzijds in 
dezelfde hoedanigheid partij waren in de procedure, faalt het naar recht. 

4. Het arrest stelt vast dat het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg te Antwerpen van 9 juni 1999 de pauliaanse vordering ingesteld 
door de bank tegen de overeenkomst van 7 december 1992 tussen de 
verweerder en Jozef Esser waarbij deze laatste zijn aandelen in Dich-
tingswerken Decolith bvba, Rubeton bvba en Feestzalen Flores bvba 
overdroeg aan de verweerder, als ongegrond heeft afgewezen op grond 
dat de bank niet aantoont dat er fraude of bedrog zou zijn gepleegd door 
de schuldenaar en de derde bij deze rechtshandeling onder bezwarende 
titel en dat de bestreden rechtshandeling niet kan beschouwd worden 
als een rechtshandeling om niet, gelet op de tegenprestaties aangegaan 
door de overnemer van de aandelen, de verweerder.

Het arrest oordeelt vervolgens dat, aangezien in het vonnis van 9 juni 
1999 al werd beslist dat de overeenkomst van overdracht van aandelen 
van 7 december 1992 geen schenking is, er niet meer zonder miskenning 
van het gezag van gewijsde van dit vonnis kan worden beslist dat dit wel 
het geval is.

5. Aansluitend kon het arrest zonder schending van de in het middel 
aangevoerde wetsbepalingen oordelen dat het gezag van gewijsde van 
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 9 juni 
1999 verhindert dat uitspraak wordt gedaan over de vordering van de 
eiseres tot vaststelling dat voormelde overeenkomst een schenking 
onder de levenden is.

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

8 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vandewal, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 164

1o kamer — 8 maart 2013
(C.12.0333.N)

steDeNBouw. — VerkaVeLING. — weGeN. — GemeeNteraaD. — GeeN 
BesLIssING. — Beroep. — oVerheID waarBIj het Beroep werD INGesteLD. — 
VerZoek aaN De GemeeNteraaD om eeN BesLIssING te NemeN. — aarD.

Wanneer de gemeenteraad over de wegen geen beslissing heeft moeten nemen 
of zich van beslissing over de zaak van de wegen heeft onthouden, en beroep 
is ingesteld tegen de verkavelingsvergunning, kan de overheid waarbij het 
beroep werd ingesteld, de gemeenteraad verzoeken te vergaderen en over de 
aanvraag een besluit te nemen, doch is hiertoe niet verplicht. (Art. 133, § 1, 
derde lid, Stedenbouwdecreet 1999) 

(ImmomeX N.V. e.a. t. staD aNtwerpeN e.a.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 22 maart 2012.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is 

gehecht, een middel aan.

II. BesLIssING VaN het hoF

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

Tiende en elfde onderdeel

16. Krachtens artikel 133, § 1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 roept 
de gouverneur van de provincie de gemeenteraad samen op verzoek van 
de bestendige deputatie wanneer de gemeenteraad over de wegen geen 
beslissing heeft moeten nemen of zich van beslissing over de zaak van 
de wegen heeft onthouden en beroep is ingesteld tegen de verkavelings-
vergunning.
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de overheid waarbij het beroep werd 
ingesteld, de gemeenteraad kan verzoeken te vergaderen en over de 
aanvraag een besluit te nemen doch hiertoe niet verplicht is. 

De onderdelen die van een andere rechtsopvatting uitgaan, falen naar 
recht.

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

8 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Baets, de heer Van 
Ommeslaghe en mevr. Geinger.

N° 165

1o kamer — 8 maart 2013
(C.13.0068.N)

wrakING. — tIjDstIp. — Na aaNVaNG VaN De pLeIDooIeN. — oNtVaNkeLIjk-
heID. — VoorwaarDe. 

Hij die een wraking wil voordragen moet dit doen voor de aanvang van de 
pleidooien tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan ; de wraking die 
na de aanvang van de pleidooien wordt ingesteld, is nochtans ontvankelijk, 
wanneer zij gegrond is op redenen die pas nadien aan het licht kwamen ; 
dergelijke wraking moet evenwel worden voorgedragen zodra de gronden 
hiertoe bekend zijn aan de partij die zich erop beroept en uiterlijk voor het 
einde van het beraad ; een nadien ingestelde vordering tot wraking is niet 
ontvankelijk. (Art. 833 Gerechtelijk Wetboek) 

(V., IN De Zaak VaN V. t. procureur-GeNeraaL BIj het hoF  
VaN Beroep te BrusseL)

arrest.

I. VerZoek tot wrakING

Het verzoek tot wraking, waarvan een afschrift aan dit arrest is 
gehecht, werd neergelegd ter zitting van de Nederlandstalige Tuchtraad 
van beroep voor advocaten van 12 februari 2013. Het is ondertekend door 
een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven.

De voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad van beroep voor 
advocaten D. F. wiens wraking gevorderd wordt, heeft op 12 februari 
2013 de bij artikel 836, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, voorge-
schreven verklaring gedaan, volgens welke hij weigert zich van de zaak 
te onthouden.
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II. rechtspLeGING Voor het hoF

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

III. BesLIssING VaN het hoF

1. Krachtens artikel 833 Gerechtelijk Wetboek, moet hij die een 
wraking wil voordragen dit doen voor de aanvang van de pleidooien 
tenzij de redenen van wraking later zijn ontstaan. 

De wraking die na de aanvang van de pleidooien wordt ingesteld, is 
nochtans ontvankelijk, wanneer zij gegrond is op redenen die pas nadien 
aan het licht kwamen.

Dergelijke wraking moet evenwel worden voorgedragen zodra de 
gronden hiertoe bekend zijn aan de partij die zich erop beroept en uiter-
lijk vóór het einde van het beraad. Een nadien ingestelde vordering tot 
wraking is niet ontvankelijk.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het 
verzoekschrift tot wraking werd neergelegd nadat de voorzitter van de 
Nederlandstalige Tuchtraad van beroep een aanvang had genomen met 
de uitspraak van de reeds door de voorzitter en zijn assessoren onderte-
kende beslissing en derhalve na het einde van het beraad.

De vordering tot wraking is mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Wijst gerechtsdeurwaarder Ann Van den Daele, met kantoor te 1000 

Brussel, Grotehertstraat 2, aan om het arrest binnen de achtenveertig 
uren aan de partijen te betekenen.

Veroordeelt de verzoekster in de kosten, ook in deze verbonden aan de 
betekening van dit arrest.

8 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De Roo-Neven 
(bij de balie te Hasselt).

N° 166
3o kamer — 11 maart 2013

(S.11.0093.N)

1o werkLoosheID. — recht op uItkerING. — artIstIeke actIVIteIt aLs 
LooNtrekkeNDe. — GeVoLG. — uItkerING. — BeDraG. 

2o werkLoosheID. — recht op uItkerING. — artIstIeke actIVIteIt aLs 
LooNtrekkeNDe. — aarD. — auteurs- eN eXpLoItatIerechteN. — uItkerING. 
— BeDraG.

1o De inkomsten die voorvloeien uit een scheppende of vertolkende artistieke 
activiteit als loontrekkende die heeft geleid tot het verlies van uitkeringen in 
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de periode waarin de activiteit werd uitgeoefend worden niet in aanmerking 
genomen voor de toepassing van artikel 130, § 2, eerste lid, Werkloosheidsbe-
sluit. (Art. 130, § 2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit)

2o Artikel 130, § 2, derde lid Werkloosheidsbesluit maakt geen onderscheid 
naargelang de aard van de inkomsten die voortvloeien uit de activiteit als 
loontrekkende zodat ook de auteurs- en exploitatierechten ontvangen voor 
een in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte artistieke activiteit 
niet in aanmerking wordt genomen voor de toepassing van artikel 130, § 2, 
eerste lid, Werkloosheidsbesluit. (Art. 130, § 2, eerste lid, Werkloosheids-
besluit)

(V. t. r.V.a.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Gent van 6 mei 2011.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden 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

1. Krachtens artikel 27, 10°, Werkloosheidsbesluit wordt voor de toepas-
sing van de werkloosheidsreglementering onder artistieke activiteit 
verstaan : de creatie en vertolking van artistieke werken, inzonderheid 
op het vlak van de audiovisuele en beeldende kunsten, de muziek, de 
literatuur, het spektakelbedrijf, het decorontwerp en de choreografie.

Artikel 74bis Werkloosheidsbesluit voorziet in bijzondere regels die 
gelden ingeval van uitoefening van een artistieke activiteit in de zin van 
artikel 27, 10°, die ingeschakeld is in het economisch ruilverkeer, en het 
ontvangen van een inkomen in de zin van artikel 130, uit de uitoefening 
van een artistieke activiteit.

2. Krachtens artikel 74bis, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit wordt 
op de controlekaart vermeld en leidt tot het verlies van een uitkering 
voor de dagen van activiteit : 2° de activiteit van de kunstenaar op de 
dagen van de opname van audiovisuele werken of op de dagen waarop hij 
prestaties verricht tegen betaling van een loon.

Uit die bepaling volgt dat de werkloze geen recht heeft op werkloos-
heidsuitkeringen in de periode waarin hij bedoelde artistieke activiteit 
uitoefent.

3. Krachtens artikel 130, § 1, 6°, Werkloosheidsbesluit valt de werkloze 
die in de loop van het kalenderjaar inkomsten ontvangt voortvloeiend 
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uit de uitoefening van een scheppende of een vertolkende artistieke 
activiteit onder de toepassing van paragraaf 2.

In artikel 130, § 2, Werkloosheidsbesluit is vervolgens een regeling 
opgenomen waarbij het dagbedrag van de uitkering wordt verminderd 
met het gedeelte van het dagbedrag van het inkomen bedoeld in para-
graaf 1 dat het erin bepaalde geïndexeerde bedrag overschrijdt.

Artikel 130, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit bepaalt evenwel : 
“In het geval bedoeld in § 1, 6°, wordt geen rekening gehouden met het 
inkomen dat voortvloeit uit een activiteit als loontrekkende of een 
statutaire tewerkstelling.”

4. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de inkomsten die 
voortvloeien uit een scheppende of vertolkende artistieke activiteit 
als loontrekkende die heeft geleid tot het verlies van uitkeringen in 
de periode waarin de activiteit werd uitgeoefend, niet in aanmerking 
worden genomen voor de toepassing van artikel 130, § 2, eerste lid, Werk-
loosheidsbesluit.

Artikel 130, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit maakt geen onder-
scheid naargelang de aard van de inkomsten die voortvloeien uit de acti-
viteit als loontrekkende, zodat ook de auteurs- en exploitatierechten 
ontvangen voor een in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte 
artistieke activiteit, niet in aanmerking wordt genomen voor de toepas-
sing van artikel 130, § 2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit.

5. De appelrechters die oordelen dat de eiser die artistieke activiteiten 
in de zin van artikel 74bis, § 2, derde lid, Werkloosheidsbesluit heeft 
verricht als loontrekkende, zich niet kan beroepen op artikel 130, § 2, 
derde lid, Werkloosheidsbesluit wat betreft de ingevolge de voormelde 
activiteiten ontvangen auteurs- en exploitatierechten, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Kosten

6. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek 
dient de verweerder te worden veroordeeld tot de kosten.

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.
Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.

11 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : 
mevr. Geinger en mevr. De Baets.
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N° 167

3o kamer — 11 maart 2013
(S.11.0153.N)

arBeIDsoNGeVaLLeN. — VerGoeDING. — BasIsLooN. — eNIGe DeeLtIjDse 
arBeIDsoVereeNkomst GecumuLeerD met VoLtIjDse statutaIre BetrekkING.

Voor een werknemer die zijn enige deeltijdse tewerkstelling krachtens een 
arbeidsovereenkomst cumuleert met een voltijdse statutaire tewerkstelling, 
artikel 37bis, § 1, Arbeidsongevallenwet van toepassing is ter berekening 
van de op grond van de Arbeidsongevallenwet verschuldigde vergoedingen 
voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid  (1). (Artt. 34, eerste en tweede lid, 36, 
§ 1, eerste lid, en 37bis, §§ 1 en 2, Arbeidsongevallenwet)

(kBc VerZekerINGeN N.V. t. V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. Vanderlinden :

1. Voor De BeoorDeLING VaN het mIDDeL reLeVaNte FeIteLIjke VoorGaaNDeN

Eerste verweerder in cassatie is statutair benoemd, voltijds, politie-
agent en was hiernaast verbonden met een deeltijdse arbeidsovereen-
komst als toezichter bij nieuwbouw en verbouwingen, met de BVBA Van 
De Wiel, van wie eiseres tot cassatie verzekeraar arbeidsongevallen is.

Op 24 maart 2005 wordt eerste verweerder in cassatie in het kader van 
de werkzaamheden in zijn deeltijdse arbeidsovereenkomst het slacht-
offer van een arbeidsongeval.

Eiseres tot cassatie stelde een overeenkomst — vergoeding tot regeling 
van de gevolgen van het arbeidsongeval voor, met als basis de volgende 
elementen :

— tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 24 maart 2005 tot 30 september 
2006 ;

— consolidatie van de letsels op 1 oktober 2006 ;
— graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 35% ;
— basisloon voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid : 

6.603,90 EUR ;
— Basisloon voor de periode van blijvende arbeidsongeschiktheid : 

19.303, 71 EUR :
– totale heupprothese links ;
– Stift op tand 21.
Tweede verweerder in cassatie weigerde echter deze overeenkomst te 

bekrachtigen en was van oordeel dat het basisloon voor de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid eveneens op 19.303,71 EUR bepaald diende te worden. 

2. Voor De BeoorDeLING VaN het mIDDeL reLeVaNte proceDureLe VoorGaaNDeN

a. met inleidende dagvaardingen van 11 en 12 augustus 2008 vorderde 
eiseres tot cassatie voor de arbeidsrechtbank te Antwerpen te zeggen 

  (1)  Zie concl. O.M.
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voor recht dat de vergoedingen voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
moeten worden berekend op grond van de deeltijdse tewerkstelling en 
dat bijgevolg het in aanmerking te nemen basisloon voor de tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid 6.603,90 EUR bedraagt.

b. Bij vonnis van 24 september 2009 bepaalde de arbeidsrechtbank het 
basisloon voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid op 19.303,71 EUR.

c. Met arrest van 14 februari 2011 bevestigde het arbeidshof te 
Antwerpen dit vonnis.

Het arbeidshof was van oordeel dat artikel 37bis van de Arbeidson-
gevallenwet een uitzonderingsbepaling is en derhalve op strikte wijze 
dient te worden geïnterpreteerd, zodat naar aanleiding van een arbeids-
ongeval in de deeltijdse tewerkstelling, die gecombineerd wordt met 
een voltijdse tewerkstelling, het aldaar verdiende loon moet worden 
aangevuld met een hypothetisch loon, op basis van de algemene regel 
van artikel 36, § 1 van de Arbeidsongevallenwet. Het arbeidshof hanteert 
hierbij de volgende redenering :

“Wanneer in artikel 37bis, § 1 wordt gesproken van ‘een arbeidsover-
eenkomst’ beoogt dit dan ook het geval waarbij er geen combinatie is 
van meerdere arbeidsovereenkomsten als deeltijdse werknemer, maar 
het geval van een getroffene die enkel krachtens een arbeidsovereen-
komst als deeltijdse werknemer is tewerkgesteld.

De combinatie van een arbeidsovereenkomst als deeltijdse werknemer 
met een voltijdse arbeidsovereenkomst is niet geregeld in de Arbeidson-
gevallenwet, zodat de algemene regel van artikel 36, § 1 van de Arbeids-
ongevallenwet dient toepast te worden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artikel 37bis regelt niet de problematiek van de samenloop van een 
deeltijdse met een voltijdse tewerkstelling”.

(bestreden arrest, p. 9)

3. BesprekING

3.1. Eerste onderdeel

a. Artikel 34, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet stelt dat onder 
“basisloon” voor de bepaling van de door deze wet vastgestelde uitke-
ringen moet worden verstaan, het loon waarop de werknemer in de 
functie waarin hij is tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik 
van het ongeval, recht heeft voor de periode van het jaar dat het ongeval 
voorafgaat (de zogenaamde referteperiode).

Artikel 34, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de 
referteperiode maar volledig is wanneer de werknemer gedurende het 
ganse jaar arbeid heeft verricht als een voltijdse werknemer.

Artikel 36 van de arbeidsongevallenwet regelt vervolgens wat er dient 
te gebeuren bij een onvolledige referteperiode, dit is dus wanneer de 
werknemer niet gedurende het ganse jaar dat aan het ongeval vooraf-
gaat, heeft gewerkt als voltijds werknemer in dezelfde functie.

Artikel 36, § 1 bepaalt als algemene regel dat wanneer de referteperiode 
onvolledig is of wanneer het loon van de werknemer wegens toevallige 
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omstandigheden lager is dan het loon dat hij normaal verdient, het loon 
waarop de werknemer recht heeft wordt aangevuld met een hypothe-
tisch loon voor de dagen, buiten de rusttijden, waarop de werknemer 
geen loon ontving.

De bepaling van het basisloon voor de tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid van deeltijdse werknemers wordt geregeld door artikel 37bis van de 
Arbeidsongevallenwet. 

Met toepassing van artikel 37bis, § 1 van de Arbeidsongevallenwet 
wordt, wanneer de getroffene is tewerkgesteld krachtens een arbeids-
overeenkomst als deeltijdse werknemer, het basisloon voor de bereke-
ning van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vast-
gesteld uitsluitend met inachtneming van het loon dat verschuldigd is 
krachtens voormelde arbeidsovereenkomst. 

Artikel 37bis, § 2 van de Arbeidsongevallenwet bepaalt verder dat, 
wanneer de getroffene is tewerkgesteld krachtens meerdere arbeidsover-
eenkomsten als deeltijdse werknemer, het basisloon voor de berekening 
van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt vast-
gesteld met inachtneming van de lonen die verschuldigd zijn krachtens 
voormelde arbeidsovereenkomsten.

b. Aan de orde is de vraag hoe het basisloon voor tijdelijke arbeidson-
geschiktheid moet worden berekend indien de getroffene in hoofdberoep 
statutair wordt tewerkgesteld, en hiernaast verbonden is met één deel-
tijdse arbeidsovereenkomst, zo hij getroffen wordt door een arbeidson-
geval in deze deeltijdse arbeidsovereenkomst. 

Het antwoord op deze vraag hangt samen met de wijze waarop 
artikel 37bis, § 1 van de Arbeidsongevallenwet wordt geïnterpreteerd. 

In een eerste interpretatie geldt de beperking van het basisloon voor 
de bepaling van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
tot het loon verschuldigd op grond van de deeltijdse arbeidsovereen-
komst enkel wanneer de getroffene van het arbeidsongeval geen andere 
tewerkstelling heeft naast de deeltijdse tewerkstelling.

Het is deze interpretatie die wordt aangehouden in het bestreden 
arrest, alsook in de rechtsleer en de rechtspraak, met als uitgangspunt 
de regel dat artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet een uitzonde-
ringsbepaling is die beperkend moet worden geïnterpreteerd  (1).

In een tweede interpretatie geldt de beperking van het basisloon voor 
de bepaling van de vergoeding wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
tot het loon verschuldigd op grond van de deeltijdse arbeidsovereenk-
omst ook wanneer de getroffene van het arbeidsongeval naast de deelti-
jdse tewerkstelling een andere tewerkstelling heeft in het kader van een 
voltijdse statutaire betrekking.

Deze interpretatie steunt dan op de stelling dat de tekst van artikel 37bis, 
§ 1 van de Arbeidsongevallenwet duidelijk is en niet toelaat het basisloon 
voor de berekening van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschik-
theid vast te stellen anders dan uitsluitend met inachtneming van het 
loon dat verschuldigd is krachtens voormelde arbeidsovereenkomst. 

  (1)  J. petIt, APR, Tw. Arbeidsongevallen, ed. Story-Scientia, Gent, 2005, nr. 583 met 
aldaar aangahaalde rechtspraak en rechtsleer.
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c. Het eerste onderdeel van het middel opteert voor deze tweede inter-
pretatie en stelt hierbij in essentie dat in de specifieke situatie die 
aan het Hof wordt voorgelegd, er sprake zou zijn van “oververgoeding” 
wanneer voor de eerste interpretatie wordt gekozen. 

Het is inderdaad zo dat in deze specifieke situatie, bij doorbetaling 
van de wedde in het statutaire ambt tijdens de periode van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid en de toekenning van uitkeringen wegens 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet enkel op grond van de wedde die in 
het kader van de deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt verdiend, doch 
ook op een hypothetisch loon met toepassing van artikel 36, § 1 van de 
Arbeidsongevallenwet, de getroffene tijdens de periode van tijdelijke 
volledige arbeidsongeschiktheid in de deeltijdse arbeidsovereenkomst 
en in het voltijds ambt, mogelijk  (1) een hoger inkomen zal genieten dan 
wanneer hij niet tijdelijk arbeidsongeschikt zou zijn.

d. De invoering van artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet door het 
KB nr. 39 van 31 maart 1982 (BS 3 april 1982) had tot doel de vorige situ-
atie te corrigeren, waarin geen rekening werd gehouden met de deeltijdse 
arbeid. Dit had tot gevolg dat de deeltijdse werknemer met toepassing 
van de sub a aangeduide bepalingen van de Arbeidsongevallenwet bij een 
arbeidsongeval vergoed werd alsof hij voltijds werkte. De bedoeling van 
de wetswijziging was een billijk evenwicht te creëren tussen de voltijdse 
en deeltijdse werknemer  (2).

De invoering van artikel 37bis Arbeidsongevallenwet heeft dan ook tot 
gevolg dat bij een arbeidsongeval in deeltijdse tewerkstelling, het basis-
loon voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid in de deeltijdse tewerk-
stelling beperkt blijft tot het normale deeltijdse loon. 

De stelling dat dit enkel geldt wanneer de deeltijdse werknemer uitslui-
tend is tewerkgesteld in één (artikel 37bis, § 1) of meerdere (artikel 37bis, 
§ 2) deeltijdse arbeidsovereenkomsten, doch niet wanneer de getroffene 
naast deze deeltijdse arbeidsovereenkomst(en) een andere voltijdse stat-
utaire betrekking heeft, vindt mijn inziens geen steun in de wet.

De tekst van artikel 37bis Arbeidsongevallenwet is in die zin duidelijk : 
het artikel wordt toegepast bij deeltijdse tewerkstelling, en sluit niet 
uit dat het toegepast wordt wanneer naast de deeltijdse tewerkstelling, 
de getroffene een andere voltijdse statutaire betrekking heeft. 

Het feit dat artikel 37bis Arbeidsongevallenwet een uitzonderingsbe-
paling is en bijgevolg restrictief moet worden geïnterpreteerd, staat 
hieraan niet in de weg. 

Ook moet rekening gehouden worden met het doel van de toekenning 
van een vergoeding wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid, met name 
het vermijden van loonverlies  (3).

  (1)  In de memorie van antwoord wordt terecht opgeworpen dat deze redenering niet 
noodzakelijk juist is (pp. 6 in fine en 7).

  (2)  M. jourDaN en A.-M. swarteNBroekX, “Accidents de travail”, in G. VaN DeN aVyLe, 
Guide social permanent, tome 4, Commentaire droit de la sécurité sociale, Titre IV, 
Chapitre IV, 230.

  (3)  M. jourDaN en A.-M. swarteNBroekX, “Accidents de travail”, in G. VaN DeN aVyLe, 
Guide social permanent, tome 4, Commentaire droit de la sécurité sociale, Titre III, 
Chapitre III, 30.
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Een interpretatie van artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet die 
ertoe zou leiden dat de getroffene van een arbeidsongeval tijdens de 
periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval een 
hoger inkomen zou genieten dan voor het arbeidsongeval, is niet vereni-
gbaar met voornoemd doel. 

e. Door te oordelen dat artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet 
een uitzonderingsbepaling is en derhalve op strikte wijze dient te 
worden geïnterpreteerd, zodat naar aanleiding van een arbeidsongeval 
in de deeltijdse tewerkstelling, die gecombineerd wordt van een volti-
jdse statutaire tewerkstelling, het aldaar verdiende loon moet worden 
aangevuld met een hypothetisch loon, op basis van de algemene regel 
van artikel 36, § 1 van de Arbeidsongevallenwet, schendt het bestreden 
arrest bijgevolg artikel 37bis van de Arbeidsongevallenwet.

Het middel is in dit onderdeel dan ook gegrond.

2.2. Tweede onderdeel

Het tweede onderdeel van het middel wordt slechts in ondergeschikte 
orde geformuleerd, meer bepaald in de hypothese dat Uw Hof het middel 
in het eerste onderdeel zou verwerpen. 

Hierop dient dan ook niet te worden ingegaan. 

coNcLusIe : vernietiging.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 14 februari 2011.

Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft op 
13 februari 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft geconclu-

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

middel aan.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 34, eerste en tweede lid, Arbeidsongevallenwet 
wordt onder basisloon verstaan het loon waarop de werknemer, in de 
functie waarin hij is tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik 
van het ongeval, recht heeft voor de periode van het jaar dat het ongeval 
voorafgaat. De referteperiode is maar volledig, wanneer de werknemer 
gedurende het ganse jaar arbeid heeft verricht als een voltijdse werk-
nemer.
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Krachtens artikel 36, § 1, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, wordt, 
wanneer de referteperiode, zoals bepaald bij artikel 34, tweede lid, 
onvolledig is of wanneer het loon van de werknemer wegens toevallige 
omstandigheden lager is dan het loon dat hij normaal verdient, het loon 
waarop de werknemer recht heeft aangevuld met een hypothetisch loon 
voor de dagen, buiten de rusttijden, waarop de werknemer geen loon 
ontving.

Krachtens artikel 37bis, § 1, Arbeidsongevallenwet wordt, wanneer 
de getroffene is tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst als 
deeltijdse werknemer, het basisloon voor de berekening van de vergoe-
dingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vastgesteld uitsluitend 
met inachtneming van het loon dat verschuldigd is krachtens voormelde 
arbeidsovereenkomst.

Krachtens artikel 37bis, § 2, Arbeidsongevallenwet, wordt, wanneer de 
getroffene is tewerkgesteld krachtens meerdere arbeidsovereenkom-
sten als deeltijdse werknemer, het basisloon voor de berekening van de 
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vastgesteld met 
inachtneming van de lonen die hem krachtens voornoemde arbeidsover-
eenkomsten verschuldigd zijn.

2. Uit deze bepalingen volgt dat voor een werknemer die zijn enige 
deeltijdse tewerkstelling krachtens een arbeidsovereenkomst cumuleert 
met een voltijdse statutaire tewerkstelling, artikel 37bis, § 1, Arbeids-
ongevallenwet van toepassing is ter berekening van de op grond van 
de Arbeidsongevallenwet verschuldigde vergoedingen voor tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid.

3. Het arrest dat artikel 36, § 1, Arbeidsongevallenwet toepast, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Kosten

4. Overeenkomstig artikel 68 Arbeidsongevallenwet dient de eiseres te 
worden veroordeeld tot de kosten.

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

het vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

11 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de 
heer van Eeckhoutte en mevr. Geinger.
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N° 168
3o kamer — 11 maart 2013

(S.12.0088.N)

arBeIDsoVereeNkomst. — eINDe. — opZeGGING. — opZeGGINGstermIjN. 
— Duur -BepaLING VaN De opZeGGINGstermIjN. — Door De rechter IN acht teN 
NemeN eLemeNteN.

De rechter die de duur van de aan de bediende toekomende opzeggingstermijn 
vaststelt rekening moet houden met de kans voor de bediende om spoedig 
een aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden gelet op zijn anciën-
niteit, zijn leeftijd, zijn functie en zijn loon naargelang van de elementen 
eigen aan de zaak ; hij dient daarbij rekening te houden met omstandig-
heden die bestonden op het tijdstip van de kennisgeving van het ontslag 
in zoverre deze omstandigheden de voor de bediende bestaande kans om 
een gelijkwaardige betrekking te vinden beïnvloeden ; aldus moet de rechter 
niet elementen in acht nemen die geen verband houden met de kans voor de 
bediende om een gelijkwaardige betrekking te vinden, zoals de economische 
of financiële situatie waarin de werkgever verkeert of de belangen van de 
niet-ontslagen werknemers. (Art. 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet)

(aLerIs aLumINIum DuFFeL B.V.B.a. t. s.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 16 december 2011.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft geconclu-

deerd.

II. cassatIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 gecoördineerde Grondwet ;
— de artikelen 37, 39, § 1, en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

overeenkomsten.

Aangevochten beslissing

Het arbeidshof veroordeelt eiseres tot betaling van een aanvullende opzeg-
gingsvergoeding. 

Het arbeidshof beslist aldus op volgende gronden (bladzijde 6-9 van het bestreden 
arrest) :

 “In casu staat niet ter betwisting dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen 
op onregelmatige wijze eenzijdig door [eiseres] werd beëindigd op 30 juni 2009.

In dat geval is krachtens artikel 39 Arbeidsovereenkomstenwet, [eiseres] 
gehouden om aan [verweerder] een vergoeding te betalen gelijk aan het lopend 
loon dat overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wanneer, zoals te dezen, het jaarlijks loon van de bediende de in artikel 82, 

§ 2, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde grens overschrijdt, dan worden de door 
de werkgever en de bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen vastgesteld 
hetzij bij overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzeg-
ging wordt gegeven, hetzij door de rechter.

Aangezien geen overeenkomst tussen partijen werd gesloten, dient de rechter 
de duur van de opzeggingstermijn vast te stellen.

Deze termijn moet door de rechter worden bepaald met inachtneming van de 
op het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag voor [verweerder] bestaande 
kans om spoedig een aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, gelet 
op zijn anciënniteit, zijn leeftijd, zijn functie en zijn loon, naar gelang van de 
elementen eigen aan de zaak […].

De kans van de bediende om zo spoedig mogelijk een aangepaste en even-
waardige betrekking te vinden moet beoordeeld worden op het ogenblik van het 
ontslag, zodat de normaal in acht te nemen opzeggingstermijn niet beïnvloed 
wordt door de tijd die de bediende in werkelijkheid nodig heeft gehad.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bij het vaststellen van de opzeggingstermijn dient de rechter bovendien enkel 
rekening te houden met omstandigheden die bestonden op het ogenblik van de 
kennisgeving van het ontslag, in zoverre deze omstandigheden de voor de bediende 
bestaande kans om een gelijkwaardige betrekking te vinden beïnvloeden. […]

Aldus mag bijvoorbeeld geen rekening worden gehouden met de door de werk-
gever ingeroepen tekortkomingen van de bediende, nu deze niet van aard zijn om 
zijn wedertewerkstellingskansen te beïnvloeden.[…]

Nu de economisch moeilijke omstandigheden waarin [eiseres] zich zou bevonden 
hebben ten tijde van het ontslag van [verweerder] geen omstandigheid is die de 
kans op het vinden van een gelijkwaardige betrekking kan beïnvloeden, kan 
daarmee evenmin rekening worden gehouden bij het bepalen van de duur van de 
opzeggingstermijn die [eiseres] diende in acht te nemen.

Met deze mogelijk ongunstige economische moeilijkheden kan gebeurlijk wel 
rekening worden gehouden teneinde de onderneming toe te laten de opzeggings-
vergoeding in termijnen te betalen met toepassing van artikel 39bis Arbeidsover-
eenkomstenwet, waarvan de inschakelingsvergoeding een toepassing is.

Daarentegen is de slechte economische conjunctuur op het ogenblik van het 
ontslag uiteraard wel een element dat in aanmerking moet worden genomen, nu 
deze mede bepalend is voor de kansen van [verweerder] op een spoedige wederte-
werkstelling in een gelijkwaardige functie.

Het arbeidshof is evenwel van oordeel dat een slechte economische conjunc-
tuur deze kansen eerder negatief beïnvloedt en zeker geen rechtvaardiging kan 
vormen voor het toekennen van een opzeggingstermijn die lager is dan de termijn 
die [verweerder] wordt geacht nodig te hebben voor het vinden van een nieuwe, 
gelijkwaardige betrekking.

De argumentatie van [eiseres], dat “het onbillijk zou zijn nadat de werknemer, 
die zijn hele loopbaan lang een zeer aanzienlijke bezoldiging heeft genoten, nu 
een verbrekingsvergoeding zou opstrijken waarvan de kost bovenmatig is voor de 
in herstructurering zijnde onderneming en buiten verhouding staat tot de opzeg-
gingsvergoeding van alle andere werknemers van de onderneming”, (aanvullende 
en syntheseconclusie d.d. 2 september 2011, p. 14), kan niet worden aangenomen. 
De billijkheid is immers geen criterium dat in aanmerking mag worden genomen 
ter bepaling van de opzeggingstermijn (vgl. Cass. 14 mei 1990, RW 1990-91, 565).

Voor zover bij het bepalen van de opzeggingstermijn die [eiseres] in acht had 
moeten nemen bij het ontslag van [verweerder] al rekening zou moeten worden 
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gehouden met het wederzijds belang van beide partijen, ziet het arbeidshof geen 
enkele aanleiding om hierbij het belang van [eiseres] te laten primeren op het 
belang van [verweerder].

Gelet op de anciënniteit van [verweerder] (23 jaar en 8 maanden), zijn leeftijd 
(47 jaar en 4 maanden), zijn functie (manager proces- en productontwikkeling) en 
zijn jaarloon (109.348,10 euro) en de relevante elementen eigen aan de zaak op het 
ogenblik van het ontslag, is het arbeidshof van oordeel dat [eiseres] een opzeg-
gingstermijn van 25 maanden in acht had moeten nemen.

[Verweerder] maakt aldus aanspraak op een opzeggingsvergoeding van 109.348,10 
euro x 25/12 = 227.808,54 euro.

Onder aftrek van de reeds betaalde opzeggingsvergoeding van 78.601,96 euro 
en gelet op de aanvullende stortingen in de groepsverzekering ten bedrage van 
5.810,40 euro en de betaalde inschakelingspremie ten bedrage van 52.278,90 euro, 
waarvan [verweerder] uitdrukkelijk erkent dat deze in mindering mogen worden 
gebracht van de opzeggingsvergoeding, blijft [eiseres] nog een aanvullende opzeg-
gingsvergoeding verschuldigd van 91.117,28 euro.”

Grieven

Artikel 37 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
verleent iedere partij bij een voor onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst 
het recht om die overeenkomst te beëindigen door opzegging aan de andere 
partij. Overeenkomstig artikel 39, § 1, van dezelfde wet is de partij die een voor 
onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst zonder dringende reden of zonder 
inachtneming van een opzeggingstermijn beëindigt, ertoe gehouden aan de 
andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat over-
eenstemt met de duur van de niet in acht genomen opzeggingstermijn.

Voor bedienden wier jaarloon de wettelijk vastgelegde grens overschrijdt, 
bepaalt artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 dat de na te leven opzeggingstermijn, 
bij ontstentenis van een overeenkomst tussen partijen, wordt bepaald door de 
rechter. De opzeggingstermijn mag echter niet korter zijn dan de bij artikel 82 
bepaalde termijnen, ingeval de beëindiging van de overeenkomst, zoals in casu, 
uitgaat van de werkgever. 

De rechter dient de opzeggingstermijn te bepalen met inachtneming van het 
belang van beide partijen en dus onder meer, maar niet uitsluitend met inacht-
neming van de mogelijkheid van de bediende om, op het ogenblik van de opzeg-
ging, snel een aangepaste en gelijkwaardige betrekking te vinden, gelet op de 
anciënniteit van de bediende, zijn leeftijd, het belang van zijn functie en het 
bedrag van zijn loon. Ook de moeilijke economische of financiële situatie waarin 
de werkgever verkeert en die het hem zwaar maakt lange opzeggingstermijnen 
te respecteren of hoge opzeggingsvergoedingen te betalen en de daarmee gepaard 
gaande mogelijkheden tot het behoud van de tewerkstelling voor niet-ontslagen 
werknemers, dienen in aanmerking te worden genomen bij het bepalen van de 
duur van de opzeggingstermijn. Die gegevens zijn immers eigen aan de zaak en 
moeten worden in acht genomen. Dat stemt overeen met de wil van de wetgever 
die om die reden ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering toelaat 
kortere opzeggingstermijnen te hanteren (thans artikel 18, § 3, KB van 3 mei 2007 
tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) een opzeg-
gingsvergoeding uit te betalen in maandelijkse schijven (artikel 39bis van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

In haar appelconclusie voert eiseres aan dat de ten opzichte van verweerder door 
haar in acht te nemen opzeggingstermijn moet worden bepaald rekening houdend 
met de gegevens eigen aan de zaak en met de inachtneming van de belangen 
van beide partijen, dat zij door economische moeilijkheden werd gedwongen tot 
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een collectief ontslag en de sluiting van het bedrijf alleen kon voorkomen door 
de herstructureringskosten binnen de perken te houden, dat de door verweerder 
gevorderde opzeggingsvergoeding overeenstemmende met een opzeggingstermijn 
van 25 maanden in die omstandigheden bovenmatig is voor de in herstructure-
ring zijnde onderneming en buiten verhouding staat tot de opzeggingsvergoe-
ding van andere werknemers en dat opzeggingsvergoedingen van een dergelijke 
omvang veel meer banen op de tocht zouden brengen. Volgens eiseres is, gelet 
op de omstandigheden eigen aan de zaak en de belangen van beide partijen, een 
opzeggingstermijn van 15 maanden passend.

Het arbeidshof overweegt echter dat geen rekening mag worden gehouden 
met de financiële situatie van de werkgever en beslist op grond van de overige 
elementen van het dossier dat eiseres een opzeggingsvergoeding van 25 maanden 
in acht had moeten nemen 

Het arbeidshof neemt die beslissing zonder te antwoorden op of rekening te 
houden met het door eiseres aangevoerde middel dat ook rekening moet worden 
gehouden met de belangen van de overige werknemers van eiseres. Het arbeidshof 
weigert daarenboven rekening te houden met de economische moeilijkheden van 
eiseres wier bedrijf met sluiting werd bedreigd en houdt uitsluitend rekening met 
verweerders belangen bij het bepalen van de in acht te nemen opzeggingstermijn 
en van de daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding.

De appelrechters schenden derhalve artikel 149 gecoördineerde Grondwet door 
niet te antwoorden op het door eiseres aangevoerde middel dat ook de belangen 
van verweerders medewerknemers dienen in acht te worden genomen bij de vast-
stelling van de door eiseres in acht te nemen opzeggingstermijn. Door te weigeren 
zowel de belangen van de overige werknemers van eiseres, als de belangen van 
eiseres zelf in acht te nemen bij het bepalen van de in acht te nemen opzeggings-
termijn en van de daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, houden 
de appelrechters geen rekening met alle elementen van de zaak, noch met de 
belangen van beide partijen bij de arbeidsovereenkomst en verantwoorden zij hun 
beslissing dat eiseres een opzeggingstermijn van 25 maanden had moeten in acht 
nemen en een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding had moeten 
betalen niet naar recht (schending van de artikelen 37, 39, § 1, en 82 van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

1. Anders dan het middel aanvoert, beantwoordt het arrest het verweer 
van de eiseres dat ook rekening moet worden gehouden met de belangen 
van haar overige werknemers met de redenen die het arrest bevat en 
die het middel weergeeft, inzonderheid met de reden dat enkel reke-
ning moet worden gehouden met omstandigheden die bestonden op het 
ogenblik van de kennisgeving van het ontslag, “in zoverre deze omstan-
digheden de voor de bediende bestaande kans om een gelijkwaardige 
betrekking te vinden, beïnvloeden”.

In zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert, mist het middel feite-
lijke grondslag.

2. De rechter die krachtens artikel 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet 
de duur van de aan de bediende toekomende opzeggingstermijn vaststelt, 
moet rekening houden met de kans voor de bediende om spoedig een 
aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, gelet op zijn anciën-
niteit, zijn leeftijd, zijn functie en zijn loon, naargelang van de elementen 
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eigen aan de zaak. Hij dient daarbij rekening te houden met omstandig-
heden die bestonden op het tijdstip van de kennisgeving van het ontslag, 
in zoverre deze omstandigheden de voor de bediende bestaande kans om 
een gelijkwaardige betrekking te vinden, beïnvloeden.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat de rechter bij het bepalen van de 
aan de bediende toekomende opzeggingstermijn ook elementen moet in 
acht nemen die geen verband houden met de kans voor de bediende om 
een gelijkwaardige betrekking te vinden, zoals de economische of finan-
ciële situatie waarin de werkgever verkeert of de belangen van de niet-
ontslagen werknemers, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 

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

11 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaten : de 
heer Verbist en mevr. Geinger.

N° 169

3o kamer — 11 maart 2013
(S.12.0101.N)

arBeIDsoVereeNkomst. — eINDe. — opZeGGINGsVerGoeDING. — BasIs-
LooN. — BetaLINGeN aaN DerDeN. — GroepsVerZekerING. — takseN.

Uit de artikel 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet volgt dat de geldsommen 
die door de werkgever aan derden worden uitbetaald een krachtens de 
arbeidsovereenkomst verworven voordeel uitmaken wanneer de werknemer 
aanspraak kan maken op die betaling en zijn recht gestoeld is op de arbeids-
overeenkomst ; hieruit volgt dat met de werkgeversbijdragen in de groeps-
verzekering taksen inbegrepen rekening dient te worden gehouden voor 
het bepalen van het basisloon ter berekening van de opzeggingsvergoeding. 
(Art. 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet)

(aLerIs aLumINIum DuFFeL B.V.B.a. t. L.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Antwerpen van 23 december 2011.

Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Henri Vanderlinden heeft geconclu-

deerd.
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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

1. Anders dan het middel aanvoert, beantwoordt het arrest het verweer 
van de eiseres dat ook rekening moet worden gehouden met de belangen 
van haar overige werknemers met de redenen die het arrest bevat en 
die het middel weergeeft, inzonderheid met de reden dat enkel reke-
ning moet worden gehouden met omstandigheden die bestonden op het 
ogenblik van de kennisgeving van het ontslag, “in zoverre deze omstan-
digheden de voor de bediende bestaande kans om een gelijkwaardige 
betrekking te vinden, beïnvloeden”.

In zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert, mist het middel feite-
lijke grondslag.

2. De rechter die krachtens artikel 82, § 3, Arbeidsovereenkomstenwet 
de duur van de aan de bediende toekomende opzeggingstermijn vaststelt, 
moet rekening houden met de kans voor de bediende om spoedig een 
aangepaste en evenwaardige betrekking te vinden, gelet op zijn anciën-
niteit, zijn leeftijd, zijn functie en zijn loon, naargelang van de elementen 
eigen aan de zaak. Hij dient daarbij rekening te houden met omstandig-
heden die bestonden op het tijdstip van de kennisgeving van het ontslag, 
in zoverre deze omstandigheden de voor de bediende bestaande kans om 
een gelijkwaardige betrekking te vinden, beïnvloeden.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat de rechter bij het bepalen van de 
aan de bediende toekomende opzeggingstermijn ook elementen moet in 
acht nemen die geen verband houden met de kans voor de bediende om 
een gelijkwaardige betrekking te vinden, zoals de economische of finan-
ciële situatie waarin de werkgever verkeert of de belangen van de niet-
ontslagen werknemers, berust op een onjuiste rechtsopvatting.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 

Tweede middel

4. Krachtens artikel 39, § 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet 
behelst de opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook 
de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

5. Geldsommen die door de werkgever aan derden worden uitbetaald 
maken een krachtens de arbeidsovereenkomst verworven voordeel uit 
zoals bedoeld in artikel 39, § 1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet, 
wanneer de werknemer aanspraak kan maken op die betaling en zijn 
recht is gestoeld op de arbeidsovereenkomst.

Hieruit volgt dat met de werkgeversbijdragen in de groepsverzekering, 
taksen inbegrepen, rekening dient te worden gehouden voor het bepalen 
van het basisloon ter berekening van de opzeggingsvergoeding. 

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

11 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarnemend 
voorzitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de 
heer Verbist.

N° 170

2o kamer — 12 maart 2013
(P.12.0739.N)

VerZekerING. — w.a.m.-VerZekerING. — uItsLuItING VaN DekkING. 
— VerschaFFeN VaN macht oVer motorrIjtuIG Door DIeFstaL oF heLING. — 
toepassING. — VereIste VaN straFrechteLIjke VerVoLGING.

Krachtens artikel 3, § 1, eerste lid, WAM 1989 moet de verzekering waarborgen 
dat benadeelden schadeloos worden gesteld in geval van burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid van de opgesomde personen, zulks met uitzondering 
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, 
geweldpleging of heling de macht over het motorrijtuig hebben verschaft ; 
de uitsluiting uit de dekking van degene die zich door diefstal of heling de 
macht over het motorrijtuig heeft verschaft vereist niet dat hij voor deze 
misdrijven strafrechtelijk werd vervolgd.

(V. t. e. e.a. ; aLLIaNZe BeGLIum N.V.  
t. V. e.a. ; staD mecheLeN  

t. e. e.a.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, jeugdkamer, van 8 maart 2012.

De eisers I en IV voeren geen middel aan.
De eiseres II-III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 

twee middelen aan.
De eiseres II doet zonder berusting afstand van haar cassatieberoep 

in geval het Hof van oordeel zou zijn dat het niet gericht is tegen de 
verweerders II.1, II.7, II.8 en II.9.

De eiseres III doet zonder berusting afstand van haar cassatieberoep in 
geval het Hof van oordeel zou zijn dat het cassatieberoep II wel gericht 
is tegen de verweerders II.1, II.7, II.8 en II.9.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
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II. BesLIssING VaN het hoF

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

Eerste middel

4. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de arti-
kelen 461 en 505, eerste lid, 1°, Strafwetboek en de artikelen 3, § 1, en 
29bis, § 1, WAM 1989, evenals miskenning van het recht op een eerlijk 
proces, vervat in artikel 6.1 EVRM, het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging en “non bis in idem” : de appelrechter ontzegt 
de eiseres II het recht haar gehoudenheid tot dekking te betwisten op 
grond van de diefstal van het voertuig ; hij onderzoekt niet of S E K zich 
de macht over het motorrijtuig had verschaft door diefstal, gebruiks-
diefstal of heling ; hij antwoordt verder niet op het door de eiseres II 
hierover gevoerde verweer.

5. Krachtens artikel 3, § 1, eerste lid, WAM 1989 moet de verzekering 
waarborgen dat benadeelden schadeloos worden gesteld in geval van 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de opgesomde personen, zulks 
met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen 
die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het motor-
rijtuig hebben verschaft.

De uitsluiting uit de dekking van degene die zich door diefstal of 
heling de macht over het motorrijtuig heeft verschaft, vereist niet dat 
hij voor deze misdrijven strafrechtelijk werd vervolgd.

6. De appelrechter oordeelt dat :
— de vervolging van S E K geen verband hield met een vermogensde-

lict, wat nochtans mogelijk was ;
— artikel 462 Strafwetboek aan het openbaar ministerie de mogelijk-

heid gaf om, zo het meende over aanwijzigingen van schuld te beschikken, 
de minderjarige te vervolgens wegens hetzij diefstal, hetzij heling ;

— bij de beoordeling van de burgerlijke gevolgen van de feiten geen 
rekening kan gehouden worden met een dergelijk misdrijf ;

— alle beschouwingen over diefstal, gebruiksdiefstal of heling, elke 
grondslag missen en bijgevolg niet relevant zijn ;

— het hof van beroep enkel ervan kan uitgaan dat de minderjarige op 
het ogenblik dat hij het voertuig bestuurde op een rechtmatige manier 
in het bezit is gekomen van het voertuig.

7. De appelrechter die op deze gronden oordeelt dat de eiseres als 
WAM-verzekeraar van het betrokken voertuig gehouden is dekking te 
verlenen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Overige grieven

8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en 
behoeven mitsdien geen antwoord.

Omvang van de cassatie

9. De vernietiging van de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen 
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van de Stad Mechelen, Ethias Gemeen Recht en Ethias nv tegen de eiseres 
II, heeft eveneens de vernietiging tot gevolg van de beslissing waarbij de nv 
Axa Belgium en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten zake 
worden gesteld en die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiseres III.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de 

burgerlijke rechtsvorderingen van de Stad Mechelen, Ethias Gemeen 
Recht en Ethias nv gericht tegen de eiseres II en nv Axa Belgium en het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds buiten zake stelt.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de Stad Mechelen, Ethias Gemeen Recht en Ethias nv tot 

twee derden van de kosten van het cassatieberoep II en veroordeelt de 
eiseres II tot het overige derde.

Veroordeelt de eisers I, III en IV tot de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen, 

jeugdkamer, anders samengesteld.

12 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Van Ommeslaghe en mevr. Geinger.

N° 171
2o kamer — 12 maart 2013

(P.12.0852.N)

1o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — oNpartIjDIGe rechterLIjke INstaNtIe. — BesLIs-
sING oVer eeN VerZoek tot VoorLopIGe INVrIjheIDsteLLING. — BeoorDeLING VaN 
De GeGroNDheID VaN De straFVorDerING. — ZeLFDe straFrechter. — GeVoLG.

2o rechterLIjke orGaNIsatIe. — straFZakeN. — oNpartIjDIGe rech-
terLIjke INstaNtIe. — BesLIssING oVer eeN VerZoek tot VoorLopIGe INVrIj-
heIDsteLLING. — BeoorDeLING VaN De GeGroNDheID VaN De straFVorDerING. 
— ZeLFDe straFrechter. — GeVoLG.

1o en 2o Uit de enkele omstandigheid dat de strafrechter die oordeelt over de 
gegrondheid van de strafvordering, eerder ten aanzien van dezelfde beklaagde 
besliste over diens verzoek tot voorlopige invrijheidstelling kan geen miskenning 
van het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie worden afgeleid  (1).

(G. e.a.)

  (1)  Cass. 21 okt. 1992, AR nr. 81, AC 1991-1992, nr. 681 ; Cass. 26 april 1994, AR P.94.0358.N, 
AC 2004, nr. 201 en de noot M.D.S.
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arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 28 maart 2012.

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

Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid van de 
rechter : het arrest werd uitgesproken door de achtste kamer van het 
hof van beroep te Gent, waarvan twee raadsheren eerder uitspraak 
hadden gedaan over eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling ; 
uit de motieven van het arrest dat uitspraak doet over dit verzoek, 
blijkt duidelijk dat deze raadsheren van oordeel waren dat er ernstige 
schuldaanwijzingen waren ten aanzien van de eiser, dat er sprake was 
van een gevaarlijke geestesgesteldheid, dat zijn verdere vrijheidsbero-
ving volstrekt noodzakelijk was en dat er gevaar was dat de eiser zich 
niet alleen aan het verder optreden van het gerecht zou onttrekken, 
maar ook aan de uitvoering van de uitgesproken straf ; deze beschou-
wingen laten blijken dat beide raadsheren ervan uitgaan dat de eiser 
de hem ten laste gelegde feiten pleegde ; deze omstandigheden konden 
bij de eiser en bij uitbreiding ook bij de eiseres gewettigde verdenking 
wekken aangaande de geschiktheid van het hof van beroep om de zaak 
op een onpartijdige wijze te berechten. 

2. Uit de enkele omstandigheid dat de strafrechter die oordeelt over 
de gegrondheid van de strafvordering, eerder ten aanzien van dezelfde 
beklaagde besliste over diens verzoek tot voorlopige invrijheidstelling 
kan geen miskenning van het recht op een onpartijdige rechterlijke 
instantie worden afgeleid.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

3. 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.
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12 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, 
waarnemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Hoet. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : 
mevr. Geinger.

N° 172

2o kamer — 12 maart 2013
(P.12.1819.N)

1o DaGVaarDING. — DaGVaarDING VaN BekLaaGDe Door opeNBaar mINIsterIe. 
— VerBLIjF VaN BekLaaGDe IN GeVaNGeNIs. — BetekeNING VaN De DaGVaar-
DING aaN wooNpLaats. — GeLDIGheID. — oNaaNtastBare BeoorDeLING VaN De 
rechter.

2o BetekeNINGeN eN keNNIsGeVINGeN. — eXpLoot. — DaGVaarDING 
VaN BekLaaGDe Door opeNBaar mINIsterIe. — VerBLIjF VaN BekLaaGDe IN 
GeVaNGeNIs. — BetekeNING VaN De DaGVaarDING aaN wooNpLaats. — GeLDIG-
heID. — oNaaNtastBare BeoorDeLING VaN De rechter.

1o en 2o De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of het openbaar ministerie 
wist of moest weten dat de beklaagde op het ogenblik van de betekening van 
de dagvaarding in de gevangenis verbleef  (1).

(V.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF 

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

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

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

II. BesLIssING VaN het hoF 

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 33 en 35 Gerechte-
lijk Wetboek : het arrest oordeelt dat de eiser op 28 oktober 2011 regel-
matig werd gedagvaard aan zijn woonplaats ; de betekening dient bij 
voorrang te gebeuren aan de persoon ; de handelswijze van het open-
baar ministerie zoals die uit het strafdossier blijkt, toont aan dat de 
procureur des Konings te Dendermonde wist, minstens moest weten dat 
de eiser in uitvoering van een strafdossier van zijn ambt sinds 9 mei 

  (1)  Zie Cass. 29 april 2009, AR P.09.0107.F, AC 2009, nr. 285.
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2011 gedetineerd was in de gevangenis van Sint-Gillis, zodat de beteke-
ning aldaar had moeten gebeuren ; aldus werd de strafvordering niet op 
rechtsgeldige wijze bij de bodemrechter aanhangig gemaakt.

2. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of het openbaar minis-
terie wist of moest weten dat de eiser op het ogenblik van de betekening 
van de dagvaarding in de gevangenis verbleef.

In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbaar oordeel of het 
Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, 
is het niet ontvankelijk.

3. Met de redenen die het arrest vermeldt, verantwoorden de appel-
rechters hun beslissing naar recht dat de betekening geldig aan eisers 
woonplaats is gebeurd.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

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

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

12 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van 
hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Saveyn (bij de balie 
te Oudenaarde).

N° 173

2o kamer — 12 maart 2013
(P.12.1912.N)

1o cassatIeBeroep. — straFZakeN. — BesLIssINGeN VatBaar Voor cassa-
tIeBeroep. — straFVorDerING. — BesLIssINGeN uIt huN aarD NIet VatBaar 
Voor cassatIeBeroep. — werkstraF. — NIet oF GeDeeLteLIjke uItVoerING. 
— toepassING VaN De VerVaNGeNDe straF. — VersLaG VaN De proBatIecom-
mIssIe. — aarD VaN DIt VersLaG. — GeVoLGeN. — rechtsmIDDeLeN.

2o straF. — aNDere straFFeN. — werkstraF. — NIet oF GeDeeLteLIjke 
uItVoerING. — toepassING VaN De VerVaNGeNDe straF. — VersLaG VaN De 
proBatIecommIssIe. — aarD VaN DIt VersLaG. — GeVoLGeN. — rechtsmIDDeLeN.

1o en 2o Artikel 37quinquies, § 4, Strafwetboek, bepaalt dat, wanneer de justi-
tieassistent meldt dat de aan de veroordeelde opgelegde werkstraf niet of 
slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, de probatiecommissie, die zitting houdt 
zonder dat het openbaar ministerie daarbij aanwezig is, naargelang van het 
geval een beknopt of met redenen omkleed verslag opstelt met het oog op de 
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toepassing van de vervangende straf ; dergelijk verslag is geen rechterlijke 
beslissing ; er kan geen rechtsmiddel tegen worden ingesteld  (1).

(V.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de correctio-
nele rechtbank te Antwerpen van 9 november 2012.

De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Artikel 37quinquies, § 4, Strafwetboek, bepaalt dat, wanneer de justi-
tieassistent meldt dat de aan de veroordeelde opgelegde werkstraf niet 
of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, de probatiecommissie, die 
zitting houdt zonder dat het openbaar ministerie daarbij aanwezig is, 
naargelang van het geval een beknopt of met redenen omkleed verslag 
opstelt met het oog op de toepassing van de vervangende straf. 

Dergelijk verslag is geen rechterlijke beslissing. Er kan geen rechts-
middel tegen worden ingesteld.

2. Het cassatieberoep dat gericht is tegen de beschikking van de correc-
tionele rechtbank die eisers hoger beroep tegen het verslag van de proba-
tiecommissie onontvankelijk verklaart, is eveneens niet ontvankelijk.

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

12 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van 
hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, advocaat-generaal.

N° 174

2o kamer — 12 maart 2013
(P.13.0185.N)

1o straFuItVoerING. — straFuItVoerINGsrechtBaNk. — VoNNIs VaN 
INtrekkING VaN eeN uItVoerINGsmoDaLIteIt VaN De straF. — rechtBaNk DIe 
BIj Verstek uItspraak heeFt GeDaaN. — BesLIssING VatBaar Voor VerZet.

  (1)  Zie S. VaNDromme, “Werkstraf”, Comm. Straf., nr. 82.
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2o VerZet. — BesLIssINGeN VatBaar Voor VerZet. — straFuItVoerINGsrecht-
BaNk. — VoNNIs VaN INtrekkING VaN eeN uItVoerINGsmoDaLIteIt VaN De straF. 
— rechtBaNk DIe BIj Verstek uItspraak heeFt GeDaaN.

3o cassatIeBeroep. — straFZakeN. — termIjNeN Voor cassatIeBe-
roep eN BetekeNING. — straFVorDerING. — VoorBarIG cassatIeBeroep (GeeN 
eINDBesLIssING). — straFuItVoerINGsrechtBaNk. — VoNNIs VaN INtrekkING 
VaN eeN uItVoerINGsmoDaLIteIt VaN De straF. — rechtBaNk DIe BIj Verstek 
uItspraak heeFt GeDaaN. — BesLIssING VatBaar Voor VerZet. — oNmIDDeLLIjk 
cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

4o straFuItVoerING. — straFuItVoerINGsrechtBaNk. — VoNNIs VaN 
INtrekkING VaN eeN uItVoerINGsmoDaLIteIt VaN De straF. — rechtBaNk DIe 
BIj Verstek uItspraak heeFt GeDaaN. — BesLIssING VatBaar Voor VerZet. — 
oNmIDDeLLIjk cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

1o en 2o Artikel 96 Wet Strafuitvoering belet niet dat verzet wordt aangete-
kend tegen een vonnis tot herroeping uitgesproken bij verstek door de straf-
uitvoeringsrechtbank  (1).

3o en 4o Als een beslissing vatbaar is voor verzet, is cassatieberoep uitgesloten 
zolang dat het gewone rechtsmiddel openstaat (2).

(c.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank te Gent van 21 januari 2013.

De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Artikel 96 Wet Strafuitvoering belet niet dat verzet wordt aangete-
kend tegen een vonnis tot herroeping uitgesproken bij verstek door de 
strafuitvoeringsrechtbank.

Als een beslissing vatbaar is voor verzet, is cassatieberoep uitgesloten 
zolang dat het gewone rechtsmiddel openstaat.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
het vonnis regelmatig werd betekend aan de eiser.

Het cassatieberoep dat ingesteld is vóór het verstrijken van de gewone 
verzettermijn, is niet ontvankelijk.

  (1), (2) Cass. 23 sept. 2009, AR P.09.1359.F, AC 2009, nr. 522 met concl. van advocaat-
generaal D. Vandermeersch in Pas. 2009, nr. 522.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

12 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van hoog-
enbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer De 
Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Gillis (bij de balie te Gent).

N° 175
2o kamer — 12 maart 2013

(P.13.0277.N)

1o Voorrecht VaN rechtsmacht. — pLaatsVerVaNGeND raaDsheer IN 
het hoF VaN Beroep. — weGVerkeer. — oVertreDING. — BetaLING VaN De 
oNmIDDeLLIjke INNING. — GeVoLG.

2o weGVerkeer. — weGVerkeerswet. — wetsBepaLINGeN. — artIkeL 
65. — pLaatsVerVaNGeND raaDsheer IN het hoF VaN Beroep. — BetaLING VaN 
De oNmIDDeLLIjke INNING. — GeVoLG.

1o en 2o In hoofde van personen, bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het 
Wetboek van Strafvordering, vervalt de strafvordering hoofdens verkeer-
sinbreuken niet door betaling van de onmiddellijke inning. (Art. 65, § 8, 
Wegverkeerswet)

(procureur-GeNeraaL BIj het hoF VaN cassatIe, IN Zake h.)

arrest.

I. VorDerING

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft gevorderd zoals 
volgt :

 “Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Wij, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,
Gelet op het schrijven KAB/PG/NA 6794 van 11 februari 2013 van de 

minister van Justitie waarbij, bij toepassing van artikel 482 van het 
Wetboek van Strafvordering, ons een dossier wordt overgemaakt betref-
fende een inbreuk, gepleegd buiten zijn ambt door G F C J H, 

G F C J H voornoemd, advocaat, werd bij koninklijk besluit van (…) 
benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in (…) waar hij op de openbare 
rechtszitting van (…) de wettelijke eed heeft afgelegd.

Als plaatsvervangend raadsheer in (…) die ervan verdacht wordt buiten 
zijn ambt een wanbedrijf te hebben begaan geniet G F C J H van het 
voorrecht van rechtsmacht zoals in Boek II, Titel IV, Hoofdstuk III van 
het Wetboek van Strafvordering. 

Binnen de vastgestelde termijn voldeed G F C J H niet aan het voor-
stel tot verval van strafvordering tegen betaling van een geldsom van de 
procureur-generaal bij (…). 
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Uit de ons overgemaakt stukken blijkt dat er aanleiding is om G F C 
J H voornoemd te verwijzen naar een ander hof van beroep dan (…) uit 
hoofde van : 

te (…), op 20 juni 2012, bij inbreuk op artikel 11.2, 1°, a) van het Wegver-
keersreglement, buiten de bebouwde kom op de autosnelweg de snel-
heid beperkt tot 120 km per uur te hebben overschreden, feit strafbaar 
gesteld door artikel 29, § 3, Wegverkeerswet.

Gelet op de artikelen 479 en 482 van het Wetboek van Strafvordering en 
de artikelen 11 tot 40 van de wet van 15 juni 1935 ;

Vorderen, dat het aan het Hof behage om, rechtdoende in raadkamer, 
te zeggen dat er reden toe is de zaak te verwijzen naar het hof van beroep 
te (…) of te (…) uit hoofde van de hiervoor vermelde inbreuk. 

Brussel, 13 februari 2013.
Voor de procureur-generaal, 
De advocaat-generaal,
M. De Swaef”

II. rechtspLeGING Voor het hoF

De zaak werd opgeroepen en behandeld in raadkamer.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft gevorderd.

III. BesLIssING VaN het hoF

G F C J H legt een bewijs voor dat hij is ingegaan op het voorstel tot 
inning van een som, zoals bedoeld in artikel 65, § 1, eerste lid, Wegver-
keerswet zodat de strafvordering vervallen zou zijn.

Artikel 65, § 8, Wegverkeerswet bepaalt : “De bepalingen van dit 
artikel gelden niet wanneer de overtreding wordt begaan door een van 
de personen bedoeld in de artikelen 479 en 483 van het Wetboek van 
Strafvordering.”

G F C J H is een persoon die geniet van het voorrecht van rechtsmacht, 
zoals bepaald in Boek II, Titel IV, Hoofdstuk III, Wetboek van Strafvor-
dering.

De strafvordering is aldus niet vervallen door de betaling van de 
onmiddellijke inning.

De vordering is om de erin vermelde redenen gegrond.

Dictum
Het Hof,
Rechtdoende in raadkamer, verwijst G F C J H, plaatsvervangend 

raadsheer in (…), naar het hof van beroep te (…) wegens de in de vorde-
ring van de procureur-generaal vermelde feiten.

12 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Van hoogenbemt, waar-
nemend voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, advocaat-generaal.

ARREST-2013-03.indb   692 23/12/13   15:04



N° 176 - 12.3.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 693

N° 176

2o kamer — 12 maart 2013
(P.13.0356.N)

VoorLopIGe hechteNIs. — haNDhaVING. — Duur VaN De tIteL VaN VrIj-
heIDsBeNemING. — mIsDrIjF NIet VaLLeNDe oNDer toepassING VaN artIkeL 2 
wet VerZachteNDe omstaNDIGheDeN. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. 
— herkwaLIFIcatIe Der FeIteN IN eeN NIet-correctIoNaLIseerBare mIsDaaD. 
— GeVoLG.

Uit de artikelen 22 en 30, § 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet, gelezen in 
hun onderlinge samenhang, volgt dat telkens als de kamer van inbeschul-
digingstelling uitspraak doet in een der gevallen bedoeld in de artikelen 22, 
tweede lid en 22bis Voorlopige Hechteniswet, dit is over de voorlopige hech-
tenis voor een misdrijf dat niet valt onder de toepassing van artikel 2 Wet 
Verzachtende Omstandigheden, en beslist de voorlopige hechtenis te hand-
haven, het arrest een titel van vrijheidsbeneming oplevert voor een duur 
van drie maanden te rekenen van de beslissing ; de duur van de titel van 
vrijheidsbeneming wordt niet beperkt tot een maand doordat de kamer van 
inbeschuldigingstelling zelf beslist heeft de feiten waarvoor het aanhou-
dingsbevel werd verleend, te herkwalificeren in een niet-correctionaliseer-
bare misdaad  (1).

(m.)

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 februari 2013.

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

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

II. VooraFGaaNDe rechtspLeGING

De eiseres werd op 21 november 2011 onder aanhoudingsbevel geplaatst 
wegens feiten van poging tot doodslag en mensonterende behandeling.

Bij arrest van 13 december 2012 heeft de kamer van inbeschuldiging-
stelling het hoger beroep van de eiseres tegen de beslissing tot hand-
having van de voorlopige hechtenis als bedoeld in artikel 22, eerste 
lid, Voorlopige Hechteniswet ongegrond verklaard en de feiten waar-
voor het aanhoudingsbevel werd verleend, geherkwalificeerd in folte-
ring op een minderjarige door een persoon die over hem gezag heeft, 
feiten strafbaar gesteld bij de artikelen 417bis, 1°, en 417ter, derde lid, 
1°, Strafwetboek, waarop artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden 
niet van toepassing is.

  (1)  Zie Cass. 12 feb. 2013, AR P.13.0221.N, AC 2013, nr. 103.
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Op 8 februari 2013 heeft de eiseres overeenkomstig artikel 22bis Voor-
lopige Hechteniswet een verzoek ingediend strekkende tot haar invrij-
heidstelling op grond dat het voormelde arrest van 13 december 2012 
slechts een titel van vrijheidsbeneming oplevert voor één maand.

Bij beschikking van 12 februari 2013 heeft de raadkamer dat verzoek 
als ongegrond afgewezen.

Het bestreden arrest doet uitspraak over het hoger beroep tegen die 
beschikking. 

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 21, 22, 22bis en 
30 Voorlopige Hechteniswet : het arrest oordeelt ten onrechte dat het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 13 december 2012 
een titel van vrijheidsbeneming voor drie maanden oplevert ; artikel 30, 
§ 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling een titel van vrijheidsbeneming 
oplevert voor drie maanden te rekenen van de beslissing, indien het 
hoger beroep wordt ingesteld tegen de bij de artikelen 22, tweede lid, en 
22bis bedoelde beschikking ; het voormelde arrest werd niet gewezen in 
hoger beroep tegen een dergelijke beschikking, zodat het een titel van 
vrijheidsbeneming opleverde voor slechts één maand.

2. Artikel 22, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat zolang 
aan de voorlopige hechtenis geen einde wordt gemaakt en het gerechte-
lijk onderzoek niet is afgesloten, de raadkamer van maand tot maand 
over het handhaven van de voorlopige hechtenis oordeelt.

Het tweede lid van datzelfde artikel bepaalt dat indien het feit dat bij 
de raadkamer aanhangig is gemaakt, een feit betreft waarop artikel 2 
Wet Verzachtende Omstandigheden niet van toepassing is, de raadkamer 
om de drie maanden uitspraak doet over het handhaven van de voorlo-
pige hechtenis. In dat geval is de beschikking geldig voor drie maanden 
vanaf de dag waarop ze is gewezen.

Artikel 30, § 4, eerste lid, Voorlopige Hechteniswet bepaalt dat indien 
de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet in de gevallen 
van de artikelen 21, 22, 22bis en 28, beslist dat de voorlopige hechtenis 
gehandhaafd blijft, het arrest een titel van vrijheidsberoving oplevert 
voor een maand te rekenen van de beslissing, of voor drie maanden te 
rekenen van de beslissing, indien het hoger beroep wordt ingesteld tegen 
de bij de artikelen 22, tweede lid, en 22bis bedoelde beschikking.

3. Uit deze bepalingen, gelezen in hun onderlinge samenhang, volgt dat 
telkens als de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet in een 
der gevallen bedoeld in de artikelen 22, tweede lid en 22bis Voorlopige 
Hechteniswet, dit is over de voorlopige hechtenis voor een misdrijf dat 
niet valt onder de toepassing van artikel 2 Wet Verzachtende Omstan-
digheden, en beslist de voorlopige hechtenis te handhaven, het arrest een 
titel van vrijheidsbeneming oplevert voor een duur van drie maanden te 
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rekenen van de beslissing. De duur van de titel van vrijheidsbeneming 
wordt niet beperkt tot een maand doordat de kamer van inbeschuldiging-
stelling zelf beslist heeft de feiten waarvoor het aanhoudingsbevel werd 
verleend, te herkwalificeren in een niet-correctionaliseerbare misdaad.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

12 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Van 
hoogenbemt, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
De Swaef, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer De Man (bij de balie 
te Antwerpen).

N° 177

2o kamer — 13 maart 2013
(P.12.1812.F)

1o recht VaN VerDeDIGING. — straFZakeN. — aLGemeeN BeGINseL VaN 
De eerBIeDIGING VaN het recht VaN VerDeDIGING. — jurIDIsche arGumeNteN 
DIe het staNDpuNt VaN eeN partIj aaNVuLLeN. — aFZoNDerLIjke mIDDeLeN. — 
BeGrIp.

2o rechtsBeGINseLeN (aLGemeNe). — aLGemeeN rechtsBeGINseL, 
BeschIkkINGsBeGINseL GeNaamD. — jurIDIsche arGumeNteN DIe het staNDpuNt 
VaN eeN partIj aaNVuLLeN. — aFZoNDerLIjke mIDDeLeN. — BeGrIp.

3o recht VaN VerDeDIGING. — straFZakeN. — VerZekeraar roept het 
VoorDeeL IN VaN het IN De poLIs GesteLDe uItsLuItINGsBeDING. — BoDemrechter 
werpt teGeN Dat eeN VaN De toepassINGsVoorwaarDeN VaN De uItsLuItINGs-
GroND NIet Is VoLtrokkeN. — aLGemeeN rechtsBeGINseL VaN De eerBIeDIGING 
VaN het recht VaN VerDeDIGING. — mIskeNNING.

4o rechtsBeGINseLeN (aLGemeNe). — VerZekeraar roept het VoorDeeL 
IN VaN het IN De poLIs GesteLDe uItsLuItINGsBeDING. — BoDemrechter werpt 
teGeN Dat eeN VaN De toepassINGsVoorwaarDeN VaN De uItsLuItINGsGroND NIet 
Is VoLtrokkeN. — aLGemeeN rechtsBeGINseL, BeschIkkINGsBeGINseL GeNaamD. 
— mIskeNNING.

5o VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — VerZekeraar roept het Voor-
DeeL IN VaN het IN De poLIs GesteLDe uItsLuItINGsBeDING. — BoDemrechter 
werpt teGeN Dat eeN VaN De toepassINGsVoorwaarDeN VaN De uItsLuItINGs-
GroND NIet Is VoLtrokkeN. — BeschIkkINGsBeGINseL eN recht VaN VerDeDI-
GING. — mIskeNNING.
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1o en 2o De juridische argumenten die het standpunt van een partij aanvullen 
en die zijn afgeleid uit de aan tegenspraak onderworpen feiten en stukken, 
zijn redenen die de rechter ambtshalve kan aanvullen ; die argumenten zijn 
geen afzonderlijke middelen daar zij deel uitmaken van de aanspraken 
van de partijen. (Art. 1138, 2o, Gerechtelijke Wetboek ; Beschikkings-
beginsel ; Algemeen rechtsbeginsel inzake recht van verdediging)

3o, 4o en 5o De verzekeraar die het voordeel van een in de polis op grond van 
artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-
overeenkomst gesteld uitsluitingsbeding aanvoert, heeft noodzakelijkerwijs 
het bestaan aangevoerd van een geval van grove schuld, dat op uitdrukke-
lijke en beperkende wijze in de overeenkomst is bepaald ; uit het feit dat de 
bodemrechter hem tegenwerpt dat het door hem als toepasselijk aangevoerde 
beding, dat niet is, omdat een van de toepassingsvoorwaarden ervan niet is 
vervuld, kan bijgevolg geen miskenning van het beschikkingsbeginsel of van 
het recht van verdediging van de voormelde verzekeraar worden afgeleid. 
(Art. 1138, 2o, Gerechtelijke Wetboek ; Beschikkingsbeginsel ; Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(De FeDeraLe VerZekerINGeN c.V. t. e. e.a.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 11 oktober 2012.

De eiseres 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

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen die, op 
de burgerlijke rechtsvorderingen die de eerste acht verweerders tegen 
de eiseres hebben ingesteld, uitspraak doen over

1. Het beginsel van de aansprakelijkheid, de verplichting voor de 
verzekeraar om de slachtoffers van het ongeval en de omvang van de 
schade van R. D., S. D., J.-M. E. en P. P. te vergoeden

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

Tweede middel

Het middel voert met name schending aan van artikel 1138, 2°, Gerech-
telijk Wetboek, de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel beschik-
kingsbeginsel genaamd, alsook de miskenning van het recht van verde-
diging. Het arrest wordt verweten dat het een betwisting opwerpt die 
door de partijen was uitgesloten, door te verklaren dat de door de verze-
keraar aangevoerde uitsluitingsbedingen van de dekking geen uitwer-
king kunnen hebben, omdat ze niet zijn opgemaakt met de duidelijkheid 
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als vereist bij artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.

Onder artikel 26.2, laatste streepje, van de door de hoofdaannemer 
aangegane verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid bouw-
werken heeft de eiseres het beding aangevoerd waarin wordt bepaald dat 
de schade die is veroorzaakt door het gebrek aan of de weglating van de 
wettelijke veiligheidsuitrusting, niet wordt gedekt.

De aannemer heeft in de namens hem op de rechtszitting van 28 juni 
2012 neergelegde conclusie aangevoerd dat er geen certificaat van “wette-
lijke” veiligheidsuitrusting bestond, zodat men zich diende af te vragen 
wat die termen betekenen. De aannemer heeft aldus de vaagheid van 
het toepassingsgebied van het uitsluitingsbeding onderstreept. Daaruit 
volgt dat de appelrechters, die op hun beurt die vaagheid aanvoeren, 
zich ertoe beperkt hebben een verweermiddel ontvankelijk te verklaren 
dat, aangezien het tijdens het debat is opgeworpen, geen heropening van 
het debat vereiste.

Het middel mist dienaangaande feitelijke grondslag.
Op grond van artikel 26.2, tweede streepje, van de verzekeringspolis 

heeft de eiseres ook aangevoerd dat de normaal vaststaande of voor-
zienbare schade uitgesloten was, voor zover zij reeds als dusdanig moest 
blijken nog vóór de schade zich had voorgedaan, met name uit de fabri-
cagevoorschriften van het product of de voorwaarden voor de uitvoering 
van de werken.

Het arrest vermeldt dat dit beding in te algemene bewoordingen is 
gesteld zodat de verzekerde niet kan weten of het schadegeval al dan 
niet gedekt is. Volgens de appelrechters is het gebruik van het bijwoord 
met name in strijd is met de wettelijke verplichting om de gevallen van 
uitsluiting op uitdrukkelijke en beperkende wijze te bepalen.

De juridische argumenten die het standpunt van een partij aanvullen 
en die zijn afgeleid uit de aan tegenspraak onderworpen feiten en 
stukken, zijn redenen die de rechter ambtshalve kan aanvullen. Die 
argumenten zijn geen afzonderlijke middelen, daar zij deel uitmaken 
van de aanspraken van de partijen.

De verzekeraar die zich beroept op het uitsluitingsbeding dat in de 
polis op grond van artikel 8, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 is 
vastgelegd, heeft noodzakelijkerwijs het bestaan aangevoerd van een 
geval van grove schuld, dat op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de 
overeenkomst is bepaald.

Uit het feit dat het arrest de eiseres tegenwerpt dat het beding waarvan 
zijzelf heeft aangevoerd dat het toepasselijk is, hier geen toepassing 
vindt omdat een van de toepassingsvoorwaarden ervan niet is vervuld, 
kan bijgevolg geen miskenning van het beschikkingsbeginsel of van het 
recht van verdediging van de eiseres worden afgeleid.

Het middel kan wat dat betreft niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

13 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 178

2o kamer — 13 maart 2013
(P.12.1830.F)

1o aaNsprakeLIjkheID. — DaaD. — Fout. — Fout VaN De GetroFFeNe IN 
oorZakeLIjk VerBaND met De GeLeDeN schaDe. — GeVoLG.

2o aaNsprakeLIjkheID BuIteN oVereeNkomst. — DaaD. — Fout. 
— GewoNDe werkNemer. — Fout VaN De werkGeVer. — BeoorDeLING VaN De 
Fout. — BeGrIp.

1o De vergoeding van de getroffene is beperkt wanneer hijzelf een fout heeft 
begaan die in oorzakelijk verband staat met de geleden schade ; de rechter 
houdt desbetreffend rekening met het relatieve belang van de onderscheiden 
fouten, met andere woorden met de mate waarin zij het schadegeval kunnen 
veroorzaken. (Artt. 1382, 1383 en 1384, BW)

2o De appelrechters die, met verwijzing naar de leeftijd en het gebrek aan 
ervaring van de gewonde werknemer, de schuldige onbezonnenheid van de 
werkgever hebben ingeschat, met name in het licht van de voormelde omstan-
digheid waardoor het risico op een ongeval toeneemt, beoordelen de fout van 
laatstgenoemde op grond van de weerslag van die fout op het ontstaan van 
de schade. (Artt. 1382, 1383 en 1384, BW)

(V. e.a. t. D. e.a.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, correctionele kamer, van 11 oktober 2012.

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

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

II. BesLIssING VaN het hoF

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

C. In zoverre de cassatieberoepen van beide eisers gericht zijn tegen de 
beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweer-
ders, uitspraak doen over

1. het beginsel van de aansprakelijkheid en de omvang van de schade 
van M.-L. C.
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Middel

Beide onderdelen samen

Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de arti-
kelen 1382, 1383 en 1384, eerste en derde lid, Burgerlijk Wetboek.

De eisers verwijten het arrest dat het het gedeelte van de aanspra-
kelijkheid ten laste van de werkgever en het gedeelte ten laste van de 
gewonde werknemer, die beiden schuld dragen, bepaalt door zijn beslis-
sing om het gedeelte van de aansprakelijkheid van de getroffene te 
verminderen, onder meer te gronden op zijn jeugdige leeftijd en zijn 
onervarenheid. De eisers voeren aan dat die elementen geen verband 
houden met de weerslag van de fout van de getroffene op de totstandko-
ming van zijn eigen schade.

De vergoeding van de getroffene is beperkt wanneer hijzelf een fout 
heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de geleden schade. De 
rechter houdt dienaangaande rekening met het relatieve belang van de 
onderscheiden fouten, met andere woorden met de mate waarin zij het 
schadegeval hebben kunnen veroorzaken.

Het arrest omschrijft de fout van de verweerder als het feit dat hij zich 
niet als een normaal voorzichtige en zorgvuldige persoon heeft gedragen, 
te dezen omdat hij onder een draaiende transportband is gekropen, op 
een plaats waar dit gevaarlijk is.

Het arrest omschrijft de fout van de werkgever als volgt :
— niet-naleving van de verplichting om de transportband met een 

veiligheidssysteem uit te rusten,
— verzuimd te hebben de aandacht van de verweerder te vestigen op 

het gevaar van die voorziening,
— nagelaten te hebben de werknemer duidelijke en aangepaste instruc-

ties op de werkplaats te geven,
— nalatig te zijn geweest ten aanzien van een jonge en onervaren werk-

nemer die de roosters onder de niet-beveiligde transportband is blijven 
reinigen.

Door te verwijzen naar de leeftijd en het gebrek aan ervaring van de 
werknemer, wijzen de appelrechters op een omstandigheid die het risico 
op een ongeval doet toenemen. Aangezien het arrest de schuldige nala-
tigheid van de werkgever met name in het licht van die omstandigheid 
bepaalt, beoordeelt het zijn fout in verhouding tot de weerslag ervan op 
de totstandkoming van de schade .

De op grond daarvan genomen beslissing om de eisers negentig per cent 
van de schade te doen vergoeden, is regelmatig met redenen omkleed en 
schendt de aangevoerde wetsbepalingen niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen, in zoverre zij 

gericht zijn tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorde-

ARREST-2013-03.indb   699 23/12/13   15:04



700 ARRESTEN VAN CASSATIE 13.3.13 - N° 179

ringen van M. D. en de naamloze vennootschap Axa Belgium, uitspraak 
doen over de omvang van de schade.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

13 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
De Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 179

2o kamer — 13 maart 2013
(P.13.0178.F)

1o VoorLopIGe hechteNIs. — cassatIeBeroep. — INVrIjheIDsteLLING 
oNDer BorGtocht. — BorGsom. — reGeLING VaN De rechtspLeGING. — VerwIj-
ZING Naar De correctIoNeLe rechtBaNk. — VerZoek tot teruGGaVe VaN De 
BorGsom. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — arrest. — BesLIssING 
VaN oNBeVoeGDVerkLarING. — cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

2o VoorLopIGe hechteNIs. — INVrIjheIDsteLLING oNDer Voor-
waarDeN. — INVrIjheIDsteLLING oNDer BorGtocht. — BorGsom. — reGe-
LING VaN De rechtspLeGING. — VerwIjZING Naar De correctIoNeLe rechtBaNk. 
— VerZoek tot teruGGaVe VaN De BorGsom. — kamer VaN INBeschuLDIGING-
steLLING. — arrest. — BesLIssING VaN oNBeVoeGDVerkLarING. — cassatIeBe-
roep. — oNtVaNkeLIjkheID.

3o cassatIeBeroep. — straFZakeN. — BesLIssINGeN VatBaar Voor 
cassatIeBeroep. — straFVorDerING. — BesLIssINGeN uIt huN aarD NIet 
VatBaar Voor cassatIeBeroep. — VoorLopIGe hechteNIs. — INVrIjheIDsteL-
LING oNDer BorGtocht. — BorGsom. — reGeLING VaN De rechtspLeGING. — 
VerwIjZING Naar De correctIoNeLe rechtBaNk. — VerZoek tot teruGGaVe VaN 
De BorGsom. — kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — arrest. — BesLIssING 
VaN oNBeVoeGDVerkLarING. — cassatIeBeroep. — oNtVaNkeLIjkheID.

4o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. 
— artIkeL 13. — VoorLopIGe hechteNIs. — INVrIjheIDsteLLING oNDer BorG-
tocht. — BorGsom. — reGeLING VaN De rechtspLeGING. — VerwIjZING Naar 
De correctIoNeLe rechtBaNk. — VerZoek tot teruGGaVe VaN De BorGsom. 
— kamer VaN INBeschuLDIGINGsteLLING. — arrest. — BesLIssING VaN oNBe-
VoeGDVerkLarING. — cassatIeBeroep. — NIet-oNtVaNkeLIjkheID. — recht op 
eeN DaaDwerkeLIjk rechtsmIDDeL. — mIskeNNING.

1o, 2o en 3o Het arrest dat een verzoek tot teruggave van de borgsom afwijst, 
dat vóór het vonnis over de grond van de zaak is ingediend, is geen 
beslissing die de voorlopige hechtenis handhaaft of die de voorwaarden 
voor de invrijheidstelling bepaalt, in de zin van de artikelen 31, §§ 1 en 
2, en 37 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 
en is evenmin een eindbeslissing uit het eerste lid of zoals bedoeld in de 
gevallen die in het tweede lid van artikel 416 van het Wetboek van Straf-
vordering zijn bepaald, en die voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar  
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is  (1). (Art. 416, Wetboek van Strafvordering ; Artt. 31, §§ 1 en 2, en 37, 
Wet Voorlopige Hechtenis)

4o Miskenning van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, gewaar-
borgd bij artikel 13 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid dat er geen cassatieberoep openstaat tegen een beslissing 
over de bestemming die aan de borgsom moet worden gegeven, vooraleer de 
rechter waaraan de wet dit heeft toevertrouwd, die beslissing heeft genomen. 
(Art. 13, EVRM ; Art. 416, Wetboek van Strafvordering ; Artt. 31, §§ 1 en 
2, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis)

(D.)

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 26 december 2012.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. FeIteN

De eiser, die op 28 mei 2002 onder aanhoudingsbevel is geplaatst, werd 
voorlopig in vrijheid gesteld nadat hij een borgtocht had betaald, die 
werd vastgesteld bij arrest van 10 juni 2002 van het hof van beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.

Bij beschikking van de raadkamer van 30 juni 2009 werd hij naar de 
correctionele rechtbank te Brussel verwezen. De zaak is momenteel 
vastgesteld op de rechtszitting van de correctionele rechtbank van 
9 oktober 2013.

Op 16 november 2012 heeft de eiser dat rechtscollege verzocht de borgsom 
volledig of gedeeltelijk terug te geven. Bij beschikking van 20 november 
2012 werd zijn verzoek ontvankelijk maar niet-gegrond verklaard.

Het bestreden arrest verklaart de beslissing van de eerste rechter 
nietig en verklaart de correctionele rechtbank en het hof van beroep 
onbevoegd om over dat verzoek uitspraak te doen.

III. BesLIssING VaN het hoF

Krachtens artikel 31, § 1 en § 2, Voorlopige Hechteniswet kan de inver-
denkinggestelde binnen vierentwintig uren te rekenen vanaf de dag 
waarop de beslissing hem wordt betekend, cassatieberoep instellen 
tegen de arresten en vonnissen waardoor de voorlopige hechtenis wordt 
gehandhaafd. Krachtens artikel 37 van die wet kan datzelfde rechts-
middel worden ingesteld tegen de beslissingen waarbij alternatieve 
maatregelen worden bevolen.

  (1)  Zie Cass. 19 juli 2005, AR P.05.1008.N, AC 2005, nr. 390 ; Cass. 6 juni 2007, AR 
P.07.0454.F, AC 2007, nr. 309, met concl. adv.-gen. Genicot in Pas.
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Het arrest dat een verzoek tot teruggave van de borgsom afwijst dat 
vóór het vonnis over de grond van de zaak is ingediend, is, in de zin van 
de voormelde wetsbepalingen, geen beslissing die de voorlopige hech-
tenis handhaaft of die de voorwaarden voor de invrijheidstelling bepaalt.

Het bestreden arrest is ook geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, 
eerste lid, Wetboek van Strafvordering. Het is geen beslissing inzake 
bevoegdheid in de zin van het tweede lid van dat artikel, en houdt geen 
verband met de andere in die bepaling bedoelde gevallen.

Hoewel de wet onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen een arrest 
dat de voorafgaande en integrale betaling eist van een daarin vastge-
stelde borgsom, volgt daaruit niet dat zij ook cassatieberoep toestaat 
tegen een arrest dat dit niet tot voorwerp heeft en dat de rechtsmacht 
van de strafrechter niet volledig uitoefent met een beslissing ten gronde 
over de strafvordering.

Het cassatieberoep is dus niet ontvankelijk.
De eiser voert aan dat indien het cassatieberoep niet-ontvankelijk zou 

worden verklaard, dit het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel zou 
miskennen, gewaarborgd bij artikel 13 EVRM.

Die miskenning kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat er 
geen cassatieberoep openstaat tegen een beslissing over de bestemming 
die aan de borgsom moet worden gegeven, vooraleer de rechter waaraan 
de wet dat heeft toevertrouwd, te weten de feitenrechter, die beslissing 
heeft genomen.

Het overige gedeelte van de memorie, dat geen verband houdt met de 
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.

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

13 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer A. Vergaumen 
(bij de balie te Brussel) en de heer C. Vergaumen (bij de balie te Brussel).

N° 180

2o kamer — 13 maart 2013
(P.13.0214.F)

1o jeuGDBeschermING. — GerechteLIjke BeschermING. — aLs mIsDrIjF 
omschreVeN FeIteN. — joNGere DIe op het oGeNBLIk VaN De FeIteN ouDer Is 
DaN ZestIeN jaar maar joNGer DaN ZeVeNtIeN jaar. — oNmoGeLIjkheID om VaN 
aLLe BeschermeNDe maatreGeLeN te GeNIeteN. — GroNDwetteLIjkheID.

2o GroNDwet. — GroNDwet 1994 (art. 1 tot 99). — artIkeL 10. — GeLIjk-
heID VaN De BeLGeN Voor De wet. — jeuGDBeschermING. — GerechteLIjke 
BeschermING. — aLs mIsDrIjF omschreVeN FeIteN. — joNGere DIe op het oGeN-
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BLIk VaN De FeIteN ouDer Is DaN ZestIeN jaar maar joNGer DaN ZeVeNtIeN jaar. 
— oNmoGeLIjkheID om VaN aLLe BeschermeNDe maatreGeLeN te GeNIeteN. — 
scheNDING.

3o GroNDwet. — GroNDwet 1994 (art. 1 tot 99). — artIkeL 11. — GeNot 
VaN De rechteN eN VrIjheDeN ZoNDer DIscrImINatIe. — jeuGDBeschermING. — 
GerechteLIjke BeschermING. — aLs mIsDrIjF omschreVeN FeIteN. — joNGere 
DIe op het oGeNBLIk VaN De FeIteN ouDer Is DaN ZestIeN jaar maar joNGer DaN 
ZeVeNtIeN jaar. — oNmoGeLIjkheID om VaN aLLe BeschermeNDe maatreGeLeN 
te GeNIeteN. — scheNDING. 

4o jeuGDBeschermING. — GerechteLIjke BeschermING. — aLs mIsDrIjF 
omschreVeN FeIteN. — joNGere oNBekeND BIj De jeuGDrechtBaNk. — uIthaN-
DeNGeVING. — VoorwaarDeN.

1o, 2o en 3o In zoverre artikel 37, § 3, tweede lid, 2o, van de wet van 8 april 
1965, de jongere die op het ogenblik van de feiten ouder is dan zestien jaar 
maar jonger dan zeventien jaar en ten aanzien van wie ten minste drie 
maanden vóór zijn meerderjarigheid geen eerder vonnis werd uitgesproken, 
het voordeel ontzegt van alle beschermende maatregelen bedoeld in dat 
artikel, schendt het de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  (1). (Artt. 10 en 
11, Grondwet ; Art. 37, §§ 2 en 3, tweede lid, 2o, Jeugdbeschermingswet)

4o Opdat de jeugdrechtbank zou kunnen beslissen tot uithandengeving is niet 
vereist dat de jongere, die onbekend is bij de jeugdrechtbank op het ogenblik 
waarop het dossier werd geopend wegens de in de dagvaarding vermelde 
feiten, reeds het voorwerp is geweest van een maatregel of van een herstel-
rechtelijk aanbod, nog vóór het feit is gepleegd waarvoor hij voor de jeugd-
rechtbank wordt gebracht  (2). (Art. 57bis, Jeugdbeschermingswet)

(procureur-GeNeraaL BIj het hoF VaN Beroep te BrusseL,  
IN Zake m. e.a.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, jeugdkamer, van 21 december 2012.

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

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

  (1)  GwH, arrest nr. 60/2012 van 3 mei 2012.
Sedert 1 januari 2013 luidt de tekst, ingevolge artikel 3 van de wet van 24 juli 2008 

houdende diverse bepalingen (II) als volgt : “2° deze maatregelen kunnen bij vonnis 
worden bevolen voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop de betrokkene de 
leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, wanneer het gaat om personen die na de 
leeftijd van zestien jaar een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd”.

  (2)  Zie Gedr. St., Senaat, zitting 2005-2006, nr. 3-1312/6, amendement nr. 53 van de rege-
ring, en 3-1312/7, 59 en 62.

ARREST-2013-03.indb   703 23/12/13   15:04



704 ARRESTEN VAN CASSATIE 13.3.13 - N° 180

II. FeIteN

De jeugdrechter te Brussel heeft op grond van artikel 36, 4°, Jeugd-
beschermingswet, kennisgenomen van de ten aanzien van de eerste 
verweerder genomen vorderingen.

Bij vonnis van 30 juli 2012 heeft de jeugdrechtbank de ten laste gelegde 
feiten bewezen verklaard. Met toepassing van artikel 37, § 3, tweede lid, 
heeft zij de verlenging van de maatregelen bevolen tot de leeftijd van 
twintig jaar en de jongere gedurende drie maanden toevertrouwd aan 
een open afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling voor jeugd-
bescherming. Die maatregel ging gepaard met uitstel van zes maanden 
met de voorwaarde dat er een filantropische prestatie van honderd uren 
werd verricht.

Het hof van beroep verklaart de door de eerste rechter genomen maat-
regel onwettig en wijzigt ze door een berisping uit te spreken.

III. BesLIssING VaN het hoF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen G. G. M., die op het op ogenblik van de feiten 
minderjarig was, en tegen zijn moeder M. M.

De eiser voert aan dat het arrest ten aanzien van de eerste verweerder 
een maatregel van berisping beveelt, door te oordelen dat die maatregel 
de enig mogelijke was, gezien de leeftijd van de betrokkene op het ogen-
blik van de feiten en omdat bij ontstentenis van één van de voorwaarden 
geen uithandengeving kon worden uitgesproken.

Eerste onderdeel

De eiser, die de schending aanvoert van artikel 37, § 3, tweede lid, 2°, 
Jeugdbeschermingswet, verwijt het arrest dat het beslist dat de door de 
rechtbank bevolen maatregel onwettig is.

Krachtens de voormelde bepaling, zoals zij op het ogenblik van de 
feiten van kracht was, kunnen de in § 2, 2° tot 11° bedoelde maatregelen 
worden bevolen voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de dag waarop 
de betrokkene de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt, wanneer het 
gaat om personen die na de leeftijd van zeventien jaar een als misdrijf 
omschreven feit hebben gepleegd.

Bij arrest nr. 60/2012 van 3 mei 2012 heeft het Grondwettelijk Hof 
verklaard dat artikel 37, § 3, tweede lid, 2°, Jeugdbeschermingswet, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het de jongere die 
op het ogenblik van de feiten ouder is dan zestien jaar maar jonger dan 
zeventien jaar en ten aanzien van wie ten minste drie maanden vóór zijn 
meerderjarigheid geen eerder vonnis werd uitge-sproken, het voordeel 
ontzegt van alle beschermende maatregelen bedoeld in artikel 37, § 2, 
van deze wet.

Het hof van beroep heeft de door de eerste rechter genomen maatregel 
onwettig verklaard, op grond dat de voormelde bepaling alleen toepas-
selijk was op de te dezen niet vervulde voorwaarde dat de jongere een als 
misdrijf omschreven feit zou hebben gepleegd.
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Het arrest schendt aldus artikel 37, § 3, tweede lid, 2°, zoals door het 
Grondwettelijk Hof geïnterpreteerd.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 57bis Jeugdbescher-
mingswet, verwijt het arrest dat het het in de dagvaarding geformu-
leerde verzoek tot uithandengeving afwijst, op grond dat één van de 
wettelijke voorwaarden niet was vervuld.

Krachtens paragraaf 1 van dat artikel kan de jeugdrechtbank de zaak 
uit handen geven en ze, in de twee daarin vermelde gevallen, naar het 
openbaar ministerie verwijzen met het oog op vervolging. Het eerste 
heeft betrekking op de persoon die reeds het voorwerp is geweest van een 
of meerdere van de in artikel 37, § 2bis of 2ter bedoelde maatregelen of van 
een herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de artikelen 37bis tot 37quinquies. 
Het tweede betreft de feiten vermeld in de artikelen 373, 375, 393 tot 397, 
400, 401, 417ter, 417quater, 471 tot 475 Strafwetboek of de poging tot het 
plegen van een feit bedoeld in de artikelen 393 tot 397 Strafwetboek.

Het arrest stelt vast dat de eerste verweerder voor de jeugdrechtbank 
werd gebracht wegens als misdrijf omschreven feiten bedoeld in de arti-
kelen 322 tot 325 en 505 Strafwetboek, en niet wegens feiten omschreven 
in artikel 57bis, § 1, Jeugdbeschermingswet.

Het arrest, dat erop wijst dat de jongere onbekend was bij de jeugd-
rechtbank op het ogenblik dat het dossier werd geopend wegens de in 
de dagvaarding vermelde feiten, oordeelt dat de zaak niet uit handen 
kan worden gegeven, op grond dat het voormelde artikel vereist dat de 
persoon reeds het voorwerp is geweest van een maatregel of van een 
herstelrechtelijk aanbod, nog vóór het feit werd gepleegd waarvoor hij 
voor de jeugdrechtbank wordt gebracht.

Zoals uit de parlementaire voorbereiding blijkt, heeft de in het middel 
bedoelde bepaling tot doel om, behoudens extreme gevallen, het effect 
van een maatregel op de persoonlijkheid van een jongere behoorlijk te 
kunnen evalueren. Er blijkt niet dat de wetgever, wat het eerste geval 
betreft, de uithandengeving heeft willen beperken tot het geval waarin 
de minderjarige nieuwe als misdrijf omschreven feiten zou hebben 
gepleegd nadat hij het voorwerp van een beschermende maatregel of van 
een bemiddelingsaanbod is geweest.

Het arrest dat van het tegendeel uitgaat, schendt de in het middel 
bedoelde bepaling door daaraan een voorwaarde toe te voegen die er niet 
in staat.

Het onderdeel is gegrond.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
strafvordering tegen G. M., de vader van G. G. M.

Het arrest werd ten aanzien van die verweerder bij verstek gewezen 
en hij kan er verzet tegen aantekenen. Aangezien het cassatieberoep op 
4 januari 2013 is ingesteld, dus vóór het verstrijken van de bij de arti-
kelen 187, eerste en derde lid, en 208, eerste lid, Wetboek van Strafvor-
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dering bepaalde termijn om verzet aan te tekenen, is het voorbarig en 
bijgevolg niet ontvankelijk.

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

de strafvordering die tegen de eerste en derde verweerder is ingesteld, 
behalve in zoverre het de als misdrijf omschreven feiten ten aanzien van 
de minderjarige bewezen verklaart.

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

het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, 

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

13 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Cornelis. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal.

N° 181

2o kamer — 13 maart 2013
(P.13.0320.F)

1o straFuItVoerING. — straFuItVoerINGsrechtBaNk. — VoNNIs. — 
uItspraak. — opeNBare rechtsZIttING. — GeVoLG.

2o GroNDwet. — GroNDwet 1994 (art. 100 tot eINDe). — artIkeL 149. — 
straFuItVoerING. — straFuItVoerINGsrechtBaNk. — VoNNIs. — uItspraak. 
— opeNBare rechtsZIttING. — GeVoLG.

3o straFuItVoerING. — straFuItVoerINGsrechtBaNk. — ter BeschIk-
kING VaN De rechtBaNk GesteLDe VeroorDeeLDe. — VerZoek om peNIteNtIaIr 
VerLoF. — BesLIssING. — VoNNIs. — GeVoLG. — uItspraak.

4o VoNNIsseN eN arresteN. — straFZakeN. — straFVorDerING. — 
straFuItVoerING. — straFuItVoerINGsrechtBaNk. — ter BeschIkkING VaN De 
rechtBaNk GesteLDe VeroorDeeLDe. — VerZoek om peNIteNtIaIr VerLoF. — 
BesLIssING. — VoNNIs. — GeVoLG. — uItspraak.

1o en 2o De strafuitvoeringsrechtbank is een afdeling van de rechtbank van eerste 
aanleg ; wanneer zij uitspraak doet over de haar voorgelegde betwistingen, doet 
zij uitspraak met een vonnis dat in openbare rechtszitting moet worden uitge-
sproken, wat veronderstelt dat het in aanwezigheid van het openbaar minis-
terie op een voor het publiek toegankelijke rechtszitting wordt uitgesproken  (1). 
(Art. 149, Grondwet ; Art. 76, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek)

  (1)  Zie Cass. 10 april 2007, AR P.07.0370.N, AC 2007, nr. 176 ; Cass. 24 juli 2007, AR 
P.07.0959.N, AC 2007, nr. 373, met concl. adv.-gen. Thijs ; Cass. 28 nov. 2007, AR P.07.1558.F, 
AC 2007, nr. 590, met concl. adv.-gen. Vandermeersch in Pas. ; Jaarverslag 2007 van het 
Hof van Cassatie, 84-85.

ARREST-2013-03.indb   706 23/12/13   15:04



N° 181 - 13.3.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 707

3o en 4o Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank kennisneemt van een verzoek 
om penitentiair verlof, ingediend door de ter beschikking van de strafuitvoe-
ringsrechtbank gestelde veroordeelde, kan die rechtbank de door de veroor-
deelde gevraagde zitting organiseren, maar is zij daartoe niet verplicht ; buiten 
het geval waarin dergelijke zitting wordt georganiseerd waarop, uitzonder-
lijk, de ter beschikking gestelde veroordeelde, zijn raadsman, de directeur 
en het openbaar ministerie met name worden gehoord, doet de rechtbank 
rechtstreeks uitspraak over het verzoek om penitentiair verlof, binnen veer-
tien dagen na de ontvangst van het advies van de directeur, nadat de veroor-
deelde eerst een afschrift van dat advies en van het daaropvolgende advies 
van het openbaar ministerie heeft ontvangen ; het feit dat de aldus gewezen 
beslissing schriftelijk ter kennis moet worden gebracht van het openbaar 
ministerie, belet niet dat zij een vonnis en geen beschikking is, dat in open-
bare rechtszitting moet worden uitgesproken  (1). (Art. 149, Grondwet ; Artt. 
95/12, § 2, eerste lid, 95/13, §§ 2 en 3, 95/14, §§ 1 en 4, Wet Strafuitvoering)

(D.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking van de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Luik van 4 februari 2013.

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

Ambtshalve middel : schending van artikel 149 Grondwet.
Uit artikel 76, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek blijkt dat de strafuit-

voeringsrechtbank een afdeling is van de rechtbank van eerste aanleg. 
Wanneer zij uitspraak doet over de haar voorgelegde betwistingen, doet 
zij uitspraak met een vonnis dat, met toepassing van de in het middel 
bedoelde bepaling, in openbare rechtszitting moet worden uitgesproken, 
wat veronderstelt dat het in aanwezigheid van het openbaar ministerie 
op een voor het publiek toegankelijke rechtszitting wordt uitgesproken.

Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank kennisneemt van een verzoek 
om penitentiair verlof, ingediend door de ter beschikking van de straf-
uitvoeringsrechtbank gestelde veroordeelde, kan die rechtbank, volgens 
de voorwaarden bepaald in artikel 95/13, § 2 en § 3 Wet Strafuitvoering, 
de door de veroordeelde gevraagde rechtszitting organiseren, zonder dat 
zij daartoe verplicht is.

Buiten het te dezen niet toepasselijke geval waarin een derge-
lijke rechtszitting wordt georganiseerd waarop uitzonderlijk de ter 

  (1)  Zie F. cLose en G.-F. raNerI, “Un an de jurisprudence de la Cour de cassation 
relative au tribunal de l’application des peines”, L’exécution des condamnations pénales, 
CUP, dl. 101 (2008), 127, nr. 39.
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 beschikking gestelde veroordeelde, zijn raadsman, de directeur en het 
openbaar ministerie worden gehoord, blijkt uit artikel 95/14, § 1, van 
voormelde wet dat de rechtbank rechtstreeks uitspraak doet over het 
verzoek om penitentiair verlof, binnen veertien dagen na de ontvangst 
van het advies van de directeur, dat met toepassing van artikel 95/12, § 2, 
eerste lid, wordt gegeven. Overeenkomstig het laatste lid van die para-
graaf en artikel 95/13, § 1, heeft de veroordeelde vooraf een afschrift van 
dat advies en van het daaropvolgende advies van het openbaar minis-
terie ontvangen.

Het feit dat volgens artikel 95/14, § 4, de aldus gewezen beslissing 
schriftelijk ter kennis moet worden gebracht van het openbaar minis-
terie, belet niet dat die beslissing een vonnis is, zoals zij in die bepaling 
trouwens wordt omschreven, en geen beschikking.

Aangezien uit geen enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat de 
beslissing in openbare rechtszitting werd gewezen, schendt de bestreden 
beslissing artikel 149 Grondwet.

Aangezien de beslissing op het ambtshalve aangevoerde middel volledig 
wordt vernietigd, is er geen grond om het middel van de eiser te onder-
zoeken, dat geen ander gevolg kan hebben. 

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

de vernietigde beslissing.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Luik, anders 

samengesteld.

13 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaat : 
de heer Hoffmann (bij de balie te Nijvel).

N° 182
1o kamer — 14 maart 2013

(C.12.0243.F)

1o huur VaN GoeDereN. — haNDeLshuur. — eINDe (opZeGGING. huur-
herNIeuwING. eNZ). — haNDeLsZaak. — VerVreemDING. — huurDer. — opZeG-
GING. — recht op uItZettINGsVerGoeDING.

2o huur VaN GoeDereN. — haNDeLshuur. — BeGrIp. aarD VaN wetGe-
VING. — haNDeLshuurwet. — uItZettINGsVerGoeDING. — DoeLsteLLINGeN.

1o en 2o De huurder behoudt zijn recht op de uitzettingsvergoeding, zelfs als 
hij de handelszaak heeft vervreemd, wanneer die vervreemding het gevolg 
is van de opzegging, aangezien de wet van 30 april 1951 op de handelshuur-
overeenkomsten de bescherming van de handelszaak tot doel heeft en de 
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uitzettingsvergoeding, zoals zij door die wet is geregeld, de huurder beoogt 
te vergoeden voor het verlies van de handelszaak als gevolg van de uitzet-
ting  (1). (Art. 25 Handelshuurwet)

(BeLGIum car market N.V.  
t. VuLhopp, curator FaILLIssemeNt erjI GarDeN N.V.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 4 oktober 2011.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 25, 3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, 
d.i. afdeling 2bis van hoofdstuk II van titel VIII van boek III Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 149 Grondwet.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis veroordeelt de eiseres om aan de verweerder 35.396,28 euro 
te betalen, vermeerderd met de gerechtelijke interest tegen de wettelijke rente-
voet vanaf de dagvaarding, met toepassing van artikel 25, 3°, van de wet van 
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, d.i. afdeling 2bis van het hoofd-
stuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek ; het verantwoordt 
die beslissing om alle redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weer-
gegeven, en inzonderheid om de volgende redenen :

 “De eiseres meent anderzijds dat de wettelijke bescherming die de wetgever 
heeft toegekend aan de uitgezette exploitant, vervalt omdat [de verweerder] de 
handelszaak van de vennootschap Erji Garden te gelde heeft gemaakt.

Het feit dat [de verweerder] de handelszaak van de vennootschap Erji Garden 
heeft overgedragen, betekent echter niet dat hij geen recht meer heeft op de 
uitzettingsvergoeding. Het staat immers vast dat [de verweerder] die handels-
zaak dringend heeft moeten overdragen omdat [de eiseres] besloten had de huur-
overeenkomst op te zeggen en die opzegging voor de rechter geldig wou doen 
verklaren, en dat hij slechts een gedevalueerde handelszaak heeft kunnen over-
dragen omdat het huurrecht geen bestanddeel meer was.”

Grieven

Artikel 25 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten bepaalt 
dat “indien de huurder regelmatig zijn wil heeft te kennen gegeven om van zijn 

  (1)  Cass. 12 nov. 1982, AR 3474, AC 1982-83, nr. 160, en Cass. 6 mei 2010, AR C.08.0588.N, 
AC 2010, nr. 317 ; B. LouVeauX, Le droit du bail commercial, De Boeck 2002, nrs. 559 en 560, 
580 tot 570 ; K. VaNhoVe, Handelshuur, Interscientia 2012, nrs. 326, 327 en 332.
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recht op hernieuwing gebruik te maken en het hem is geweigerd, hij in de hierna 
bepaalde gevallen recht heeft op een vergoeding, die, behoudens akkoord van 
partijen, gesloten na het ingaan van dat recht, forfaitair bepaald wordt als volgt ; 
[...] 3° de vergoeding bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, 
toereikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, 
zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op grond waarvan 
hij de huurder uit het goed heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt binnen 
zes maanden en gedurende ten minste twee jaren. Deze vergoeding is evenwel niet 
verschuldigd, indien de verhuurder aan het onroerend goed een bestemming geeft, 
die hem de terugneming mogelijk zou hebben gemaakt zonder vergoeding of tegen 
een vergoeding gelijk aan of lager dan de vergoeding die hij heeft moeten dragen”.

Het is evenwel aangetoond en het werd niet betwist dat er op 28 november 2008 
een overeenkomst is gesloten waarbij de handelszaak is overgedragen aan de 
vennootschap Garden & Pool.

De eiseres voerde in haar conclusie aan dat wanneer de hoofdhuurder het 
gehuurde goed onderverhuurt en alleen de onderhuurder rechten op de handels-
zaak uitoefent, de hoofdhuurder tegen de verhuurder geen eigen recht op de 
uitzettingsvergoeding kan aanvoeren.

Wanneer aldus een handelszaak volledig aan de onderhuurder toebehoort, heeft 
de hoofdhuurder geen recht op de uitzettingsvergoeding in de zin van artikel 25, 
3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten indien de 
verhuurder het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het goed heeft 
kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt.

Volgens de eiseres was het beginsel dus duidelijk : indien de vennootschap-huur-
ster haar handelszaak heeft overgedragen, kan ze van de verhuurder niet meer 
de in artikel 25, 3°, van de wet van 30 april 1951 bepaalde vergoeding vorderen, 
aangezien de niet-hernieuwing van de handelshuur niet leidt tot het verlies van 
de handelszaak en de uitzettingsvergoeding geen reden van bestaan heeft.

De feitenrechter, die beslist dat de verweerder van de eiseres een uitwinnings-
vergoeding mocht vorderen op grond van artikel 25, 3°, terwijl de handelszaak 
van de vennootschap-huurster was overgedragen aan een derde vennootschap, 
schendt zodoende artikel 25, 3°, van de wet van 30 april 1951, alsook artikel 149 
van de Grondwet, in zoverre hij niet antwoordt op het middel dat de eiseres in 
haar conclusie in hoger beroep regelmatig had aangevoerd.

III. BesLIssING VaN het hoF

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

Tweede middel

De wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten heeft de 
bescherming van de handelszaak tot doel. De uitzettingsvergoeding, 
zoals zij door die wet is geregeld, beoogt de huurder te vergoeden voor 
het verlies van de handelszaak als gevolg van de uitzetting.

De huurder behoudt zijn recht op de uitzettingsvergoeding, hoewel hij 
de handelszaak heeft vervreemd, wanneer die vervreemding het gevolg 
is van de opzegging.

Het bestreden vonnis, dat beslist dat “het feit dat [de verweerder] 
de handelszaak van de vennootschap Erji Garden heeft overgedragen, 
betekent […] niet dat hij geen recht meer heeft op de uitzettingsver-
goeding ; het staat immers vast dat [de verweerder] die handelszaak 
dringend heeft moeten overdragen omdat [de eiseres] besloten had de 
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huurovereenkomst op te zeggen en die opzegging voor de rechter geldig 
wou doen verklaren, en dat hij slechts een gedevalueerde handelszaak 
heeft kunnen overdragen omdat het huurrecht geen bestanddeel meer 
was”, omkleedt zijn beslissing volgens welke het de eiseres veroordeelt 
om aan de verweerder in die hoedanigheid een uitzettingsvergoeding te 
betalen, regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

14 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en mevr. Nudelholc.

N° 183

1o kamer — 14 maart 2013
(C.12.0256.F)

VerZekerINGeN. — wam-VerZekerING. — GemeeNschappeLIjk motor-
waarBorGFoNDs. — schaDe. — GestoLeN motorrIjtuIG. — VerGoeDINGspLIcht. 
— VoorwaarDe.

Uit de uitlegging door het Benelux-Gerechtshof van de uitsluitingen van 
de verzekering bepaald in artikel 3, § 1, van de gemeenschappelijke bepa-
lingen behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, waarmee het voor-
melde artikel 3, § 1, van de wet van 21 nov. 1989 overeenstemt, volgt dat het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds bij diefstal van het voertuig alleen 
dekking verschuldigd is wanneer bewezen is dat de schade van de bena-
deelde berokkend werd door een verkeersongeval dat veroorzaakt werd door 
de dader of een van de daders van de diefstal of door een persoon die van het 
voertuig gebruik heeft gemaakt, in de wetenschap dat het gestolen was  (1). 
(Art. 3, § 1, WAM 1989)

(waaLs Gewest t. GemeeNschappeLIjk motorwaarBorGFoNDs)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 13 januari 2009 van 
het hof van beroep te Bergen.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1)  BenGH, arrest A 88/3 van 26 juni 1989, http ://www.courbeneluxhof.eu/ en De Verz., 
1990, 105 ; zie Cass. 15 mei 2003, AR C.02.0297.F, AC 2003, nr. 296 en Cass. 22 jan. 2009, AR 
C.06.0372.F, AC 2009, nr. 54.
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II. cassatIemIDDeL

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

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Krachtens artikel 3, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen moet 
de verzekering waarborgen dat benadeelden schadeloosgesteld worden 
in geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van 
iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, 
met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen 
die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het motor-
rijtuig hebben verschaft.

Volgens artikel 80, § 1, 3°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen, zoals het op het geschil van 
toepassing is, kan elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Waar-
borgfonds de vergoeding verkrijgen van de schade voortvloeiende uit 
lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer 
in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven niet 
verzekerd is, overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting.

Krachtens artikel 19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 
van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringson-
dernemingen vergoedt het fonds de schade voortvloeiend uit lichame-
lijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt in de in voormeld 
artikel 80, § 1, bepaalde gevallen.

Het Benelux-Gerechtshof heeft bij arrest A 88/3 van 26 juni 1989 geoor-
deeld dat “de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen, als omschreven in artikel 3, § 1, van de gemeenschappe-
lijke bepalingen [behorende bij de Benelux-Overeenkomst betreffende 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 
waarmee het voormelde artikel 3, § 1, van de wet van 21 november 1989 
overeenstemt], de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken van 
iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig ; dat die verzekering 
vóór alles ter bescherming van de benadeelde dient ; dat, blijkens voor-
melde bepaling en naar de bewoordingen van de desbetreffende Gemeen-
schappelijke Toelichting, de verzekering een zeer ruime strekking 
heeft, in dier voege dat van de verzekering slechts mag worden uitge-
sloten de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van degene die zich door 
diefstal of geweldpleging van het motorrijtuig meester heeft gemaakt 
en van degene die zonder geldige reden van het voertuig gebruik maakt 
in de wetenschap dat het gestolen is ; dat daaruit volgt dat uitsluiting 
van de verzekering eerst dan geoorloofd is wanneer vaststaat dat aan 
één van de voormelde voor uitsluiting gestelde voorwaarden is voldaan ; 
dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een bestuurder van het 
gestolen verzekerde voertuig van wie niet blijkt, door welke oorzaak 
ook, dat hij zich in één van de bij artikel 3, § 1, bepaalde uitzonderings-
gevallen bevindt, van de verzekering niet uitgesloten mag worden ; […] 
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dat [derhalve] voormeld artikel 3, § 1, voor zover het van verplicht te 
verzekeren dekking uitsluit ‘hen die zich door diefstal of geweldpleging 
de macht over het motorrijtuig hebben verschaft’, niet in die zin kan 
worden uitgelegd dat mede van de verplicht te verstrekken dekking 
wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van de bestuurder die met het 
motorrijtuig, waarvan vaststaat dat het korte of langere tijd voordien 
was gestolen, de schade heeft veroorzaakt en door welke oorzaak ook 
onbekend is gebleven”. 

Uit die uitlegging van de in voormeld artikel 3, § 1, bepaalde uitslui-
tingen van de verzekering volgt dat het Gemeenschappelijk Motorwaar-
borgfonds bij diefstal van het voertuig alleen dekking verschuldigd is 
wanneer bewezen is dat de schade van de benadeelde berokkend werd 
door een verkeersongeval dat veroorzaakt werd door de dader of een 
van de daders van de diefstal of door een persoon die van het voertuig 
gebruik heeft gemaakt, in de wetenschap dat het gestolen was.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat 
het litigieuze ongeval door een heler kon zijn veroorzaakt ; het middel 
verwijt het arrest niet dat het die hypothese noch uitgesloten noch 
onderzocht heeft.

Het arrest dat, na te hebben vermeld dat niet betwist wordt dat het in 
het kanaal van Blaton teruggevonden voertuig was gestolen, op grond 
van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak beslist “dat 
niet met de vereiste zekerheid is aangetoond dat de dief het betwiste 
voertuig zelf in de waterweg zou hebben gestort”, verantwoordt naar 
recht zijn beslissing om verweerders vordering tot vergoeding niet-
gegrond te verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

14 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de heer Mahieu.

N° 184

1o kamer — 14 maart 2013
(F.12.0061.F)

INkomsteNBeLastINGeN. — persoNeNBeLastING. — BerekeNING 
VaN De aaNsLaG. — aFZoNDerLIjke aaNsLaGeN. — NormaLe BeroepswerkZaam-
heID. — BeGrIp.

Het arrest, dat vaststelt dat de partij, een lijnpiloot die voor een luchtvaart-
maatschappij heeft gewerkt tot november 2001, datum van het faillissement 
van die maatschappij, die beroepswerkzaamheid slechts gedurende de laatste 
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drie maanden van 2002 ten dienste van een andere luchtvaartmaatschappij 
heeft verricht en gedurende de eerste negen maanden van dat jaar geen 
enkele andere beroepswerkzaamheid heeft verricht, verantwoordt naar recht 
zijn beslissing dat zij in de loop van dat jaar 2002 geen normale beroeps-
werkzaamheid heeft gehad in de zin van artikel 171, 5o, a, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 en dat het in dat opzicht weinig ter zake 
doet dat zij, gedurende de periode waarin zij geen beroepswerkzaamheid 
heeft verricht, toch een vervangingsinkomen heeft genoten dat in zijn geheel 
belastbaar is. (Art. 171, 5o, a, WIB92)

(t. t. BeLGIsche staat, mINIster VaN FINaNcIëN)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 10 september 2010.

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

II. cassatIemIDDeL

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

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 171, 5°, a, WIB1992 worden de vergoedingen die al of 
niet contractueel zijn betaald ten gevolge van stopzetting van arbeid of 
beëindiging van een arbeidsovereenkomst belast tegen de gemiddelde 
aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten 
van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale 
beroepswerkzaamheid heeft gehad.

Het arrest stelt vast “dat [de eiser], lijnpiloot in dienst van SABENA 
tot november 2001, [datum waarop] die vennootschap failliet is verklaard, 
die beroepswerkzaamheid slechts gedurende de laatste drie maanden 
van 2002 heeft uitgeoefend in dienst van een Italiaanse luchtvaartmaat-
schappij en geen enkele andere beroepswerkzaamheid heeft gehad gedu-
rende de eerste negen maanden van dat jaar”.

Op basis van die vaststellingen heeft het arrest, zonder miskenning van 
het begrip normale beroepswerkzaamheid, kunnen oordelen dat de eiser 
“in de loop van dat jaar 2002 geen normale beroepswerkzaamheid heeft 
gehad en dat het in dat opzicht er weinig toe doet dat hij, gedurende de 
periode waarin hij geen beroepswerkzaamheid heeft verricht, toch een 
vervangingsinkomen heeft ontvangen dat in zijn geheel belastbaar is”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

14 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de 
heer T’Kint.

N° 185

1o kamer — 15 maart 2013
(F.11.0079.N)

1o BeLastING oVer De toeGeVoeGDe waarDe. — DIeNsteN. — commIs-
sIoNaIr. — BeGrIp.

2o BeLastING oVer De toeGeVoeGDe waarDe. — DIeNsteN. — commIs-
sIoNaIr. — GeLIjksteLLING VaN aNDere tusseNpersoNeN. — DraaGwIjDte.

1o Een commissionair in de zin van artikel 20, § 1, eerste lid, btw-wetboek is 
een belastingplichtige die in eigen naam, maar op order en voor rekening 
van zijn principaal overeenkomsten sluit en tussenbeide komt in dienstver-
richtingen  (1). (Artt. 13, § 2, en 20, § 1, eerste lid, WBTW)

2o Wanneer door tussenkomst van een belastingplichtige, handelend in eigen 
naam, maar voor rekening van een ander, of door tussenkomst van een 
daarmee gelijkgestelde tussenpersoon een dienst wordt verricht, wordt de 
belastingplichtige geacht deze dienst zelf te hebben ontvangen en te hebben 
verricht ; de gelijkstelling van “andere tussenpersonen” bedoeld in artikel 13, 
§ 2, btw-wetboek met de commissionair is slechts van toepassing wanneer de 
tussenpersoon zelf effectief optreedt als dienstverrichter (2). (Artt. 13, § 2, 
en 20, § 1, eerste lid, WBTW)

(De NekkerhaL VZw t. BeLGIsche staat, mINIster VaN FINaNcIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Overeenkomstig artikel 20, § 1, eerste lid, van het btw-wetboek 
wordt een commissionair of een andere tussenpersoon als bedoeld in 
artikel 13, § 2, die tussenkomst verleent bij diensten, geacht die diensten 
zelf te hebben ontvangen en zelf te hebben verstrekt. 

In deze zaak werd door de administratie toepassing gemaakt van het 
in deze bepaling vervat “commissionairsprincipe” inzake btw bij de leve-
ring van diensten.

Volgens dit principe wordt de commissionair die tussenkomst verleent 
bij diensten, overeenkomstig artikel 20, § 1, btw-wetboek, geacht die 
diensten zelf te hebben ontvangen en zelf te hebben verstrekt.

Het betreft een onweerlegbaar vermoeden dat berust op een wettelijke 
fictie : “aangezien de commissionair handelt in opdracht en voor reke-

  (1), (2) Zie concl. O.M.
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ning van zijn opdrachtgever, en het eigendomsrecht van de goederen 
krachtens het gemene recht van rechtswege overgaat tussen tegenpartij 
en opdrachtgever, kan er volgens de bepalingen van artikel 10 (en 18) 
BTW-wetboek, maar sprake zijn van één enkele levering”  (1).

Door de toepassing van het commissionairsprincipe wordt, vanuit 
btw-standpunt, één enkele dienstverstrekking uitgesplitst in twee 
belastbare leveringen van diensten : één tussen de opdrachtgever en de 
commissionair en één tussen de commissionair en de werkelijke dienst-
verrichter  (2).

In een recent van 14 juli 2011 heeft het Hof van Justitie inzake de 
toepassing van de analoge bepaling van artikel 6, lid 4, van de Zesde 
Richtlijn, één en ander als volgt verwoord :

“Met betrekking tot de manier waarop de handelingen van een derge-
lijke tussenpersoon voor btw-doeleinden moeten worden behandeld, 
bepaalt artikel 6, lid 4, van de Zesde richtlijn dat, wanneer door tussen-
komst van een belastingplichtige, handelend op eigen naam maar voor 
rekening van een ander, een dienst wordt verricht, de betrokken belas-
tingplichtige wordt geacht deze dienst zelf te hebben ontvangen en te 
hebben verricht.

Deze bepaling creëert dus een juridische fictie waarbij twee identieke 
diensten achtereenvolgens worden verricht. Volgens deze fictie wordt de 
marktdeelnemer die bij de dienstverrichting als tussenpersoon handelt 
en de commissionair is, geacht in eerste instantie de betrokken dien-
sten van de marktdeelnemer voor wiens rekening hij handelt en die de 
opdrachtgever is, te hebben ontvangen en in tweede instantie deze dien-
sten zelf aan de klant te verstrekken. Bijgevolg wordt in de rechtsver-
houding tussen de opdrachtgever en de commissionair hun respectieve-
lijke rol van dienstverrichter en uitbetaler fictief omgekeerd voor de 
toepassing van de btw”  (3).

2. Deze bijzondere regeling van artikel 20, § 1, btw-wetboek, is niet 
alleen van toepassing op de commissionairs in de strike betekenis van 
het woord, die in eigen naam of onder firma voor rekening van een last-
gever handelen.

Krachtens artikel 13, § 2, btw-wetboek wordt immers ook als commis-
sionair aangemerkt, niet alleen hij die op eigen naam of onder firma 
voor rekening van een lastgever handelt, maar ook de tussenpersoon bij 
inkoop of de tussenpersoon bij verkoop, die in enigerlei hoedanigheid 
een op zijn naam gestelde factuur, debetnota of ander daarmee gelijk-
gesteld stuk respectievelijk van de verkoper ontvangt of aan de koper 
uitreikt.

3. Het commissionairsprincipe inzake btw wordt ook toegepast in de 
relatie tussen huurder en verhuurder wanneer een btw-belastingplich-
tige, als huurder, voor rekening van de eigenaar, herstellings-, onder-
houds-, omvormings- of verbeteringswerken verricht aan het gebouw 
dat hij voor zijn btw-activiteit gebruikt.

  (1)  H. VaNDeBerGh, BTW-handboek, 1999, 60-61, nr. 54.
  (2)  C. DeGaDt, “De commissionair, BTW en douane”, TFR 2011, 331.
  (3)  HvJ, zaak C-464/10, 14 juli 2011, r.o. 34 en 35.
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Indien de huurder de door hem gedane kosten, geheel of gedeeltelijk, 
in de een of andere vorm, terugbetaald krijgt van de eigenaar (kwijt-
schelding van huur, huurprijsvermindering, tussenkomst in de kost-
prijs van de verbouwing, enz.), dan wordt de huurder bij toepassing 
van artikel 20, § 1, btw-wetboek, geacht aan die eigenaar een dienst te 
hebben verstrekt in de mate waarin de gedane werken door deze laatste 
worden vergoed  (1).

Ingevolge de fictiebepaling van artikel 20, § 1, btw-wetboek, zal de 
huurder in dat geval btw moeten aanrekenen op het bedrag van de 
tussenkomst die de eigenaar hem heeft betaald en hiervoor een factuur 
moeten uitreiken. In diezelfde mate mag de huurder de voorbelasting op 
de werken in aftrek brengen  (2).

De eigenaar van zijn kant zal die btw in principe niet kunnen aftrekken, 
vermits de onroerende verhuur een van btw-vrijgestelde handeling 
betreft (artikelen 44, § 3, 2o en 45 btw-wetboek).

De rechtspraak is in die zin gevestigd dat, met toepassing van het 
commissionairsprincipe, de huurder die zijn handelspand verbouwt, als 
een dienstverrichter moet worden beschouwd wanneer de eigenaar de 
kosten aan zijn huurder terugbetaalt en bijgevolg btw moet aanrekenen 
op het bedrag van die tussenkomst van de eigenaar  (3).

4. Zoals het bestreden arrest opmerkte  (4), mag het commissionairs-
principe niet zonder meer als een automatisme worden toegepast van 
zodra de eigenaar een vergoeding toekent aan de huurder nadat deze 
laatste werken heeft laten uitvoeren aan het gehuurde pand : “Enkel 
de specifieke feitelijke omstandigheden waarin de tussenkomst plaats-
vindt, kunnen uitwijzen of het onweerlegbaar vermoeden van het statuut 
van commissionair (in de zin van het W.BTW) van toepassing is. Inder-
daad kan de vergoeding een andere oorzaak of rechtsgrond hebben dan 
de vergoeding voor de werken ‘op zich’”  (5).

Van zodra echter blijkt dat de vergoeding van de eigenaar in recht-
streeks verband staat met de uitgevoerde werken, moet worden aanvaard 
dat het commissionairsvermoeden uitwerking krijgt zodat er sprake is 
van een dienstverstrekking vanwege de huurder ten voordele van de 
eigenaar waarbij de vergoeding die de eigenaar toekent aan de huurder 
als tegenprestatie geldt voor de door de huurder uitgevoerde werken.

  (1)  S. ruysschaert, “Werken aan een gehuurd goed : BTW-gevolgen”, Huur 2006, 78, 
nr. 11.

  (2)  Beslissing ET 9284, 27 januari 1972, BTW-Revue nr. 6, 214 ; Com.BTW nr. 20/134.
  (3)  Rb. Gent 23 november 2000, TFR 2001, 260, met noot L. aGache, “De huurder en de 

BTW op bouwwerken” ; Rb. Brussel 7 maart 2001, geciteerd in S. ruysschaert, o.c., 78-79, 
nr. 16 ; Gent 27 januari 2004, Fisc. Act. 2004, afl. 7, 7, met noot F. DesterBeck, “Terugbeta-
ling kosten verhuur kan ook door kwijtschelding achterstallige huur” ; Gent 7 december 
2004, Fisc. Act. 2004, afl. 44, 3, met noot F. DesterBeck, “Terugbetaling verbouwingen aan 
gehuurd gebouw : belastbare dienstverrichting” ; Rb. Antwerpen 22 april 2009 (vonnis a 
quo van onderhavige zaak), TFR 2010, nr. 375, 159, met kritische noot H. VaNDeBerGh, 
“Een terechte toepassing van de regels in verband met commissionairs ?”.

  (4)  P. 21, derde alinea.
  (5)  L. aGache, “De huurder en de BTW op bouwwerken”, noot bij Rb. Gent 23 november 

2000, TFR 2001, 264.
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In de mate dat de eigenaar de kostprijs van de verbouwingswerken op 
zich heeft genomen, wijst dit erop dat de verbouwingswerken in werke-
lijkheid voor rekening van de eigenaar werden uitgevoerd.

Telkens de door huurder gemaakte herstellings-, onderhouds-, omvor-
mings- of verbeteringswerken, finaal ten laste komen van de eigenaar, 
zal deze transactie, voor btw-doeleinden, beoordeeld moeten worden 
vanuit het commissionairsprincipe.

5. Aan de hand van een analyse van de overeenkomst gesloten tussen 
eiseres en de Stad Mechelen, die het onroerend complex “De Nekkerhal” 
aan eerstgenoemde verhuurde, oordeelde het bestreden arrest dat het 
commissionairsprincipe diende te worden toegepast.

Het bestreden arrest stelde terzake vast dat :
— eiseres door de Stad Mechelen belast werd met de uitbating van 

het evenementencomplex De Nekkerhal en dat eiseres onder deze over-
eenkomst voor onbepaalde duur het gebruik en het genot van voormeld 
evenementencomplex verkreeg ;

— deze overeenkomst niet kosteloos was afgesloten, maar wel dege-
lijk onder bezwarende titel nu in artikel 13 werd bedongen dat eiseres 
instaat voor de volledige vergoeding van de door de Stad aan de btw-
administratie verschuldigde terugvordering van 104.455.003 BEF wegens 
wijziging van de bestemming van het gebouw De Nekkerhal, waarvan 
per 1 maart 1997 al 63 miljoen terugbetaald werd ;

— eiseres jaarlijks aan de Stad een vergoeding als tussenkomst in de 
leninglast van het complex diende te betalen en dat deze vergoeding 
maximaal de jaarlijkse leninglast met betrekking tot De Nekkerhalbe-
draagt en minimaal 15 miljoen BEF ;

— eiseres gedurende de jaren 1998, 1999 en 2000 was vrijgesteld van beta-
ling van de minimale tussenkomst van 15 miljoen BEF, op voorwaarde 
dat zij over de betrokken periode investeringen in het complex en haar 
uitrusting tot beloop van een corresponderend bedrag bewijst  (1) ;

— krachtens artikel 3 van de overeenkomst alle wijzigingen aan het 
pand pas bij het einde van de overeenkomst van rechtswege en zonder 
vergoeding door de Stad Mechelen in eigendom zijn verworven  (2).

De appelrechters stelden verder vast dat eiseres “de door haar of in haar 
opdracht tijdens de jaren 2000 en 2001 aan het door haar gebruikt complex 
uitgevoerde verbeteringswerken geheel of gedeeltelijk door compensatie 
met de door haar verschuldigde tussenkomst in de leninglast terugbe-
taald heeft gekregen van de eigenaar”  (3).

6. De appelrechters oordeelden vervolgens dat niet blijkt dat “de uitbe-
taalde vergoeding (…) een andere rechtsgrond heeft dan de vergoeding 
van de verbeteringswerken” zodat er “wel degelijk een oorzakelijk verband 
(bestaat) tussen de gedane investeringswerken en de kwijtgescholden 
financiële tussenkomst voor hetzelfde gebouw”  (4).

  (1)  Beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 1998.
  (2)  Arrest, p. 21, laatste alinea en p. 22, eerste alinea.
  (3)  Arrest, p. 22, tweede alinea, eerste zin.
  (4)  P. 22, tweede alinea, tweede en derde zin.
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Hoewel de Stad Mechelen, in beginsel, krachtens artikel 3 van de over-
eenkomst, pas bij het einde van de overeenkomst, van rechtswege en 
zonder vergoeding, de eigendom zou verwerven over alle wijzigingen 
aangebracht aan de evenementenhal, oordeelde het bestreden arrest 
dat de uitgevoerde verbeteringswerken “ingevolge de vergoeding van 
de werken bij wijze van kwijtschelding door de eigenaar van de door 
(eiseres) verschuldigde financiële tussenkomst in de leninglast (…), 
ongeacht het zakelijk statuut ervan, geacht (moeten) worden onverwijld 
en zonder verder uitstel eigendom te zijn geworden van de eigenaar van het 
complex”  (1).

7. Het bestreden arrest oordeelde bijgevolg dat eiseres, bij toepas-
sing van artikel 20, § 1, btw-wetboek, geacht moet worden aan de Stad 
Mechelen een dienst te hebben verstrekt in de mate dat, enerzijds, de 
verbeteringswerken door de stad Mechelen werden vergoed, anderzijds 
de Stad Mechelen, in afwijking van artikel 3 van de overeenkomst, 
onmiddellijk de eigendom had verworven van de verbeteringswerken die 
eiseres had uitgevoerd.

Op grond van het ten laste nemen van de kostprijs van de verbeterings-
werken én op grond van de onmiddellijke eigendomsoverdracht van de 
werken, nam het bestreden arrest zodoende, impliciet maar zeker, aan 
dat eiseres de bedoelde verbeteringswerken voor rekening van de Stad 
Mechelen, en met diens goedkeuring, heeft uitgevoerd.

De omstandigheid dat de litigieuze verbeteringswerken eiseres als 
huurder ten goede kwamen tijdens de looptijd van het huurcontract is 
terzake volkomen irrelevant.

Op grond van deze feitelijke vaststellingen heeft het bestreden arrest 
wettig kunnen beslissen dat eiseres de verbeteringswerken aan De 
Nekkerhal heeft uitgevoerd in hoedanigheid van commissionair met 
toepassing van artikel 20, § 1, btw-wetboek.

8. Het eerste onderdeel, dat aanvoert dat het bestreden arrest onwettig 
heeft beslist dat eiseres, conform artikel 20, § 1, btw-wetboek, als commis-
sionair, tussenkomst heeft verleend bij diensten aan de Stad Mechelen, 
vermits de door de appelrechters gedane vaststellingen niet toelaten 
te besluiten dat eiseres voor rekening zou zijn opgetreden van de Stad 
Mechelen bij het uitvoeren of laten uitvoeren van de voor haar professi-
onele uitbating noodzakelijke litigieuze werken aan De Nekkerhal, kan 
bijgevolg niet worden aangenomen.

Ten overvloede weze opgemerkt dat auteur Vandebergh er in zijn 
kritiek van uitgaat dat de stad Mechelen alleen eigenaar wordt van de 
investeringen op het einde van de concessie en dit krachtens de wet 
(natrekking). Zouden de investeringen eigendom geworden zijn van de 
stad, dan had men volgens deze auteur wel moeten aanvaarden dat er 
een tegenprestatie werd geleverd.

Het bestreden arrest heeft in casu wel degelijk geoordeeld op grond van 
de onmiddellijke eigendomsoverdracht van de door eiseres als huurster 
gedane investeringen, zonder op dit punt te worden bekritiseerd door 
eiseres. De auteur gaat bijgevolg uit van een verkeerd uitgangspunt.

  (1)  Arrest, p. 22, tweede alinea, laatste zin.
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9. Het tweede onderdeel voert aan dat het bestreden arrest onwettig 
heeft beslist dat eiseres, conform artikel 20, § 1, btw-wetboek, als enig 
andere in artikel 13, § 2, van datzelfde wetboek bedoelde tussenpersoon, 
die tussenkomst heeft verleend bij diensten aan de Stad Mechelen, 
geacht wordt die diensten zelf te hebben ontvangen en zelf te hebben 
verstrekt aan de Stad Mechelen, vermits nergens uit blijkt dat eiseres 
enige factuur, debetnota of daarmee gelijkstaand stuk heeft ontvangen 
van of heeft uitgereikt aan de Stad Mechelen met betrekking tot de 
voor haar professionele uitbating noodzakelijke litigieuze werken aan 
De Nekkerhal.

10. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder terecht op dat dit 
onderdeel feitelijke grondslag mist.

Het bestreden arrest oordeelde immers niet dat eiseres in casu was 
tussengekomen als een “tussenpersoon die in enigerlei hoedanigheid een 
op zijn naam gestelde factuur, debetnota of daarmee gelijkgesteld stuk 
ontvangt of uitreikt”, maar wel dat hij als “commissionair”, bedoeld 
in de strikte betekenis van het woord, een dienst heeft verstrekt aan 
de eigenaar in de mate waarin de werken door deze laatste werden 
vergoed  (1).

In zoverre het tweede onderdeel aanneemt dat het bestreden arrest 
heeft beslist dat eiseres was tussengekomen als een tussenpersoon “die 
in enigerlei hoedanigheid een op zijn naam gestelde factuur, debetnota 
of daarmee gelijkgesteld stuk ontvangt of uitreikt”, berust het op een 
verkeerde lezing van het arrest en mist het bijgevolg feitelijke grond-
slag.

11. Het derde onderdeel voert een schending aan van de primauteit van 
het gemeenschapsrecht in zoverre “de andere tussenpersonen als bedoeld 
in artikel 13, § 2” btw-wetboek, geen commissionairs zijn in de betekenis 
die dat autonoom begrip heeft in artikel 6, § 4, van de Zesde btw-richt-
lijn en 28 van de btw-richtlijn 2006/112/EG, met name de belastingplich-
tige die handelt op eigen naam, maar voor rekening van een ander.

12. Zoals in het tweede onderdeel neemt eiseres ook in het derde 
onderdeel ten onrechte aan dat het bestreden arrest heeft beslist dat 
eiseres was tussengekomen in de hoedanigheid van “de andere tussen-
personen als bedoeld in artikel 13, § 2” btw-wetboek, die in een op zijn 
naam gestelde factuur, debetnota of daarmee gelijkgesteld stuk heeft 
ontvangen of uitgereikt.

Het bestreden arrest beschouwde eiseres enkel als een commissionair 
in de strikte betekenis van het woord, die in eigen naam, maar voor 
rekening van de Stad Mechelen, een dienst heeft verstrekt.

Ook het derde onderdeel mist bijgevolg feitelijke grondslag zodat 
er geen grond is tot het stellen van een prejudiciële vraag, zoals door 
eiseres gevraagd in de toelichting bij dit onderdeel.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BesLuIt : Verwerping.

  (1)  Arrest, p. 22, tweede alinea, eerste zin.
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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 1 maart 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 november 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. Volgens artikel 20, § 1, eerste lid, Btw-wetboek wordt een commis-
sionair of een andere tussenpersoon als bedoeld in artikel 13, § 2, die 
tussenkomst verleent bij diensten, geacht die diensten zelf te hebben 
ontvangen en zelf te hebben verstrekt.

Krachtens artikel 13, § 2, Btw-wetboek wordt als commissionair 
aangemerkt niet alleen hij die op eigen naam of onder firma voor reke-
ning van een lastgever handelt, maar ook de tussenpersoon bij inkoop of 
de tussenpersoon bij verkoop, die in enigerlei hoedanigheid een op zijn 
naam gestelde factuur, debetnota of ander daarmee gelijkgesteld stuk 
respectievelijk van de verkoper ontvangt of aan de koper uitreikt.

2. Uit de samenhang van deze wetsbepalingen volgt dat wanneer door 
tussenkomst van een belastingplichtige, handelend op eigen naam, maar 
voor rekening van een ander, of door tussenkomst van een daarmee 
gelijkgestelde tussenpersoon een dienst wordt verricht, de belasting-
plichtige geacht wordt deze dienst zelf te hebben ontvangen en te hebben 
verricht.

3. Een commissionair in de zin van artikel 20, § 1, eerste lid, Btw-
wetboek is een belastingplichtige die in eigen naam, maar op order en 
voor rekening van zijn principaal overeenkomsten sluit en tussenbeide 
komt in dienstverrichtingen.

De gelijkstelling van “andere tussenpersonen” bedoeld in artikel 13, § 2, 
Btw-wetboek met de commissionair is slechts van toepassing wanneer 
de tussenpersoon zelf effectief optreedt als dienstverrichter.

4. De huurder die overgaat tot het laten uitvoeren van aanpassings-
werken in het gehuurde goed, waardoor dit beter kan worden uitgebaat, 
en die als tegenprestatie door de eigenaar wordt vrijgesteld van de beta-
ling van huur, heeft tijdens de duur van de nog lopende huurovereenkomst 
het genot van de verbeteringen die aan het goed werden aangebracht. 
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De huurder treedt hierdoor niet op als een commissionair en kan 
evenmin worden beschouwd als een tussenpersoon die een dienst in het 
belang van de eigenaar verstrekt.

5. De appelrechters stellen vast dat :
— de eiseres door de stad Mechelen werd belast met de uitbating van 

het evenementencomplex De Nekkerhal ;
— de eiseres onder deze overeenkomst voor onbepaalde tijd het gebruik 

en het genot van voormeld evenementencomplex verkreeg ;
— deze overeenkomst niet kosteloos werd afgesloten, maar wel dege-

lijk onder bezwarende titel omdat in artikel 13 werd bedongen dat de 
eiseres instaat voor de volledige vergoeding van de door de Stad aan 
de btw-administratie verschuldigde terugvordering van 104.455.003 frank 
wegens wijziging van de bestemming van het gebouw “De Nekkerhal”, 
waarvan per 1 maart 1997 al 63 miljoen frank werd terugbetaald ;

— de eiseres jaarlijks aan de stad een vergoeding als tussenkomst in 
de leningslast van het complex betaalt en dat deze vergoeding maximaal 
de jaarlijkse leningslast met betrekking tot de Nekkerhal bedraagt en 
minimaal 15.000.000 frank ;

— de eiseres gedurende de jaren 1998, 1999 en 2000 vrijgesteld werd van 
betaling van de minimale tussenkomst van 15 miljoen frank, op voor-
waarde dat zij over de betrokken periode investeringen in het complex 
en de uitrusting tot beloop van het corresponderend bedrag bewijst ;

— krachtens artikel 3 van de overeenkomst bij het einde ervan alle 
wijzigingen aan het onroerend goed van rechtswege en zonder vergoe-
ding door de stad in eigendom verworven zijn.

6. De appelrechters oordelen dat :
— het commissionairsprincipe niet zomaar als een automatisme mag 

worden toegepast van zodra de eigenaar een vergoeding toekent aan de 
huurder nadat deze laatste bepaalde werken heeft laten uitvoeren ;

— enkel de specifieke feitelijke omstandigheden waarin de tussen-
komst plaatsvindt, kunnen uitwijzen of het onweerlegbaar vermoeden 
van het statuut van commissionair in de zin van het Btw-wetboek van 
toepassing is omdat de vergoeding een andere oorzaak of rechtsgrond 
kan hebben dan de vergoeding voor de werken “op zich”.

7. De appelrechters oordelen dat de eiseres, die de door haar of in 
haar opdracht tijdens de jaren 2000 en 2001 aan het door haar gebruikt 
complex uitgevoerde verbeteringswerken geheel of gedeeltelijk door 
compensatie met de door haar verschuldigde tussenkomst in de lenings-
last terugbetaald heeft gekregen van de stad Mechelen die eigenaar was, 
bij toepassing van artikel 20, § 1, Btw-wetboek geacht moet worden aan 
die eigenaar een dienst te hebben verstrekt in de mate waarin de werken 
door deze laatste werden vergoed.

Zij verantwoorden hun beslissing aldus niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.

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

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

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

15 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Andersluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer 
De Bruyn.

N° 186

1o kamer — 15 maart 2013
(F.11.0137.N)

INkomsteNBeLastINGeN. — VoorheFFINGeN eN BeLastINGkre-
DIet. — aLLerLeI. — ForFaItaIr GeDeeLte VaN BuIteNLaNDse BeLastING. — 
BerekeNINGswIjZe. — BeGINseL VaN De VermIjDING VaN DuBBeLe BeLastING. 
— VereNIGBaarheID

Artikel 287, eerste lid, b), WIB92, dat de wijze bepaalt waarop het forfaitair 
gedeelte van de buitenlandse belasting wordt berekend, doet geen afbreuk aan 
het beginsel van de vermijding van dubbele belasting vervat in artikel 23.3, 
b), van het dubbelbelastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika, 
maar wijzigt de concrete modaliteiten in functie van de globale schuldfinan-
cieringsgraad van de vennootschap ; deze laatste bepaling vormt derhalve 
geen beletsel voor de toepassing van artikel 287, eerste lid, b), WIB92  (1). 
(Art. 287, eerste lid, b), WIB92, zoals gewijzigd door de wet 22 juli 1993 ; 
Art. 23.3, b), Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag)

(DeceuNINck N.V. t. BeLGIsche staat, mINIster VaN FINaNcIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Eiseres had een lening toegestaan aan een Amerikaanse dochterven-
nootschap, Dayton Technologies Inc, uit hoofde waarvan zij jaarlijks 
intresten ontving. 

Deze intresten werden “netto” uitbetaald aan eiseres, dit is na afhou-
ding van de buitenlandse belasting op deze intresten, de zogenaamde 
“withholdingtax” van 15%.

Krachtens het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag van 9 juli 
1970 kon eiseres een forfaitair gedeelte van deze buitenlandse belas-
tingen (FBB) verrekenen met de Belgische vennootschapsbelasting.

In het geval van intresten wordt het bedrag van de verrekenbare FBB 
bekomen door het netto uit het buitenland geïnde bedrag te vermenig-
vuldigen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan de werkelijk 

  (1)  Zie concl. O.M.
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ingehouden buitenlandse belasting beperkt tot 15% en de noemer gelijk 
is aan 100 verminderd met het cijfer van de teller (artikel 287, eerste lid, 
a), WIB92). Vervolgens ondergaat het aldus berekende FBB een beper-
king in functie van de schuldgraad van de vennootschap, de zogenaamde 
“schuldfinancieringscoëfficiënt” (artikel 287, eerste lid, b), WIB92).

Eiseres had in haar aangifte in de vennootschapsbelasting voor het 
aanslagjaar 2002 het FBB verrekend zonder rekening te houden met deze 
“schuldfinancieringscoëfficiënt” omdat deze beperking volgens haar 
afbreuk doet aan het forfaitair karakter van het FBB en zodoende aan 
artikel 23, § 3, b), van het Belgisch-Amerikaans dubbelbelastingverdrag.

In een bericht van wijziging werd eiseres medegedeeld dat de admi-
nistratie de aanslag zou vestigen met toepassing van de “schuldfinan-
cieringscoëfficiënt” op het door eiseres berekende en aangegeven FBB.

Het bezwaar van eiseres tegen deze aanslag werd op 22 september 2005 
afgewezen, doch bij vonnis van 19 maart 2008 werd de aanslag door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge vernietigd om reden dat het 
bericht van wijziging tegenstrijdig was gemotiveerd. Dit vonnis werd op 
10 april 2008 aan de administratie betekend.

Op 3 juli 2008 verzond de administratie, met toepassing van artikel 356 
(oud) WIB92, een nieuw bericht van wijziging van de aangifte, waarna op 
3 oktober 2008 een verzoekschrift werd neergelegd tot geldig- en invor-
derbaarverklaring van een subsidiaire aanslag, welk verzoekschrift op 
30 september 2008 aan de eiseres was betekend.

Bij (verbeterend) vonnis van 10 februari 2010 werd die vordering, 
gesteund op een subsidiaire aanslag, door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brugge onontvankelijk verklaard als zijnde ongrondwettig.

Op het hoger beroep van verweerder tegen dit vonnis, vernietigde het 
bestreden arrest deze beslissing en werd de subsidiaire aanslag in de 
vennootschapsbelasting invorderbaar verklaard.

Het bestreden arrest oordeelde dat de administratie wettig, met 
toepassing van de overgangsbepaling vervat in artikel 3, tweede lid, van 
de wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen, een subsidiaire 
aanslag heeft kunnen vestigen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14. Het tweede middel voert de schending aan van artikel 23, § 3, b), 
van de Overeenkomst van 9 juli 1970 tussen het Koninkrijk België en 
de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van de dubbele 
belasting tussen België en de Verenigde Staten, goedgekeurd bij wet 
van 14 augustus 1972, de artikelen 37, 286 en 287, b), van het WIB92 en 
artikel 195 WIB64, kan niet worden aangenomen.

Ter verzachting van de dubbele belasting op intresten en royalty’s 
verkregen uit het buitenland, past België een verrekeningsmethode toe, 
gekend onder de benaming FBB (forfaitair gedeelte van de buitenlandse 
belasting). Het systeem van het FBB is erop gericht dat een gedeelte van 
de buitenlandse bronheffing wordt verrekend met de Belgische belas-
ting, meer bepaald overeenkomstig de artikelen 286 en 287 WIB92  (1). 

  (1)  D. Geerts en T. jaNseN, Handboek internationaal en Europees belastingrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2004, 172, nr. 10.

ARREST-2013-03.indb   724 23/12/13   15:04



N° 186 - 15.3.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 725

Artikel 287, eerste lid, b), WIB92, zoals gewijzigd bij wet van 22 juli 1993, 
beperkt die aftrek van het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belas-
tingen door de invoering van een zogenaamde “schuldfinancieringscor-
rectie” waardoor rekening wordt gehouden met de schuldfinancierings-
graad van de vennootschap, zijnde de mate waarin het globale inkomen 
van de vennootschap niet door schulden is gefinancierd  (1).

Deze beperking doet volgens eiseres afbreuk aan het forfaitair karakter 
van het FBB en zodoende aan artikel 23, § 3, b), van het Belgisch-Ameri-
kaans dubbelbelastingverdrag van 9 juli 1970, dat immers voorziet in de 
verrekening van het FBB “bepaald volgens de thans van kracht zijnde 
Belgische wetgeving en met inachtneming van elke latere wijziging die 
geen afbreuk doet aan het principe daarvan”. Door de toepassing van 
de “schuldfinancieringscoëfficiënt” wordt in de Belgische wetgeving 
immers een FBB in het leven geroepen dat voor elke belastingplichtige 
verschilt en daarom afbreuk doet aan het principe zelf van het FBB, 
zoals voorzien in voormeld verdrag, dat binnen eenzelfde regeling niet 
veranderlijk is, noch kan fluctueren of individueel kan verschillen bij 
elke berekening bij de toepassing van dezelfde parameters, aldus eiseres. 
Ten tijde van het sluiten van voormeld dubbelbelastingverdrag was het 
FBB bepaald op 15pct, zonder verdere beperking (artikel 195 WIB64)

Het middel betreft bijgevolg de vraag of het bedrag van het FBB met 
toepassing van de Belgische wetgeving beperkt kan worden in functie 
van een schuldfinancieringscoëfficiënt, zonder dat de verrekening van 
het aldus bepaalde FBB afbreuk doet aan het “principe” en het “forfai-
tair” karakter ervan.

Het middel nodigt Uw Hof meer bepaald uit om de toepassing van 
artikel 287, eerste lid, b), WIB92, zoals gewijzigd bij wet van 22 juli 1993, 
te toetsen aan artikel 23, § 3, (b), van het Amerikaans-Belgisch dubbelbe-
lastingverdrag, in zoverre dit bepaalt dat de vermindering van de Belgi-
sche belastingen overeen moet stemmen met het “forfaitair gedeelte van 
de buitenlandse belasting, bepaald volgens de thans van kracht zijnde 
Belgische wetgeving en met inachtname van elke latere wijziging die 
geen afbreuk doet aan het principe daarvan”.

Het middel voert aan dat artikel 287, eerste lid, b), WIB92, zoals gewij-
zigd bij wet van 22 juli 1993, deze toets niet kan doorstaan en bijgevolg 
buiten toepassing moet worden gelaten en beroept zich aldus op de 
primauteit van een verdragsbepaling  (2) boven een nationale bepaling 
(artikel 287, eerste lid, b), WIB92) die het strijdig acht met het verdrags-
recht. 

15. De verplichting van de Belgische rechter om de nationale regelge-
ving te toetsen aan het verdragsrecht en de interne wetgeving buiten 
toepassing te laten wanneer het in strijd is met een verdragsbepaling, 
volgt uit het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van regels van 
internationaal recht met rechtstreekse werking boven de regels van 
nationaal recht  (3).

  (1)  Arrest, folio 900, midden.
  (2)  Artikel 23, § 3, (b), van het Amerikaans-Belgisch dubbelbelastingverdrag.
  (3)  Cass. 4 april 2008, AR F.06.0100.F, AC 2008, nr. 205.
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In zoverre het tweede middel het bestreden arrest verwijt toepassing 
te hebben gemaakt van een met het verdragsrecht conflicterende norm 
van intern recht, zonder de schending aan te voeren van het algemeen 
rechtsbeginsel van de voorrang van regels van internationaal recht 
met rechtstreekse werking boven de regels van nationaal recht, is het 
niet ontvankelijk, zoals terecht wordt opgeworpen in de memorie van 
antwoord  (1).

16. Ook ten gronde kan het tweede middel niet tot cassatie leiden  (2).
Een verdrag houdt in beginsel slechts rekening met het vigerend 

interne recht van de verdragspartners op het ogenblik van de onder-
tekening ervan (statische of historische interpretatie) en niet met het 
interne recht zoals het bestaat op het ogenblik dat het verdrag in een 
concreet geval wordt toegepast (evolutieve of dynamische interpre-
tatie). In de rechtspraak wordt nochtans doorgaans geopteerd voor een 
beperkte evolutieve interpretatiemethode waarbij latere wijzigingen in 
het interne recht van de verdragsstaten doorwerken op het niveau van 
het verdrag, tenzij de gemeenschappelijke bedoeling van de verdrags-
staten of de context van het verdrag zich hiertegen verzet  (3).

In de context van de verdragsrechtelijke bepalingen inzake FBB wordt 
de beperkt evolutieve interpretatiemethode uitdrukkelijk bevestigd 
in een bepaalde categorie van dubbelbelastingverdragen, met name in 
deze dubbelbelastingverdragen die voorzien in de verrekening van het 
FBB door de Belgische wetgeving, “bepaald volgens de thans van kracht 
zijnde Belgische wetgeving en met inachtneming van elke latere wijzi-
ging die geen afbreuk doet aan het principe ervan”  (4).

Het Amerikaans-Belgisch dubbelbelastingverdrag hoort thuis in deze 
categorie van dubbelbelastingverdragen in zoverre het in artikel 23, 
§ 3, (b), van het Amerikaans-Belgisch dubbelbelastingverdrag, bepaalt 
dat “de vermindering stemt overeen met het forfaitair gedeelte van 
de buitenlandse belasting, bepaald volgens de thans van kracht zijnde 
Belgische wetgeving en met inachtname van elke latere wijziging die 
geen afbreuk doet aan het principe daarvan”.

Voor de berekening van het FBB verwijst het dubbelbelastingverdrag 
aldus uitdrukkelijk naar de Belgische wetgeving zoals van kracht op het 
ogenblik dat het dubbelbelastingverdrag concreet moet worden toege-
past  (5).

Op grond van artikel 23, § 3, (b), van het Amerikaans-Belgisch dubbel-
belastingverdrag, werken latere interne wetswijzigingen derhalve door 
op het niveau van het dubbelbelastingverdrag zodat het FBB in onderha-
vige zaak berekend diende te worden overeenkomstig artikel 287 WIB92, 
zoals gewijzigd bij wet van 22 juli 1993, en dus met verrekening van de 
“schuldfinancieringscoëfficiënt”.

  (1)  Cass. 4 april 2008, AR F.06.0100.F, AC 2008, nr. 205.
  (2)  Cf. memorie van antwoord, nrs. 3 t.e.m. 6.
  (3)  A. huyGhe, “Historische versus evolutieve interpretatiemethode van dubbelbelas-

tingverdragen in het kader van het FBB onder het dubbelbelastingverdrag met Neder-
land”, noot bij Cass. 16 juni 2000, TRV 2001, 173-174.

  (4)  A. huyGhe, o.c., 175.
  (5)  Cf. Cass. 9 jan. 2003, AR F.00.0109.F, AC 2003, nr. 17.
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17. Artikel 23, § 3, (b), van het Amerikaans-Belgisch dubbelbelasting-
verdrag, legt weliswaar de beperking op dat het nationale recht geen 
afbreuk mag doen aan het “principe” van het FBB.

Volgens auteur Huyghe wordt aan het principe van het FBB afbreuk 
gedaan wanneer na het sluiten van het verdrag de verrekening van het 
FBB internrechtelijk wordt afgeschaft. Deze afschaffing kan volgens 
hem niet doorwerken op het niveau van het verdrag in zoverre hierdoor 
het “evenwicht”, de “substantie” of de “context” van het verdrag funda-
menteel wordt aangetast. De internrechtelijke beperking die wordt 
aangebracht aan het FBB door de invoering van een “schuldfinancie-
ringscoëfficiënt” betreft volgens diezelfde auteur daarentegen slechts 
een wijziging aan de “modaliteiten” van de verrekening van het FBB die 
geen afbreuk doet aan het principe zelf van het FBB  (1).

De opvatting van deze auteur kan worden onderschreven zodat het 
bestreden arrest wettig heeft beslist dat “de toevoeging van een schuld-
financieringscoëfficiënt geen afbreuk doet aan het forfaitair karakter. 
De verrekening van de betaalde buitenlandse belasting is nog steeds 
een verrekening van een forfaitair deel. Alleen de modaliteiten inzake 
de verrekening werden gewijzigd, de matiging van de dubbele belasting 
blijft onaangetast”  (2).

Het FBB wordt immers ook na de wetswijziging van 22 juli 1993, krach-
tens de artikelen 286 en 287 WIB92, nog steeds bepaald in functie van een 
vast percentage (15/85ste) en in functie van het product van breuken met 
een welomschreven teller en noemer.

18. Karakteristiek aan het principe van een “forfaitair gedeelte” is niet, 
zoals eiseres stelt, dat het een op voorhand vastgesteld deel is dat niet 
wijzigt in elke individuele berekening ervan naar gelang dezelfde para-
meters worden toegepast, maar wel dat het “forfaitair gedeelte” wordt 
bepaald aan de hand van een vaste formule met welbepaalde parameters.

Individuele verschillen inzake de verrekenbare bedragen van het FBB 
tussen belastingplichtigen onderling en in hoofde van de belastingplich-
tige zelf wat betreft verschillende aanslagjaren, doen geen afbreuk aan 
het forfaitair karakter van het FBB in zoverre het “forfaitair gedeelte” 
enkel en alleen kan wordt bepaald met toepassing van een vaste verre-
keningsmethode die voor iedere belastingplichtige hetzelfde is. De 
uitkomst van die berekening behoudt ook met de verrekening van de 
“schuldfinancieringscoëfficiënt” zijn forfaitair karakter.

Anders dan eiseres aanvoert betekent een “forfaitair bedrag” boven-
dien niet noodzakelijk “een op voorhand vastgesteld bedrag”. 

Onder een “forfaitair bedrag” kan immers ook worden verstaan het 
bedrag dat staat tegenover het “werkelijke bedrag”. In die betekenis 
kan derhalve worden gesproken van de verrekening van een “forfaitair 
bedrag” zolang het “werkelijke bedrag” niet worden verrekend.

De verrekening van het FBB blijft derhalve zijn forfaitair karakter 
behouden voor zover niet de werkelijke in het buitenland betaalde belas-
tingen volledig worden afgetrokken, maar slechts een gedeelte ervan.

  (1)  A. huyGhe, o.c., 175.
  (2)  Folio 900, laatste alinea.
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Door de invoering van een “schuldfinancieringscoëfficiënt” in 
artikel 287, eerste lid, b), WIB92, bij wet van 22 juli 1993, werden, zoals 
reeds gesteld, enkel de modaliteiten van de verrekening van het FBB 
gewijzigd, doch zonder afbreuk te doen aan het principe van de matiging 
van de buitenlandse belastingen.

Voor zover het principe van het FBB wordt gerespecteerd (voorkomen 
van dubbele belasting zonder dat de werkelijke buitenlandse belastingen 
volledig worden verrekend), valt de wijze waarop moet worden bepaald 
welke gedeelte van het FBB precies kan worden verrekend, volledig 
onder het nationale recht.

Het bestreden arrest heeft derhalve wettig beslist dat de toevoeging 
van een “schuldfinancieringscoëfficiënt” geen afbreuk doet aan het 
forfaitair karakter en aan het principe van het FBB.

Het tweede middel faalt ten gronde hoe dan ook naar recht.

BesLuIt : Verwerping.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 19 april 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 november 2012 een schrifte-
lijk conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. BesLIssING VaN het hoF

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

Tweede middel

6. Artikel 23.3, b), van de overeenkomst van 9 juli 1970 tussen het 
Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden 
van dubbele belasting en tot het ontgaan van belasting inzake belas-
tingen naar het inkomen, bepaalt : “Indien een verblijfhouder van België 
Dividenden ontvangt waarop artikel 10, paragraaf 2 van toepassing is 
en die niet vrijgesteld zijn ingevolge subparagraaf d) hierna, of inte-
resten waarop artikel 11, paragraaf 2 of 8 (Interest) van toepassing is, 
of royalty’s waarop artikel 12, paragraaf 5 van toepassing is, verleent 
België op de belasting naar die inkomsten een vermindering rekening 
houdend met de in de Verenigde Staten betaalde belasting. Die vermin-
dering wordt toegestaan op de belasting in verband met het nettobe-
drag van de dividenden van Amerikaanse vennootschappen, alsmede 
van de interesten en royalty’s uit bronnen in de Verenigde Staten, die 
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aldaar werden belast ; de vermindering stemt overeen met het forfaitair 
gedeelte van de buitenlandse belasting, bepaald volgens de thans van 
kracht zijnde Belgische wetgeving en met inachtneming van elke latere 
wijziging die geen afbreuk doet aan het principe daarvan”.

7. Artikel 287, eerste lid, b), WIB92, bepaalt : “Met betrekking tot 
inkomsten van roerende goederen en kapitalen niet zijnde dividenden en 
niet zijnde inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie 
van roerende goederen en kapitalen, wordt het forfaitair gedeelte van de 
buitenlandse belasting bepaald volgens het product : (…) b) en van een 
breuk waarvan de teller gelijk is aan het positieve verschil tussen het 
totale bedrag van de noemer en het totale bedrag van de inkomsten van 
roerende goederen en kapitalen, met uitsluiting van dividenden, die de 
vennootschap in het belastbaar tijdperk heeft gedragen en waarvan de 
noemer gelijk is aan de som van het totale bedrag van de inkomsten van 
onroerende goederen, roerende goederen en kapitalen en van het totale 
brutobedrag van de beroepsinkomsten met uitsluiting van al dan niet 
verwezenlijkte meerwaarden”.

8. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het beginsel van de vermij-
ding van dubbele belasting vervat in voormeld artikel 23.3, b), van de 
overeenkomst van 9 juli 1970 maar wijzigt de concrete modaliteiten in 
functie van de globale schuldfinancieringsgraad van de vennootschap.

9. Voormeld artikel 23.3, b), vormt derhalve geen beletsel voor de 
toepassing van voormeld artikel 287, eerste lid, b, WIB92 zoals gewijzigd 
door de wet van 22 juli 1993.

Het middel dat uitgaat van tegenovergestelde opvatting, faalt naar 
recht.

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

15 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de heer 
De Bruyn.

N° 187

1o kamer — 15 maart 2013
(F.11.0145.N)

INkomsteNBeLastINGeN. — persoNeNBeLastING. — BeroepsIN-
komsteN. — peNsIoeNeN. — NeDerLaNDs aLGemeeN ouDerDomspeNsIoeN. — 
BeLastBaarheID.

De omstandigheid dat het Nederlandse Algemeen Ouderdomspensioen in 
bepaalde gevallen ook wordt toegekend aan personen die geen beroepswerk-
zaamheid hebben uitgeoefend, heeft niet tot gevolg dat het pensioen dat 
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wordt toegekend aan personen die wel een beroepswerkzaamheid hebben 
uitgeoefend, geen pensioen is dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
heeft op een beroepswerkzaamheid, als bedoeld in artikel 34, § 1, 1o van het 
WIB92  (1). (Art. 34, § 1, 1o WIB92)

(BeLGIsche staat, mINIster VaN FINaNcIëN t. s. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. De betwisting betreft aanslagen in de personenbelasting over de 
aanslagjaren 2004 en 2005. 

De eerste verweerder woonde tot mei 1974 in Nederland. Hij was in die 
periode, behalve van november 1966 tot september 1968 (toen hij in het 
Verenigd Koninkrijk werkte) van rechtswege verzekerd op grond van de 
Nederlandse AOW-wet.

Na zijn emigratie uit Nederland in mei 1974 oefende eerste verweerder 
geen beroepswerkzaamheid in Nederland meer uit, doch wel in diverse 
andere landen. Hij maakte van dan af gebruik van de mogelijkheid om 
vrijwillige bijdragen te storten en dit tot en met 2002. Aldus betaalde hij 
40 jaar AOW-bijdragen, gedurende 30 jaar vrijwillig, gedurende 10 jaar 
verplicht.

Verweerders werden Belgisch rijksinwoner op het einde van de loop-
baan van eerste verweerder en waren dit alleszins gedurende de aanslag-
jaren 2004 en 2005. 

De verweerders werden voor de aanslagjaren 2004 en 2005 belast op 
de ontvangen AOW-uitkeringen, die de betrokkenen overigens hadden 
aangegeven. 

De verweerders dienden daarop bezwaarschriften in tegen deze 
aanslagen. Daarbij werd de volledige belasting van de AOW-uitkeringen 
aangevochten. Deze bezwaarschriften werden afgewezen.

De eerste rechter wees de vordering van verweerders in cassatie af.
Het bestreden arrest stelt vast dat er geen betwisting is over het feit 

dat België als woonstaat heffingsbevoegd is t.a.v. de AOW-uitkering, die 
te beschouwen is als pensioen.

Het bestreden arrest stelt ook vast dat er geen betwisting bestaat over 
het feit dat de door de wet van 26 april 2001 ingevoerde beperking van 
de vrijwillige opbouw van het pensioen tot 10 jaar, in casu quo niet van 
toepassing is, alsook over het feit dat eerste verweerder gedurende 10 
jaar te beschouwen is als verzekerde in de zin van artikel 6 AOW-wet en 
gedurende dertig jaar als gewezen verzekerde met een vrijwillige verze-
kering in de zin van artikel 34 en 35 AOW-wet.

De appelrechters stellen vast dat het AOW-pensioen een sociale zeker-
heidsuitkering betreft die grondig verschilt van het Belgische stelsel. 
Om aanspraak te hebben, volstaat het dat men ingezetene is van Neder-
land. Slechts als men geen ingezetene is, is vereist dat men in Nederland 
wegens daar in dienstverband verrichte arbeid aan de loonbelasting is 
onderworpen. Hieruit volgt, volgens de appelrechters, dat men als inge-

  (1)  Zie concl. O.M.
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zetene een AOW-uitkering kan genieten ongeacht of men enige beroeps-
werkzaamheid heeft verricht of niet. Bijgevolg is er, volgens de appel-
rechters, geen verband tussen de uitkering en de beroepswerkzaamheid 
als bedoeld in artikel 34, § 1, 1o WIB92.

De appelrechters oordelen dat het feit dat een AOW-uitkering te 
beschouwen is als een pensioen in de zin van EEG-verordening nr. 1408/71 
van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheids-
regelingen op werknemers en zelfstandigen en hun gezinsleden, niet 
impliceert dat het gaat om een pensioen in de zin van artikel 34, § 1, 
1o WIB92. Het rechtstreeks of onrechtstreeks verband met de beroeps-
werkzaamheid wordt daardoor niet aangetoond.

Ook het feit dat een AOW-uitkering te beschouwen is als een als rust-
pensioen geldend voordeel in de zin van de Belgische sociale zekerheids-
wetgeving, impliceert, volgens de appelrechters, niet dat het gaat om 
een pensioen in de zin van de fiscale wet.

Volgens de appelrechters is er in onderhavig geval geen concreet 
verband tussen de uitkering en enige beroepswerkzaamheid.

Op grond van voormelde redengeving vernietigt het hof van beroep het 
vonnis a quo en beveelt het de ontheffing van de betwiste aanslagen in de 
mate dat de AOW-uitkering als uitgesteld beroepsinkomen werd belast.

2. Het enig middel voert de schending aan van artikel 34, 1o lid, 1o WIB92 
in samenhang met artikel 23 WIB92 en voor zover als nodig artikel 1, a) 
EEG-verordening 1408/71 en artikel 10, § 1 KB nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.

3. Krachtens artikel 34, § 1, 1o WIB92, zijn pensioenen en lijfrenten 
of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen, die recht-
streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaam-
heid, belastbaar als pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, 
ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de wijze 
waarop ze worden vastgesteld en toegekend.

Voor de toepassing van deze bepaling is derhalve vereist dat er, recht-
streeks of onrechtstreeks, een band bestaat tussen de uitkeringen en de 
beroepswerkzaamheid.

4. Uw Hof heeft zich reeds uitgesproken over het karakter van een 
AOW-uitkering door bij arrest van 12 november 2009 te beslissen dat 
de uitkeringen op grond van de Nederlandse algemene Ouderdomswet 
niet gekwalificeerd kunnen worden als een sociale maatregel die geen 
verband houdt met een beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 34, 
§ 1, 1o WIB92, nu niet iedere Nederlandse onderdaan gerechtigd is op 
uitkeringen op grond van die wet, ongeacht of hij ooit een beroepsacti-
viteit heeft uitgeoefend  (1).

In mijn conclusie bij voormeld arrest heb ik geargumenteerd dat, 
anders dan eisers menen, er wel degelijk een verband bestaat tussen de 
AOW-uitkeringen en de beroepswerkzaamheden verricht in Nederland :

  (1)  Cass. 12 nov. 2009, AR F.08.0040.N, AC 2009, nr. 659 ; TFR 2011, 557 met noot 
C. heNDrIckX, “Uitkering gewaarborgd inkomenverzekering : Hof van Cassatie op 
dezelfde lijn als Grondwettelijk Hof” ; zie ook Cass. 12 nov. 2009, AR F.08.0022.N, AC 2009, 
nr. 657.
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“Uit artikel 2 van de A.O.W. volgt dat met ‘de ingezetenen’ de inwo-
ners van Nederland worden beoogd, ongeacht hun nationaliteit.

Nederlanders die niet in Nederland wonen of werken zijn in beginsel 
niet verplicht verzekerd.

Artikel 6, derde lid, A.O.W. stipuleert dat bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur, in afwijking van het eerste en tweede lid, 
uitbreiding dan wel beperking kan worden gegeven aan de kring der 
verzekerden. 

Zo worden de personen die in Nederland wonen en die gedurende 
een aaneengesloten periode van tenminste drie maanden uitsluitend 
buiten Nederland arbeid verrichten, van de verzekering uitgesloten 
tenzij die arbeid wordt verricht uit hoofde van een dienstbetrekking 
met een in Nederland wonende of gevestigde werkgever (art. 10 Besluit 
uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 en 
art. 12 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverze-
keringen 1999).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het is niet zo dat de Nederlandse nationaliteit recht geeft op het AOW-
pensioen. Verzekerd zijn in essentie degenen die in Nederland wonen, 
ongeacht hun nationaliteit, en degenen die in Nederland werken, onge-
acht hun nationaliteit. Een Nederlander die niet in Nederland woont of 
werkt is niet verzekerd.

(…) Het is correct dat wie in Nederland woont en niet werkt, ook 
recht heeft op AOW-pensioen (voor de periode dat hij in Nederland heeft 
gewoond). Als iemand een tijdje in Nederland heeft gewoond en een tijdje 
in het buitenland, heeft hij slechts recht op AOW voor de periode dat hij 
in Nederland heeft gewoond, tenzij hij in de periode dat hij in het buiten-
land woonde, in Nederland heeft gewerkt of vrijwillig verzekerd was. 
Het is dus niet zo dat iemand die op een bepaald ogenblik in Nederland 
heeft gewoond, automatisch recht heeft op een integraal AOW-pensioen.

Een inwoner van Nederland die uitsluitend in het buitenland werkt 
voor een buitenlandse werkgever, is niet verplicht verzekerd (artikel 10 
Besluit beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 en 
artikel 12 Besluit beperking kring verzekerden volksverzekeringen 
1999). De bewering dat iedere “inwoner” recht heeft op AOW-pensioen 
gaat derhalve ook niet op.

Iemand die nooit gewerkt heeft en altijd in Nederland gewoond heeft, 
heeft recht op een volledig AOW-pensioen. Het AOW-pensioen houdt 
in dat geval geen verband met de beroepswerkzaamheid en kan niet in 
België kan belast worden op grond van artikel 34 § 1, 1o WIB 92. 

Maar de eiser wijst er terecht op dat ieder die in Nederland werkt en 
loonbelasting betaalt, recht heeft op AOW-pensioen, ongeacht zijn nati-
onaliteit of woonplaats. Er blijkt dus een ontegenzeggelijk verband te 
zijn tussen AOW-pensioen en beroepswerkzaamheid (in Nederland). Het 
werken in Nederland geeft sowieso recht op AOW-pensioen.

Voor degene die altijd in Nederland gewoond en gewerkt heeft, is het 
zo dat hij alleen al op basis van zijn inwonerschap recht heeft op AOW-
pensioen. Indien de rechter ten aanzien van zulke persoon oordeelt dat 
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er geen verband is tussen het pensioen en de beroepswerkzaamheid, kan 
hij worden gevolgd. Ook als de persoon in kwestie niet zou gewerkt 
hebben, zou hij recht hebben op AOW-pensioen.

Maar het is evengoed zo dat de betrokken persoon ook recht zou hebben 
op AOW-pensioen indien hij niet in Nederland zou gewoond hebben. De 
link tussen inwonerschap en pensioen is niet sterker dan de link tussen 
beroepsuitoefening en pensioen. De link met de beroepswerkzaamheid 
lijkt zelfs sterker dan de link met het inwonerschap in die zin dat degene 
die in Nederland woont maar ten minste drie maanden in het buitenland 
werkt (voor een niet-Nederlandse werkgever) niet verplicht verzekerd is 
in de AOW.

Het lijkt mij dan ook logisch dat de rechter ten aanzien van iemand 
die in Nederland gewerkt heeft en daardoor recht heeft verworven op AOW-
pensioen, niet kan besluiten dat er geen (zelfs onrechtstreeks) verband is 
tussen pensioen en beroepswerkzaamheid. Voor wie in Nederland gewerkt 
heeft, kan mijns inziens niet ontkend worden dat het AOW-pensioen 
(althans voor de periode van zijn tewerkstellling in Nederland) minstens 
onrechtstreeks verband houdt met de beroepswerkzaamheid. Door zijn 
tewerkstelling in Nederland heeft de betrokkene een onvervreemdbaar 
recht op AOW-pensioen”.

5. Ook in het voorliggende geval is er zeker voor de 10 jaar dat de 
eerste verweerder in Nederland heeft gewerkt een onmiskenbaar verband 
tussen de beroepsuitoefening en het pensioen. 

De omstandigheid dat de eerste verweerder ook recht zou hebben op 
pensioen als hij die jaren geen beroep zou hebben uitgeoefend, neemt het 
verband tussen de beroepsuitoefening en het pensioen niet weg. In geval 
van beroepsuitoefening triggert deze het pensioen. Dat blijkt duidelijk 
uit het feit dat de inwoner van Nederland die langdurig in het buiten-
land werkt voor een buitenlandse werkgever, geen recht heeft op Neder-
lands pensioen.

Het feit dat verweerders ook aanspraak kunnen maken op een AOW-
uitkering, louter op grond van hun inwonerschap in Nederland, neemt 
niet weg dat hun recht op een AOW-uitkering ontegensprekelijk ook 
stoelt op de beroepswerkzaamheden verricht in Nederland.

Op grond van deze band met de beroepswerkzaamheid, die sterker door-
weegt dan de link met het inwonerschap, is de AOW-uitkering belast-
baar overeenkomstig artikel 34, § 1, 1o WIB92.

Op grond van deze bepaling zal een AOW-uitkering voor iemand die 
nooit heeft gewerkt, niet belastbaar zijn, doch omgekeerd, wordt een 
AOW-uitkering wel belastbaar op basis van artikel 34, § 1, 1o WIB92, van 
zodra er een beroepswerkzaamheid is geweest in Nederland  (1).

Doordat verweerders ook recht hebben op het AOW-pensioen omwille 
van hun tewerkstelling in Nederland, hebben de appelrechters derhalve 
niet wettig kunnen oordelen dat er geen verband bestaat tussen dat 
pensioen en de beroepswerkzaamheden van verweerders in Nederland.

  (1)  C. heNDrIckX, “Nederlandse AOW-uitkeringen toch belastbaar”, Fisc. Act. 2010, 
nr. 6, 8.
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6. Ook uit artikel 1 van de Verordening (EG) nr. 1408/71 blijkt dat de 
verzekerde van een Nederlandse AOW-uitkering, hetzij rechtstreeks, 
hetzij onrechtstreeks, op enigerlei wijze met een beroepsactiviteit is 
gerelateerd, nu de verzekerde van een AOW-uitkering op grond van deze 
Verordening als een werknemer wordt beschouwd alleen al omwille van 
de financieringswijze van deze verplichte verzekering. 

In dat verband weze opgemerkt dat de bijdrage voor de opbouw van het 
AOW-pensioen wordt voldaan door een inhouding op het loon.

De rechtspraak van het Europese Hof van Justitie bevestigt dat de 
litigieuze Nederlandse AOW-uitkering volledig valt onder de toepassing 
van de Verordening (EG) nr. 1408/71 en bijgevolg als een pensioen of als 
zodanig geldend voordeel kan worden beschouwd in de zin van de Belgi-
sche pensioenwetgeving  (1).

Het enig middel komt dan ook gegrond voor.

BesLuIt : Vernietiging.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 17 maart 2009.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 20 november 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

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

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling 

Artikel 34, § 1, 1°, WIB92, zoals te dezen van toepassing, bepaalt dat 
pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, ongeacht de schul-
denaar, de verkrijger of de benaming ervan en de wijze waarop ze worden 
vastgesteld en toegekend, pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten 
omvatten, alsmede als zodanig geldende toelagen, die rechtstreeks of 
onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid.

De omstandigheid dat het Nederlandse Algemeen Ouderdomspen-
sioen in bepaalde gevallen ook wordt toegekend aan personen die geen 
beroepswerkzaamheid hebben uitgeoefend, heeft niet tot gevolg dat 
het pensioen dat wordt toegekend aan personen die wel een beroeps-
werkzaamheid hebben uitgeoefend, geen pensioen is dat rechtstreeks 

  (1)  HvJ 5 okt. 1991 C-165/91, inzake S.J.M.V.M. t/ Belgische Rijksdienst voor Pensioenen ; 
HvJ 4 mei 1999, inzake R. Engelbrecht, C-262/97 ; memorie van antwoord, 8-9, nr. 3.
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of onrechtstreeks betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid, als 
bedoeld in voormeld artikel 34, § 1, 1°.

De appelrechters die vaststellen dat de verweerder gedurende tien jaar 
dat hij als verplicht verzekerde diende te worden beschouwd, arbeid 
in dienstverband heeft verricht in Nederland, hebben niet naar recht 
kunnen beslissen dat er geen concreet verband is tussen de litigieuze 
uitkering en enige beroepswerkzaamheid.

Het middel is gegrond.

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

ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt 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.

15 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Gelijklui-
dende conclusie : de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Van Besien (bij de balie te Brussel).

N° 188

1o kamer. — 15 maart 2013
(F.11.0146.N)

INkomsteNBeLastINGeN. — persoNeNBeLastING. — BeroepsIN-
komsteN. — peNsIoeNeN. — NeDerLaNDs aLGemeeN ouDerDomspeNsIoeN. — 
BeLastBaarheID.

De omstandigheid dat ook Nederlandse ingezetenen die nooit een beroeps-
werkzaamheid hebben uitgeoefend, aanspraak kunnen maken op een AOW-
pensioen, heeft niet tot gevolg dat er voor hen die wel een beroepswerkzaam-
heid in Nederland hebben uitgeoefend geen enkel verband bestaat tussen 
de beroepswerkzaamheid en het AOW-pensioen ; dat ook niet-ingezetenen 
die ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de 
loonbelasting zijn onderworpen, aanspraak kunnen maken op een AOW-
pensioen, toont duidelijk aan dat alleen reeds het verrichten van een aan de 
loonbelasting onderworpen beroepswerkzaamheid de aanspraak op AOW-
pensioen opent.  (1) (Art. 34, § 1, 1o WIB92)

(D. e.a. t. BeLGIsche staat, mINIster VaN FINaNcIëN)

  (1)  Zie concl. O.M.
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Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Eisers waren tot hun pensionering tewerkgesteld en woonachtig in 
Nederland en ontvingen uit hoofde daarvan uitkeringen op grond van de 
Nederlandse Algemene Ouderdomswet (Nederlandse wet van 31 mei 1956 
inzake een algemene ouderdomsverzekering, kortweg AOW-Wet).

Eisers werden op deze uitkeringen in België belast in de personenbe-
lasting voor de aanslagjaren 2005, 2006 en 2007, op grond van artikel 34, 
§ 1, 1o WIB92.

Volgens eisers ontbrak het verband tussen de zogenaamde AOW-uitke-
ringen en de beroepswerkzaamheden door hen in Nederland verricht zodat 
zij betwistten dat deze uitkeringen in België op grond van artikel 34, § 1, 
1o WIB92, als pensioen belastbaar zijn.

Het bezwaar van eisers tegen voormelde aanslagen werd evenwel afge-
wezen, zoals ook hun fiscaal verhaal in eerste aanleg en in hoger beroep 
werd verworpen.

2. Het enig middel voert aan dat het bestreden arrest de bepalingen van 
artikel 34, § 1, 1o WIB92, heeft miskend door een rechtstreekse band toe 
te kennen tussen de ontvangen AOW-uitkeringen en de loopbaan van 
eisers in Nederland.

3. Krachtens artikel 34, § 1, 1o WIB92, zijn pensioenen en lijfrenten 
of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen, die recht-
streeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaam-
heid, belastbaar als pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, 
ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en de wijze 
waarop ze worden vastgesteld en toegekend.

Voor de toepassing van deze bepaling is derhalve vereist dat er, recht-
streeks of onrechtstreeks, een band bestaat tussen de uitkeringen en de 
beroepswerkzaamheid.

Volgens eisers bestaat er geen enkele band tussen een AOW-uitkering 
en een beroepswerkzaamheid verricht in Nederland en is er enkel een 
aanknoping met het Nederlandse grondgebied. Eisers menen dan ook 
recht te hebben op de AOW-uitkeringen, niet zozeer omdat zij effectief 
in Nederland hebben gewerkt, maar wel omdat zij door er te werken en/
of te wonen, rechten hebben opgebouwd t.b.v. 2% per jaar. 

4. Verweerder werpt in zijn memorie van antwoord terecht op dat Uw 
Hof zich reeds uitgesproken heeft over het karakter van een AOW-uitke-
ring door bij arrest van 12 november 2009 te beslissen dat de uitkeringen 
op grond van de Nederlandse algemene Ouderdomswet niet gekwalificeerd 
kunnen worden als een sociale maatregel die geen verband houdt met een 
beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 34, § 1, 1o WIB92, nu niet iedere 
Nederlandse onderdaan gerechtigd is op uitkeringen op grond van die wet, 
ongeacht of hij ooit een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend  (1).

In mijn conclusie bij voormeld arrest heb ik geargumenteerd dat, 
anders dan eisers menen, er wel degelijk een verband bestaat tussen de 
AOW-uitkeringen en de beroepswerkzaamheden verricht in Nederland :

  (1)  Cass. 12 nov. 2009, AR F.08.0040.N, AC 2009, nr. 659 ; zie ook Cass. 12 nov. 2009, AR 
F.08.0022.N, AC 2009, nr. 657.
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Het middel faalt derhalve naar recht in zoverre het aanvoert dat er “geen 
enkele band (is) tussen de uitkering en de beroepswerkzaamheid” en er 
“alleen een aanknoping (is vereist) met het Nederlandse grondgebied”.

Het feit dat eisers ook aanspraak kunnen maken op een AOW-uitke-
ring, louter op grond van hun inwonerschap in Nederland, neemt niet 
weg dat hun recht op een AOW-uitkering ontegensprekelijk ook stoelt 
op de beroepswerkzaamheden verricht in Nederland.

Op grond van deze band met de beroepswerkzaamheid, die sterker door-
weegt dan de link met het inwonerschap, is de AOW-uitkering belast-
baar overeenkomstig artikel 34, § 1, 1o WIB92.

Op grond van deze bepaling zal een AOW-uitkering voor iemand die 
nooit heeft gewerkt, niet belastbaar zijn, doch omgekeerd, wordt een 
AOW-uitkering wel belastbaar op basis van artikel 34, § 1, 1o WIB92, van 
zodra er een beroepswerkzaamheid is geweest in Nederland  (1).

Doordat eisers ook recht hebben op het AOW-pensioen omwille van 
hun tewerkstelling in Nederland, hebben de appelrechters derhalve 
wettig kunnen oordelen dat er een verband bestaat tussen dat pensioen 
en de beroepswerkzaamheden van eisers in Nederland.

Zoals verweerder stelt, blijkt ook uit artikel 1 van de Verordening (EG) 
nr. 1408/71, dat de verzekerde van een Nederlandse AOW-uitkering, hetzij 
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, op enigerlei wijze met een beroeps-
activiteit is gerelateerd, nu de verzekerde van een AOW-uitkering op 
grond van deze Verordening als een werknemer wordt beschouwd alleen 
al omwille van de financieringswijze van deze verplichte verzekering. 

In dat verband merkten de appelrechters terecht op (p. 11, derde alinea) 
dat de bijdrage voor de opbouw van het AOW-pensioen wordt voldaan 
door een inhouding op het loon.

De rechtspraak van het Europese Hof van Justitie bevestigt dat de 
litigieuze Nederlandse AOW-uitkering volledig valt onder de toepassing 
van de Verordening (EG) nr. 1408/71 en bijgevolg als een pensioen of als 
zodanig geldend voordeel kan worden beschouwd in de zin van de Belgi-
sche pensioenwetgeving  (2).

Het enig middel kan bijgevolg, hoe dan ook, niet worden aangenomen.

BesLuIt : Verwerping.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 12 april 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 november 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1)  C. heNDrIckX, “Nederlandse AOW-uitkeringen toch belastbaar”, Fisc. Act. 2010, 
nr. 6, 8.

  (2)  HvJ 5 okt. 1991 C-165/91, inzake S.J.M.V.M. t/ Belgische Rijksdienst voor Pensioenen ; 
HvJ 4 mei 1999, inzake R. Engelbrecht, C-262/97 ; memorie van antwoord, 8-9, nr. 3.
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II. cassatIemIDDeL

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

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

1. Artikel 34, § 1, 1°, WIB92 bepaalt : “Pensioenen, renten en als zodanig 
geldende toelagen omvatten, ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of 
de benaming ervan en de wijze waarop ze worden vastgesteld en toege-
kend : 1° pensioenen, en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als 
zodanig geldende toelagen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrek-
king hebben op een beroepswerkzaamheid”.

2. Artikel 6, 1°, van de Nederlandse wet van 31 mei 1956 inzake een alge-
mene ouderdomsverzekering (AOW) bepaalt dat verzekerd is overeen-
komstig de bepalingen van deze wet, degene die nog niet de leeftijd van 
65 jaar heeft bereikt en hetzij ingezetene is, hetzij geen ingezetene is, 
doch ter zake van in Nederland in dienstbetrekking verrichte arbeid aan 
de loonbelasting is onderworpen.

3. De omstandigheid dat ook Nederlandse ingezetenen die nooit een 
beroepswerkzaamheid hebben uitgeoefend, aanspraak kunnen maken 
op een AOW-uitkering, heeft niet tot gevolg dat er voor hen die wel 
een beroepswerkzaamheid in Nederland hebben uitgeoefend geen enkel 
verband bestaat tussen de beroepswerkzaamheid en de AOW-uitkering.

4. Dat ook niet-ingezetenen die ter zake van in Nederland in dienst-
betrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting zijn onderworpen, 
aanspraak kunnen maken op een AOW-pensioen, toont duidelijk aan dat 
alleen reeds het verrichten van een aan de loonbelasting onderworpen 
beroepswerkzaamheid de aanspraak op AOW-pensioen opent.

5. Dat ook Nederlandse ingezetenen die geen beroepswerkzaamheid 
hebben uitgeoefend, aanspraak kunnen maken op een AOW-pensioen, 
heeft niet tot gevolg dat er voor diegenen die wel een beroepswerkzaam-
heid hebben uitgeoefend, geen enkel verband bestaat tussen de beroeps-
werkzaamheid en het AOW-pensioen.

6. Het enig middel dat ervan uitgaat dat AOW-uitkeringen in geen 
geval onder het toepassingsgebied van artikel 34, § 1, 1°, WIB92 kunnen 
vallen, faalt naar recht.

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

15 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maus (bij de balie 
te Brugge) en de heer De Bruyn.
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N° 189

1o kamer — 15 maart 2013
(F.11.0169.N)

GemeeNschaps- eN GewestBeLastINGeN. — VLaams Gewest. — 
LeeGstaNDsheFFING. — Beroep. — BesLIssING VaN De VLaamse reGerING. — 
keNNIsGeVING. — VerpLIchte VermeLDINGeN. — BeroepsmoGeLIjkheDeN.

De kennisgeving aan de belastingplichtige van de beslissing van de Vlaamse 
regering over zijn beroep tegen de leegstandsheffing, moet de wijze vermelden 
waarop de belastingplichtige tegen deze beslissing in beroep kan gaan bij de 
rechter  (1). (Art. 39, § 2, eerste en tweede lid, Leegstandsdecreet)

(D. t. VLaams Gewest)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. In onderhavige zaak werden op naam van eiser voor de heffingsjaren 
1997, 1998, 1999 en 2000 leegstandsheffingen gevestigd betreffende een 
woning gelegen te Oostende.

Tegen deze leegstandsheffingen diende eiser bezwaarschriften in die, 
wat de heffingsjaren 1997, 1998 en 1999 betreft, bij beslissing van de 
gemachtigde ambtenaar van 21 november 2001, als ongegrond werden 
afgewezen.

Bij aangetekend schrijven van 21 november 2001 werd deze beslissing 
ter kennis gebracht van eiser.

Met betrekking tot de heffing van het heffingsjaar 1997 liet verweerder 
op 4 september 2003 een dwangbevel betekenen lastens eiser.

Bij dagvaarding van 3 oktober 2003 tekende eiser verzet aan tegen 
dit dwangbevel ; ook de beslissing van de gemachtigde ambtenaar van 
21 november 2001 werd hierbij bekritiseerd.

Nu voormelde vordering buiten de termijn van drie maanden vanaf de 
kennisgeving op 21 november 2001 van de beslissing van de gemachtigde 
ambtenaar was ingesteld, riep verweerder de exceptie van niet-ontvan-
kelijkheid in op grond van artikel 1385undecies Gerechtelijk Wetboek.

Bij vonnis van 20 juni 2008 verklaarde de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel de vordering van eiser ontvankelijk, aannemend dat 
de vervaltermijn van artikel 1385undecies Gerechtelijk Wetboek, geen 
aanvang had genomen, bij gebrek aan vermelding in de kennisgeving 
van de wijze waarop de beslissing van de gemachtigde ambtenaar kan 
worden aangevochten.

In de mate dat het voormelde vonnis de vordering van eiser ongegrond 
had verklaard, tekende eiser, bij verzoekschrift van 25 augustus 2008, 
hoger beroep aan tegen die beslissing ; verweerder tekende incidenteel 
beroep aan in zoverre het vonnis de vordering van eiser ontvankelijk 
had verklaard.

  (1)  Zie concl. O.M.
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Het bestreden arrest oordeelde dat de oorspronkelijke vordering laat-
tijdig was ingesteld en bijgevolg onontvankelijk is.

2. In het enig middel voert eiser aan dat het bestreden arrest, nu in de 
kennisgeving van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar niet was 
vermeld op welke wijze tegen deze beslissing in rechte kon worden opge-
treden, met name door een vordering in te stellen op grond van de arti-
kelen 1385decies en 1385undecies Gerechtelijk Wetboek, en slechts aangaf 
op welke wijze verzet kon worden aangetekend tegen het dwangbevel, 
met name zoals bepaald in artikel 40, § 2, tweede lid, Leegstandsdecreet, 
niet naar recht heeft beslist dat deze kennisgeving rechtsgeldig was en 
de termijn om beroep in te stellen heeft doen ingaan  (1).

Volgens het middel kan de termijn van drie maanden om beroep in te 
stellen tegen de beslissing van de gemachtigde ambtenaar pas ingaan 
vanaf het ogenblik dat er een rechtsgeldige kennisgeving is gebeurd van 
die beslissing, wat inhoudt dat in die kennisgeving, overeenkomstig 
artikel 39, § 2, tweede lid, Leegstandsdecreet, moet worden vermeld op 
welke wijze tegen de beslissing met betrekking tot het administratief 
verhaal in rechte kan worden opgetreden.

De verwijzing naar de mogelijkheid om in rechte op te komen tegen 
het dwangbevel  (2), voldoet volgens eiser niet aan het vereiste van 
artikel 39, § 2, tweede lid, Leegstandsdecreet.

3. Het Leegstandsdecreet voorziet in twee van elkaar te onderscheiden 
gerechtelijke procedures inzake rechtsmiddelen, nl. enerzijds het beroep 
tegen de beslissing van de gemachtigde ambtenaar over het administra-
tief beroep van de belastingplichtige bij de Vlaamse Regering  (3), ander-
zijds het verzet van de belastingplichtige bij de rechtbank van eerste 
aanleg tegen het hem betekend dwangbevel tot invordering van de niet 
betaalde heffing  (4). 

4. Krachtens artikel 39, § 2, eerste lid van het Decreet van 22 december 
1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 kan 
de belastingplichtige binnen 30 kalenderdagen na de verzending van 
de aanslag met een gemotiveerd verzoekschrift in beroep gaan bij de 
Vlaamse Regering.

Krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, Leegstandsdecreet, wordt de 
beslissing over het beroep tegen de beslissing van de gemachtigde ambte-
naar per aangetekend schrijven aan de belastingplichtige ter kennis 
gebracht en zij vermeldt de wijze waarop tegen deze beslissing in rechte 
kan getreden worden.

De wijze waarop tegen deze beslissing in rechte kan worden opgetreden, 
is terug te vinden in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek wordt 
tegen de belastingadministratie de vordering inzake de geschillen 

  (1)  Schending van de artikelen 1385undecies Gerechtelijk Wetboek, 39, § 2, tweede lid, 
en 40, § 2, tweede lid, Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding 
van de begroting 1996 (Leegstandsdecreet), beide bepalingen zoals van kracht vóór de 
wijziging ervan bij Decreet van de Vlaamse Raad van 7 mei 2004.

  (2)  Artikel 40, § 2, tweede lid, Leegstandsdecreet.
  (3)  Cf. infra, sub nr. 4.
  (4)  Cf. infra, sub 5.
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bedoeld in artikel 569, eerste lid, 32o, slechts toegelaten indien de eiser 
voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde adminis-
tratief beroep heeft ingesteld.

De vordering wordt ingesteld ten vroegste zes maanden vanaf de 
datum van ontvangst van het administratief beroep zo over dit beroep 
geen uitspraak is gedaan en, op straffe van verval, uiterlijk binnen een 
termijn van 3 maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met 
betrekking tot het administratief verhaal  (1).

5. Als de betaling van de heffing, interesten en administratieve geld-
boete niet gebeurt, vaardigt de ambtenaar die belast is met de invorde-
ring een dwangbevel uit overeenkomstig artikel 40, § 2 van het Decreet 
van 22 december 1995, waarvan na uitvoerbaarverklaring kennis wordt 
gegeven via een aangetekende brief of bij deurwaardersexploot.

Krachtens het tweede lid van deze bepaling kan de belastingplichtige 
binnen 30 dagen na de betekening van het dwangbevel bij deurwaarders-
exploot een met redenen omkleed verzet aantekenen, houdende dagvaar-
ding van het Vlaamse Gewest bij de rechtbank van eerste aanleg van de 
plaats waar het onroerend goed gelegen is. Het verzet schorst de tenuit-
voerlegging van het dwangbevel.

Deze bepaling geeft de mogelijkheid aan om in rechte op te komen 
tegen het dwangbevel, doch maakt geen mogelijkheid uit om in rechte 
op te komen tegen de beslissing met betrekking tot het administratief 
verhaal zelf.

6. In casu stellen de appelrechters vast dat de kennisgeving van 
21 november 2001 van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar geen 
melding maakt van de mogelijkheid om binnen de 3 maanden een vorde-
ring in te stellen op grond van artikel 1385decies en artikel 1385unde-
cies van het Gerechtelijk Wetboek, maar dat deze kennisgeving wel 
vermeldde :

“Bij gebreke aan tijdige betaling zal desgevallend de invordering ervan 
met dwangbevel kunnen geschieden. Overeenkomstig art. 40, § 2 tweede 
lid van het decreet van 22 december 1995 kan u binnen dertig dagen na 
de betekening van het dwangbevel bij deurwaardersexploot een met 
redenen omkleed verzet aantekenen, houdende dagvaarding van het 
Vlaams Gewest vóór de rechtbank van eerste aanleg van de plaats (= 
Oostende) waar het onroerend goed is gelegen”.

Hieruit volgt dat de litigieuze kennisgeving gewag maakt van de 
verkeerde beroepsmogelijkheid, nl. deze voorzien tegen het dwangbevel 
in het stadium van de invordering van de niet betaalde heffing.

De belastingplichtige wordt aldus de indruk gewekt dat hij de beslis-
sing van de gemachtigde ambtenaar inzake de verschuldigde heffing 
enkel kan betwisten door verzet aan te tekenen tegen het dwangbevel, 
zoals verweerder in cassatie het in deze zaak ook heeft gedaan. 

Artikel 39, § 2, tweede lid, Leegstandsdecreet bepaalt immers dat de 
beslissing van de gemachtigde ambtenaar de wijze vermeldt waarop 
tegen deze beslissing in rechte kan getreden worden.

  (1)  Artikel 1385undecies, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek.
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7. De loutere vermelding van de beroepsmogelijkheid bepaald in 
artikel 40, § 2, tweede lid van het Decreet van 22 december 1995 voor het 
geval dat een dwangbevel wordt betekend, voldoet dan ook niet aan het 
vereiste van artikel 39, § 2, tweede lid van dit decreet volgens hetwelk 
de kennisgeving van de beslissing met betrekking tot het administra-
tief verhaal de wijze dient te vermelden waarop tegen deze beslissing in 
rechte kan getreden worden.

Nu de kennisgeving niet vermeldde op welke wijze tegen de beslis-
sing met betrekking tot het administratief verhaal zelf in rechte kan 
worden getreden, met name door een vordering in te stellen op grond van 
artikel 1385decies en artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, 
verantwoorden de appelrechters hun beslissing volgens dewelke de 
kennisgeving geldig was, niet naar recht.

Door verder te beslissen dat deze onregelmatige kennisgeving de 
termijn om beroep in te stellen zoals bepaald in artikel 1385undecies, 
tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek kon doen ingaan, schenden de 
appelrechters eveneens artikel 1385undecies, tweede lid van het Gerech-
telijk Wetboek.

Uit de samenlezing van artikel 39, § 2, Leegstandsdecreet en artikel 26 
van het Decreet van 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur, 
dat op dit geschil over een gewestelijke heffing toepasselijk is, volgt dat 
er wel degelijk een sanctie voorzien is bij het niet-vermelden van de 
beroepsmogelijkheid  (1).

Artikel 26 van het zgn. Openbaarheidsdecreet luidt immers als volgt :
“Een beslissing of een administratieve handeling met individuele strek-

king, die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden 
of voor een ander bestuur, wordt slechts geldig ter kennis gebracht 
als tevens de beroepsmogelijkheden en de modaliteiten van het beroep 
worden vermeld. Bij ontstentenis daarvan neemt de verjaringstermijn 
voor het indienen van een beroep geen aanvang”.

Waar verweerder opwerpt in zijn memorie van antwoord dat de wet 
van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, waarin 
uitdrukkelijk wordt bepaald dat de beroepstermijn niet zal aanvangen 
wanneer geen mededeling wordt gedaan van eventuele beroepsmogelijk-
heden, niet toepasselijk is op een gewestbelasting, verliest hij deze bepa-
ling van artikel 26 Openbaarheidsdecreet uit het oog dat er wel op van 
toepassing is.

De niet-naleving van het voorschrift van artikel 39, § 2, tweede lid, 
Leegstandsdecreet, om de wijze te vermelden waarop tegen de beslissing 
van de gemachtigde ambtenaar in rechte kan opgetreden worden, kan 
bijgevolg wel degelijk tot gevolg hebben dat de vervaltermijn, bepaald 
in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, niet is beginnen 
te lopen.

Het middel komt dan ook gegrond voor.

BesLuIt : Vernietiging.

  (1)  S. huyGhe, noot onder Grondwettelijk Hof 14 mei 2003, TFR 2003, nr. 3.
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arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 23 juni 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 november 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
cassatiemiddel
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een 

middel aan. 

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

1. Artikel 39, § 2, eerste lid, van het decreet van 22 december 1995 
houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, (hierna 
Leegstanddecreet), zoals van toepassing voor de wijziging bij decreet 
van 7 mei 2004, bepaalt dat de belastingplichtige binnen drie maanden 
met een gemotiveerd verzoekschrift tegen de fiscale heffing in beroep 
kan gaan bij de Vlaamse regering.

Artikel 39, § 2, tweede lid, Leegstanddecreet, zoals te dezen van toepas-
sing, bepaalt dat de beslissing over het beroep per aangetekend schrijven 
ter kennis wordt gebracht aan de belastingplichtige en zij de wijze 
vermeldt waarop tegen deze beslissing in rechte kan getreden worden.

Hieruit volgt dat de kennisgeving de wijze moet vermelden waarop de 
belastingplichtige tegen de beslissing van de Vlaamse regering in beroep 
kan gaan bij de rechter.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— op de woning van de eiser leegstandheffingen werden gevestigd voor 

de jaren 1997, 1998 en 1999 ;
— het administratief beroep van de eiser op 21 november 2001 als onge-

grond werd afgewezen ;
— de eiser bij dagvaarding van 3 oktober 2003 voor de justitiële rechter 

de nietigverklaring van de leegstandsheffingen vorderde.
3. De appelrechters oordelen dat de kennisgeving van de beslissing van 

21 november 2001 geen melding maakt van de mogelijkheid om binnen drie 
maanden een vordering in te stellen en de algemene procedure van de arti-
kelen 1385decies en 1385 Gerechtelijk Wetboek wordt geacht gekend te zijn.

4. De appelrechters die op deze grond de vordering van de eiser onont-
vankelijk verklaren wegens laattijdigheid, verantwoorden hun beslis-
sing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
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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 aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

15 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. 
— Verslaggever : de heer Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer De Bruyn.

N° 190

1o kamer — 15 maart 2013
(F.12.0004.N)

GerechtskosteN. — BeLastINGZakeN. — aLGemeeN. — rechtspLe-
GINGsVerGoeDING. — partIj ZoNDer BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — GeVoLG.

Nu de rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig artikel 1022, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij, kan een partij 
die niet is bijgestaan door een advocaat, geen aanspraak maken op rechts-
plegingsvergoeding (Art. 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek)

(w. e.a. t. BeLGIsche staat, mINIster VaN FINaNcIëN)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 21 juni 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 november 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

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

III. BesLIssING VaN het hoF

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

Derde middel

Eerste onderdeel

6. Artikel 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechts-
plegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en 
erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.
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7. Hieruit volgt dat een partij die niet is bijgestaan door een advocaat, 
geen aanspraak kan maken op rechtsplegingsvergoeding.

8. Het arrest dat de eisers veroordeelt tot betaling van een rechtsple-
gingsvergoeding in eerste aanleg waarin deze niet was bijgestaan door 
een advocaat, schendt de voormelde wetsbepaling.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de eisers veroordeelt tot 

betaling aan de verweerder van een rechtsplegingsvergoeding in eerste 
aanleg.

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 verweerder tot een derde van de kosten en laat de 

overige twee derden ten laste van de eisers.

15 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verdonck (bij de 
balie te Brugge) en de heer De Bruyn.

N° 191

1o kamer — 15 maart 2013
(F.12.0067.N)

1o INkomsteNBeLastINGeN. — VoorheFFINGeN eN BeLastING-
kreDIet. — oNroereNDe VoorheFFING. — kwIjtscheLDING oF proportIoNeLe 
VermINDerING. — ImproDuctIVIteIt VaN het oNroereND GoeD. — BeoorDeLINGs-
BeVoeGDheID VaN De rechter. — taak VaN het hoF.

2o INkomsteNBeLastINGeN. — VoorheFFINGeN eN BeLastING-
kreDIet. — oNroereNDe VoorheFFING. — kwIjtscheLDING oF proportIoNeLe 
VermINDerING. — ImproDuctIVIteIt VaN het oNroereND GoeD. — VereIsteN. 
— oNaFhaNkeLIjk VaN De wIL VaN De BeLastINGpLIchtIGe. — aaNkoop VaN eeN 
paND Door eeN oNDerNemING met het ooG op De VerhurING.

1o In de gevallen waarin de belastingplichtige aanspraak maakt op kwijtschel-
ding of proportionele vermindering van onroerende voorheffing wegens impro-
ductiviteit van het onroerend goed, oordeelt de rechter onaantastbaar in feite 
of de belastingplichtige het onroerend goed in gebruik heeft genomen en of het 
hem, onafhankelijk van zijn wil, geen opbrengsten heeft opgeleverd ; het Hof 
gaat slechts na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft 
kunnen afleiden dat de belastingplichtige het onroerend goed niet in gebruik 
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heeft genomen en of het hem, onafhankelijk van zijn wil, geen inkomsten 
heeft opgeleverd  (1). (Artt. 15, § 1, 1o, en 257, § 2, 3o, WIB92)

2o Kwijtschelding of proportionele vermindering van de onroerende voorhef-
fing kan worden verleend wanneer de belastingplichtige het onroerend goed 
niet in gebruik heeft genomen en het hem, onafhankelijk van zijn wil, geen 
opbrengsten heeft opgeleverd ; de omstandigheid dat voor een onderneming 
die een pand aankoopt met het oog op de verhuring het risico van de niet-
verhuring en de improductiviteit eigen is aan de ondernemingsactiviteit, 
betekent evenwel niet dat de improductiviteit afhankelijk is van de wil van 
de onderneming  (2). (Artt. 15, § 1, 1o, en 257, § 2, 3o, WIB92)

(VLaams Gewest  
t. kortrIjkse aLGemeNe BouwoNDerNemING N.V.) 

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Onderhavige betwisting betreft de lastens verweerster op 14 juni 
2007 gevestigde aanslag in de onroerende voorheffing met betrekking 
tot haar gelijkvloerse kantoorruimte van 300 m2 in een appartements-
gebouw gelegen te Kortrijk welke ze had aangekocht met het oog op de 
verhuring ervan.

Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg te Gent waarbij verweerster vrijstelling van de onroerende voor-
heffing werd verleend voor het aanslagjaar 2007 wegens improductiviteit 
na vastgesteld te hebben dat verweerster voldoende inspanningen had 
geleverd om de kantoorruimte verhuurd te krijgen.

2. In de beide onderdelen van het enig middel voert eiser aan dat het 
hof van beroep niet wettig beslist dat er sprake is van onvrijwillige 
improductiviteit van het betrokken goed  (3).

3. Krachtens artikel 251 van het WIB92, is onroerende voorheffing 
verschuldigd door de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstal-
houder of vruchtgebruiker van de belastbare goederen. 

Krachtens artikel 257, § 2, 3o, van het WIB92, wordt op aanvraag van 
de belanghebbende kwijtschelding of proportionele vermindering van de 
onroerende voorheffing verleend voor zover het belastbare kadastraal 
inkomen ingevolge artikel 15 kan worden verminderd. 

Luidens artikel 15, § 1, van het WIB92 wordt het kadastraal inkomen 
proportioneel verminderd naar verhouding tot de duur en de omvang 
van de onproductiviteit, van het ontbreken van het genot van inkom-
sten of van het verlies ervan : 

1o wanneer een niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop 
van het jaar gedurende ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is 
genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht ;

  (1)  Zie concl. O.M.
  (2)  Zie concl. O.M.
  (3)  Schending van de artt. 15, § 1, 1° en 257, § 2, 3°, WIB92, zoals van toepassing voor 

het Vlaams Gewest.
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2o wanneer materieel en outillage geheel, of voor een gedeelte dat ten 
minste 25 pct. van het kadastraal inkomen ervan vertegenwoordigt, in 
het jaar gedurende ten minste 90 dagen buiten werking zijn gebleven ;

3o wanneer een onroerend goed of materieel en outillage geheel, of voor 
een gedeelte dat ten minste 25 pet. van het kadastraal inkomen ervan 
vertegenwoordigt, zijn vernield.

4o De toepassing van het 1o van artikel 15, § 1, van het WIB92 vereist 
dat cumulatief aan de volgende vijf voorwaarden is voldaan : 

— het moet gaan om een gebouwd onroerend goed ; 
— het onroerend goed mag niet gemeubileerd zijn ; 
— het onroerend goed moet ongebruikt en niets-opbrengend zijn ; 
— het ongebruikt zijn moet in werkelijkheid bestaan hebben gedu-

rende ten minste 90 dagen van hetzelfde jaar, zonder dat die 90 dagen 
elkaar moeten opvolgen ;

— het ongebruikt zijn of improductiviteit moet voortvloeien uit 
omstandigheden buiten de wil van de eigenaar  (1). 

Het komt de belastingplichtige toe te bewijzen dat de voorwaarden 
vervuld zijn  (2). 

Er kan geen vrijstelling of vermindering van de onroerende voorhef-
fing worden bekomen indien de leegstand en improductiviteit louter het 
gevolg zijn van het feit dat men als eigenaar de vrije beschikking wil 
behouden over het onroerend goed, de eigenaar het onroerend goed te 
koop of te huur aanbiedt, aan het onroerend goed verbeteringswerken 
worden uitgevoerd of het onroerend goed gratis ter beschikking van een 
derde wordt gesteld  (3).

Het is inderdaad niet voldoende te bewijzen dat het gebouw gedurende 
minstens 90 dagen niet is gebruikt en geen inkomen heeft opgeleverd. 

Vereist is dat de improductiviteit het gevolg is van omstandigheden 
onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige. 

5. Eiser voert aan dat “als uitgangspunt moet gelden dat, opdat de 
improductiviteit onafhankelijk zou zijn van de wil van de belasting-
plichtige (eigenaar), vereist is dat het gebouw tegelijkertijd te koop en 
te huur wordt gesteld”  (4).

6. Het bestreden arrest heeft dit standpunt van eiser terecht verworpen 
nu hiervoor geen aanknopingspunt kan worden gevonden in de fiscale 
wetgeving.

In hoofde van de eigenaar van een niet-gemeubileerd gebouwd onroe-
rend goed die zijn goed tevergeefs te huur heeft aangeboden, is aan de 
voorwaarde van niet-ingebruikneming en improductiviteit voldaan als 
hij het goed zelf niet heeft gebruikt en het bewijs levert dat hij het 
wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, en dus ondanks de 
nodige publiciteit, geen huurder heeft kunnen vinden.

  (1)  A. tIBerGhIeN, Handboek voor fiscaal recht 2011-2012, Antwerpen, Kluwer, 2010, 60-61.
  (2)  A. tIBerGhIeN, o.c., 59 ; I. huysmaNs, “Onroerende voorheffing”, X., Fiscaal Compen-

dium (deel 1), Antwerpen, Kluwer, losbl., A.3.8/89.
  (3)  Toelichting bij de voorziening, p. 10.
  (4)  Voorziening, p. 11 ; zie ook p. 7, punt 1.1.
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Indien het goed omwille van slechte marktomstandigheden niet kan 
verhuurd worden aan een redelijke huurprijs, is de improductiviteit 
onvrijwillig  (1).

7. De appelrechters stellen in voorliggende zaak vast : 
— dat de in betwisting zijnde kantoorruimte precies werd aangekocht 

met het oog op verhuring ;
— dat de verweerster inspanningen deed om het in betwisting zijnde 

onroerend goed te verhuren in 2007 door het geven van een opdracht 
aan Century 21 voor het zoeken van een huurder en daarna, met ingang 
van 6 maart 2007, een verhuuropdracht gaf aan Dewaele-vastgoed waarin 
werd bedongen dat de eigendom met foto en prijs zou voorkomen in een 
vastgoedbrochure, op internet en in etalage ;

— dat met ingang van 6 maart 2007 de aanbieding te huur werd gepu-
bliceerd op vijf websites en er uitwisseling was met andere (vastgoed)
kantoren ;

— dat op een zesde website publiciteit werd gevoerd vanaf 13 maart 
2007 en dat prospectie werd gedaan bij 10 potentiële klanten ;

— dat er in 2007 twee bezoeken zijn geweest van potentiële klanten. 
— dat de gevraagde huurprijs van 2.500 EUR per maand niet als onre-

delijk hoog kan worden beschouwd.
De appelrechters hebben uit deze feitelijke vaststellingen wettig 

kunnen afleiden dat verweerster voldoende inspanningen heeft gedaan 
om de kantoorruimte te verhuren en om het goed niet improductief te 
laten, en hebben op die grond wettig geoordeeld dat de improductiviteit 
zich heeft voorgedaan onafhankelijk van de wil van verweerster.

Het middel gaat in zijn twee onderdelen uit van een verkeerde rechts-
opvatting, en faalt dan ook naar recht.

BesLuIt : Verwerping.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 13 december 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 19 november 2012 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1)  K. BroNseLaer, “Vermindering OV wegens improductiviteit – Gelijktijdige te 
koop en te huurstelling is niet vereist”, Not. Fisc. M. 2006, (258), 260 en 262 (VII) ; P. BeGhIN 
en I. VaN De woesteyNe, Handboek Personenbelasting 2011-2012, Antwerpen-Cambridge, 
Intersentia, 2011, 241-243 ; J.J. couturIer e.a., Belgisch Belastingrecht in hoofdlijnen, 
Antwerpen/Apeldoorn, Maklu, 2011, 125 : “Om kwijtschelding of vermindering van belas-
ting te bekomen, moet de belastingplichtige bewijzen dat zijn onroerend goed improduc-
tief is gebleven ten gevolge van een materiële of juridische onmogelijkheid om erover 
te beschikken, die onafhankelijk van zijn wil is ontstaan. Improductiviteit ingevolge 
verbouwingswerken of enkele tekoopstelling geeft geen aanleiding tot kwijtschelding 
of vermindering, improductiviteit niettegenstaande tehuurstelling waaraan voldoende publi-
citeit werd gegeven wel”.

ARREST-2013-03.indb   748 23/12/13   15:04



N° 191 - 15.3.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 749

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. Krachtens artikel 257, § 2, 3°, WIB92, zoals van toepassing in het 
Vlaams Gewest, wordt kwijtschelding of proportionele vermindering van 
de onroerende voorheffing verleend voor zover het belastbaar inkomen 
ingevolge artikel 15 kan worden verminderd.

Krachtens artikel 15, § 1, 1°, WIB92 wordt het kadastraal inkomen 
proportioneel verminderd naar verhouding tot de duur en de omvang 
van de onproductiviteit, van het ontbreken van het genot van inkom-
sten of van het verlies ervan wanneer een niet gemeubileerd gebouwd 
onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen 
volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft 
opgebracht.

2. Hieruit volgt dat de kwijtschelding of proportionele vermindering 
van de onroerende voorheffing kan worden verleend wanneer de belas-
tingplichtige het onroerend goed niet in gebruik heeft genomen of het 
hem, onafhankelijk van zijn wil, geen opbrengsten heeft opgeleverd.

3. De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de belastingplichtige 
het onroerend goed in gebruik heeft genomen of op het hem, onafhanke-
lijk van zijn wil, geen opbrengsten heeft opgeleverd. Het Hof gaat slechts 
na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen 
afleiden dat de belastingplichtige het onroerend goed niet ik gebruik 
heeft genomen of het hem, onafhankelijk van zijn wil, geen opbrengsten 
heeft opgeleverd.

4. De appelrechters stellen vast dat :
— de in betwisting zijnde kantoorruimte precies werd aangekocht met 

het oog op verhuring ;
— de verweerster inspanningen deed om het onroerend goed te verhuren 

in 2007 door het geven van een opdracht aan Century 21 voor het zoeken 
van een huurder en daarna met ingang van 6 maart 2007 een verhuurop-
dracht gaf aan Dewaele-vastgoed waarin werd bedongen dat de eigendom 
met foto en prijs zou voorkomen in een vastgoedbrochure, op internet 
en in de etalage ;

— met ingang van 6 maart 2007 de aanbieding te huur werd gepubli-
ceerd op vijf websites en er uitwisseling was met andere vastgoedkan-
toren ;

— op een zesde website publiciteit werd gevoerd vanaf 13 maart 2007 en 
prospectie werd gedaan bij 10 potentiële klanten ;

— er in 2007 twee bezoeken zijn geweest van potentiële klanten ;
— de gevraagde huurprijs van 2.500 euro per maand niet als onredelijk 

hoog kan worden beschouwd.
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5. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat vrijstelling of 
vermindering van onroerende voorheffing moet worden verleend wegens 
improductiviteit van het goed, verantwoorden kun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

6. Voor een onderneming die een pand aankoopt met het oog op de 
verhuring, is het risico van de niet-verhuring en de improductiviteit 
eigen aan de ondernemingsactiviteit.

Dit betekent evenwel niet dat de improductiviteit afhankelijk is van 
de wil van de onderneming.

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

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

15 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Eeckhoutte en 
de heer De Meyere (bij de balie te Gent).

N° 192

3o kamer — 18 maart 2013
(C.12.0031.F)

1o VreemDe wet. — uItLeGGING. — BeVoeGDheID VaN De rechter.

2o rechtBaNkeN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — VreemDe 
wet. — uItLeGGING. — FeIteNrechter. — BeVoeGDheID. 

3o cassatIe. — BeVoeGDheID VaN het hoF. — aLGemeeN. — BurGer-
LIjke ZakeN. — VreemDe wet. — uItLeGGING Door De FeIteNrechter. — 
toeZIcht VaN het hoF. 

1o en 2o Wanneer de feitenrechter de vreemde wet toepast, moet hij de draag-
wijdte ervan bepalen door rekening te houden met de uitlegging die eraan 
gegeven wordt in het land van oorsprong  (1)  (2).

3o Het Hof gaat na of de beslissing van de feitenrechter overeenstemt met de 
uitlegging die aan deze wet in het land van oorsprong gegeven wordt  (3)  (4).

(GecamINes, VeNNootschap Naar coNGoLees recht t. L. e.a.)

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 192.
  (2)  Cass. 12 jan. 2009, AR C.07.0269.F-C.07.0284.F, AC 2009, nr. 21.
  (3)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 192.
  (4)  Cass. 12 jan. 2009, AR C.07.0269.F-C.07.0284.F, AC 2009, nr. 21.
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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 29 september 2011.

De zaak is bij beschikking van 4 maart 2013 door de eerste voorzitter 
verwezen naar de derde kamer. 

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 1 maart 2013 een 
conclusie ter griffie neergelegd. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiseres voert één middel aan dat luidt als volgt : 

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 1 en 152, inzonderheid eerste lid, a), van de “Code du travail de 

la République démocratique du Congo” die de bijlage vormt van de Congolese 
besluitwet nr. 67/310 van 9 augustus 1967 houdende de “Code du travail”, zoals van 
kracht vóór de opheffing ervan bij de Congolese wet nr. 015/2002 van 16 oktober 2002 ;

— artikel 33 van hoofdstuk III van titel 1 van het Congolese decreet van 30 juli 
1888 “traitant des contrats ou obligations conventionnelles” (vert. : betreffende 
overeenkomsten of verbintenissen uit overeenkomst) ;

— artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen 2 en 3 van de wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het 

Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen-
komst, van het Protocol en van twee Gemeenschappelijke Verklaringen, opge-
maakt te Rome op 19 juni 1980 ;

— de artikelen 15 en 98 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van 
internationaal privaatrecht ;

— de artikelen 3 en 4 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het 
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, goedgekeurd bij 
de wet van 14 juli 1987. 

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt eerst vast dat de verweerder en de eiseres een arbeidsover-
eenkomst gesloten hebben, een zogeheten “dienstovereenkomst”, die bepaalt 
dat de geschillen tussen de partijen volgens het Congolese recht beslecht zullen 
worden en beslist vervolgens dat de vraag van de verweerder in zijn aangetekend 
schrijven van 5 juni 2000 en in zijn gedinginleidende dagvaarding van 16 oktober 
2000 om zijn loon van de maand mei 1999 uitbetaald te krijgen, niet verjaard is en 
veroordeelt, bij bevestiging van het beroepen vonnis, de eiseres in solidum met de 
verweerster om hem een hoofdsom van 3.395,05 euro te betalen.

Het arrest steunt die beslissing op de volgende redenen : 
 “(Artikel 152 van het Congolese ‘Code du travail’) bepaalt : 
‘De vorderingen uit de arbeidsovereenkomst verjaren door verloop van drie jaar 

na het feit waardoor de vordering is ontstaan, met uitzondering van :
— vorderingen tot betaling van het loon, die verjaren door verloop van één jaar 

vanaf de dag waarop het loon verschuldigd is ; 
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— vorderingen tot betaling van reis- en vervoerkosten, die verjaren door 
verloop van twee jaar na de beëindiging van het werk. 

De verjaring wordt enkel gestuit door : 

— een dagvaarding voor het gerecht ;

— een afsluiting van rekening tussen de partijen met vermelding van het saldo 
dat aan de werknemer verschuldigd en onbetaald is gebleven ;

— de klacht van de werknemer bij de werkgever per aangetekende brief met 
bericht van ontvangst ; 

— de klacht van de werknemer voor de arbeidsinspecteur, onder voorbehoud 
van de beschikkingen van artikel 201 van dit wetboek’ ;

(Vertaling)

(De verweerder) beweert dat het middel (betreffende de door de eiseres aange-
voerde verjaring) onwerkzaam is, aangezien de eenjarige verjaring steunt op een 
vermoeden van betaling en (de eiseres) toegeeft het litigieuze loon niet te hebben 
betaald ;

De Congolese rechtspraak heeft zich onlangs tweemaal uitgesproken over de 
aard van die verjaringstermijn ;

Zo heeft het hof van beroep te Kinshasa-Gombe beslist dat ‘de korte verja-
ringen, zoals die van de vorderingen tot betaling van de reis- en vervoerkosten’, 
van artikel 317 van de Congolese ‘Nouveau Code du travail’ dat in dezelfde 
bewoordingen als artikel 152 is opgesteld, ‘steunen op een vermoeden van beta-
ling’ ; (Vertaling)

Zo heeft ook het hof van beroep te Kinshasa-Matete over een klacht tegen de 
werkgever, zoals bedoeld in artikel 152, tweede lid, c), beslist dat ‘het vermoeden 
van betaling met die klacht verdwijnt en de schuldvordering onder het stelsel 
van de dertigjarige verjaring komt te vallen’ (vertaling) of, met andere woorden, 
dat die klacht een verandering van verjaring teweegbrengt, een mechanisme 
eigen aan verjaringen die steunen op het vermoeden van betaling ; 

Het hof van beroep refereert in beide gevallen aan de gespecialiseerde doctrine 
van de heer Muwenyema Lule ; 

In zijn beknopt handboek voor arbeidsrecht van 1987, plaatst die auteur de 
verjaring van artikel 152 van de ‘Code du travail’ in de categorie van de verja-
ringen die steunen op een vermoeden van betaling, naar het voorbeeld van de 
verjaringen bedoeld in de artikelen 652 en volgende van het decreet van 30 juli 
1888 ‘sur les contrats ou obligations conventionnelles’ (vertaling : op de over-
eenkomsten of verbintenissen uit overeenkomst), wegens de korte duur van hun 
termijn, die verklaard wordt door het feit dat ‘aangezien het loon heel stipt op 
de vervaldag betaald moet worden, de wetgever geoordeeld heeft dat de beta-
ling vermoed wordt na een vrij kort tijdsbestek te zijn gedaan ; dat omwille van 
het levensonderhoudend karakter van het loon verondersteld wordt dat de werk-
nemer geen krediet aan zijn werkgever heeft kunnen verlenen’.

Hij was niet als enige die mening toegedaan aangezien de heer Mbaya-Ngang 
Kumabuenga in een in 1974 gepubliceerd artikel met als titel ‘Le problème de la 
prescription en droit moderne et traditionnel : droit écrit et droit coutumier’ 
(vertaling : Het probleem van de verjaring in modern en traditioneel recht : 
geschreven recht en gewoonterecht) op het volgende wees : ‘e termijn van de 
korte verjaringen varieert door verloop van zes maanden tot twee jaar. Zij puren 
hun voordeel uit het vermoeden van betaling. Aangezien het immers schulden 
betreft die in de praktijk snel geregeld raken, vermoed men dat de schuldenaar 
zijn schuld betaald heeft bij het verstrijken van de termijn. De wet gaat ervan uit 
dat de schuldeiser betaald werd aangezien hij de betaling niet binnen een korte 
termijn heeft gevorderd. Zo stelt de Zaïrese ‘Code du travail’ een vermoeden van 
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één jaar in voor de vorderingen tot betaling van het loon en van twee jaar voor de 
vorderingen tot betaling van de reiskosten’ (…)(vertaling) ;

Het is juist (…) dat de heer Luwenyema Lule zijn analyse bevestigt over de aard 
van de verjaring ingesteld bij artikel 152 door een rechtspraak die later weerlegd 
zal worden ;

Er dient in dat verband op gewezen te worden dat de verjaring van de vorde-
ringen uit arbeidsovereenkomsten, vóór de onafhankelijkheid van Congo, gere-
geld werd bij artikel 34 van het ‘décret colonial’ van 31 oktober 1931 en vervolgens 
bij artikel 48 van het ‘décret colonial’ van 25 juni 1949, die allebei bepaalden dat 
‘de vorderingen uit een arbeidsovereenkomst verjaren door verloop van één jaar 
na de beëindiging van de overeenkomst’ (vertaling) ;

Aanvankelijk werd de rechtspraak in die zin vastgelegd dat ‘als die verjaring de 
vordering van het loon betreft [betrof]’, zij steunde op een vermoeden van beta-
ling, zoals dat van artikel 652 van het Burgerlijk Wetboek, in tegenstelling tot 
de andere vorderingen uit arbeidsovereenkomsten die van hun kant bevrijdend 
waren. Zij werd echter weerlegd door een belangrijk arrest van het hof van beroep 
te Elisabethstad van 22 oktober 1949 dat de samenhang in aanmerking nam van 
het decreet van 1931 met de Belgische wet van 7 augustus 1922 die een absolute 
bevrijdende verjaring instelde ; 

Na de onafhankelijkheid hebben twee teksten achtereenvolgens de verjaring 
van de vorderingen uit de arbeidsovereenkomst geregeld. Vooreerst bepaalde 
artikel 101 van het ‘décret-loi’ van 21 februari 1965 op de arbeidsovereenkomst 
dat ‘de vorderingen die voortspruiten uit een arbeidsovereenkomst verjaren door 
verloop van één jaar na de beëindiging van de overeenkomst of van drie jaar na 
het feit waardoor de vordering is ontstaan’ (vertaling), en vervolgens, artikel 152 
van de ‘Code du travail (1967) (vertaling), waarvan de tekst hierboven weerge-
geven is ; 

De Congolese rechter bij wie eenzelfde geschil als dat van het hof van [beroep] 
aanhangig is, zou dus moeten bepalen of artikel 152 van de ‘Code du travail’, dat 
een korte verjaringstermijn enkel invoert voor de vorderingen van de werkne-
mers tot betaling van hun loon en reis- en vervoerkosten, die ingaat op de dag 
waarop het loon en de kosten verschuldigd zijn, al dan niet een rechtstreekse 
samenhang heeft met de koloniale bepalingen en dus met de hierboven geciteerde 
rechtspraak ;

In de recente Congolese doctrine (2005 en 2008) vindt men inderdaad twee strek-
kingen :

— zij die voor de toepassing van artikel 317 van de ‘Nouveau Code du travail’ en 
dus van artikel 152 van de ‘Code du travail’ voorstander zijn van de rechtspraak 
die ingang vond na 1949 maar vóór de inwerkingtreding van artikel 152 in de zin 
van het bevrijdende karakter van de verjaring, zonder die stelling evenwel verder 
te verantwoorden ;

— zij die meer bepaald steunen op de rechtspraak van het hof van beroep te 
Kinshasa van 2004 en 2005 en menen dat de bij artikel 152 ingestelde korte verja-
ringstermijn impliceert dat zij steunt op een vermoeden van betaling ; 

De heer Mukadi Bonyi meent aldus dat ‘de korte verjaringen, bepaald in de 
‘Code du travail’, geen bevrijdend karakter hebben ; zij doven de loonschuld niet’ 
(vertaling). Hij meent dat ‘het de enige oplossing is die in de lijn ligt van de 
doelstelling van de ‘Code du travail’ : de bescherming van de werknemer. Zij is 
des te logischer aangezien, in de praktijk, sommige werkgevers al sinds meerdere 
jaren verzuimen het loon te betalen. Hen ontslaan van hun verplichting om de 
voornoemde vergoeding te betalen na het verstrijken van een bepaalde tijd zou 
de bovenvermelde doelstelling ondergraven. Een dergelijke oplossing zou tevens 
onbillijk en immoreel zijn. Zij zou haaks staan op de strekking van de meeste 
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Franstalige Afrikaanse landen die toestaan dat de korte verjaringen inzake loon 
steunen op een vermoeden van betaling’ (vertaling) ; 

Hoewel dat niet de enige inspiratiebron van de Congolese wetgever was, 
leest men in de memorie van toelichting die voorafgaat aan de besluitwet van 
9 augustus 1967 houdende de ‘Code du travail’ dat de werkgroep die de tekst van 
het wetboek heeft opgesteld, zich onder meer liet inspireren door de ‘arbeidswet-
boeken die in talrijke landen van Franstalig Afrika van kracht zijn voornamelijk 
om, te gepasten tijde, de door de ‘Organisation de l’Union africaine’ gewenste 
harmonisering van de sociale wetgevingen door te kunnen voeren’ ;

Het opmerkelijk verschil tussen de tekst van artikel 152 van de ‘Code du travail’ 
en die van de koloniale decreten, en tevens de hierboven besproken rechtspraak 
en doctrine, zet het hof van [beroep] aan zich daarbij aan te sluiten”.

Grieven

Eerste onderdeel 

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

Tweede onderdeel

De rechter, bij wie een geschil aanhangig is dat aan het buitenlands recht 
onderworpen is krachtens de overeenkomst tussen de partijen, moet dat buiten-
lands recht toepassen (de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 3 van 
de wet van 14 juli 1987, 3 en 4 van het Verdrag van Rome, 98 van het Wetboek 
van internationaal privaatrecht, 1 van de Congolese “Code du travail” en 33 van 
hoofdstuk III van titel 1 van het Congolees decreet) en er de zin en draagwijdte 
van bepalen. Bij het onderzoeken van de inhoud van de buitenlandse wet moet hij 
rekening houden met de uitlegging die de buitenlandse overheden en inzonder-
heid de hoven en rechtbanken van die Staat geven aan dat recht in het land van 
oorsprong (toepassing van de voornoemde wettelijke bepalingen en van artikel 15 
van het Wetboek van internationaal privaatrecht). 

Artikel 152 van de Congolese “Code du travail” van 1967 spruit onder meer voort 
uit de koloniale decreten van 31 oktober 1931 en 25 juni 1949, zoals het arrest trou-
wens vaststelt.

Het stelt ook vast dat, hoewel de rechtspraak betreffende de koloniale decreten 
aanvankelijk een verjaring voorstond die steunde op een vermoeden van betaling, 
zij echter weerlegd werd door een arrest van het hof van beroep te Elisabethstad 
van 22 oktober 1949 dat beslist heeft dat de door artikel 34 van het decreet van 
31 oktober 1931 ingevoerde verjaring niet steunt op een vermoeden van betaling 
maar dat zij bevrijdend en absoluut is. Dat hof [van beroep] neemt de samenhang 
in aanmerking met de Belgische wet van 7 augustus 1922 die een absolute bevrij-
dende verjaring instelt en uitdrukkelijk de stelling weerlegt van het vermoeden 
van betaling afgeleid uit de aard van de verjaring die de Belgische wet van 
10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst van de arbeiders heeft ingesteld. 

De memorie van toelichting van de Congolese “Code du travail” onderstreept 
ongetwijfeld dat de werkgroep zich geïnspireerd heeft op de arbeidswetboeken 
die van kracht zijn in vele landen van Franstalig Afrika, voornamelijk om, te 
gepasten tijde, de door de “Organisation de l’Union africaine” gewenste harmoni-
sering van de sociale wetgevingen door te kunnen voeren. In diezelfde memorie 
van toelichting verklaart de wetgever echter dat hij zich eerst en vooral geïn-
spireerd heeft op de teksten die na 30 juni 1960 tot stand zijn gekomen en op de 
beginselen die in de vroegere wettelijke bepalingen vervat waren (“de tekst van 
het Wetboek werd opgesteld rekening houdend met de teksten van wetgevende 
orde die sinds 30 juni 1960 tot stand zijn gekomen enerzijds, en met de teksten 
uit vroegere, maar aan de omstandigheden aangepaste bepalingen anderzijds, en 
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ten slotte, met de bepalingen van de ontwerpen van het ministerie van Werk 
en Maatschappelijke Voorzorg (vertaling)”, zodanig dat de wetgever niet heeft 
willen afwijken van het bevrijdend karakter van de verjaring, dat ingesteld is 
door de koloniale decreten en reeds vóór 1967 erkend werd, meer bepaald vanaf 
het voornoemde arrest van het hof van beroep te Elisabethstad van 1949.

De Congolese hoven en rechtbanken hebben de lering van dat arrest van het 
hof van beroep te Elisabethstad gevolgd (met name Lubumbashi, 1 februari 
1983 ; Lubumbashi, 4 februari 1986 ; Kinshasa, 28 november 1986 ; Kinshasa-Gombe, 
16 augustus 2001, Kinshasa-Gombe, 13 september 2001 ; Lubumbashi, 25 juni 2003, 
B.C.D.C. t/ K.) door te beslissen dat de verjaring door verloop van één jaar na de 
vordering tot betaling van het loon, bepaald bij artikel 34 van het decreet van 
31 oktober 1931, artikel 48 van het decreet van 29 juni 1949 en artikel 152, eerste 
lid, a), van de Congolese “Code du travail”, een absoluut bevrijdend karakter 
heeft. 

Vooreerst is de doctrine geen “buitenlandse overheid” die de draagwijdte en de 
uitlegging van de wetgeving van haar land mag bepalen. Bovendien is een deel 
van de recente Congolese doctrine in die zin vastgelegd dat de eenjarige verjaring 
waarvan sprake een absoluut bevrijdend karakter heeft. 

Dat absoluut bevrijdend karakter van de eenjarige verjaring van artikel 152 
van de Congolese “Code du travail”, die een bepaling van openbare orde is, 
wordt nogmaals bevestigd door de tekst zelf van dat artikel die als reden tot 
stuiting onder meer opgeeft “een afsluiting van rekening tussen de partijen 
met vermelding van het saldo dat aan de werknemer verschuldigd en niet 
betaald is”. Die “afsluiting van rekening” impliceert een erkenning van niet-
betaling door de werkgever en zou geen reden tot stuiting zijn als de eenja-
rige verjaring, bepaald bij het voornoemde artikel 152, gesteund was op een 
vermoeden van betaling. 

Het arrest dat beslist heeft dat de eenjarige verjaring van artikel 152 van de 
Congolese “Code du travail” betreffende de vordering tot betaling van het loon 
een verjaring is die steunt op een vermoeden van betaling en de eiseres in solidum 
met de verweerster veroordeelt tot het betalen van het loon van de maand mei 
1999 aan de verweerder, neemt hiertoe volgende elementen in aanmerking : 1. 
twee arresten van het hof van beroep te Kinshasa-Gombe van 12 juli 2005 en van 
Matete van 23 december 2004 waarvan het zelf vaststelt dat die arresten steunen 
op de doctrine van de auteur Luwenyema Lule, wiens analyse steunt op een voor-
bijgestreefde rechtspraak aangezien zij dateert van vóór het arrest van het hof 
van beroep te Elisabethstad, en 2. een deel van de Congolese doctrine, terwijl het 
hof van beroep vaststelt dat er binnen de Congolese doctrine twee strekkingen 
zijn : bevrijdende verjaring en verjaring die steunt op een vermoeden van beta-
ling en dat, op grond dat de doctrine zich aansluit bij de wil van de Congolese 
wetgever, die verwoord is in de memorie van toelichting die het arrest weliswaar 
noch in zijn geheel, noch voor het belangrijkste deel overneemt en die aantoont 
dat de Congolese wetgever van 1967 niet heeft willen afwijken van het bevrij-
dend karakter van de verjaring en 3. de tekst van artikel 152, zonder rekening 
te houden met die bepaling in haar geheel, met inbegrip van de redenen tot 
stuiting. 

Het arrest past bijgevolg artikel 152, inzonderheid eerste lid, a), van de Congo-
lese “Code du travail” niet toe volgens de uitlegging die het moet krijgen reke-
ning houdend met de tekst van artikel 152, met de reële wil van de wetgever 
en de beslissingen van de Congolese hoven en rechtbanken en schendt bijgevolg 
die wettelijke bepaling. Bovendien voert de eiseres voor zoveel nodig de schen-
ding aan van alle andere wettelijke bepalingen in de aanhef van het middel, met 
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.
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III. BesLIssING VaN het hoF

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

Tweede onderdeel

Wanneer de feitenrechter de buitenlandse wet toepast, moet hij de 
draagwijdte ervan bepalen door rekening te houden met de uitlegging 
die eraan gegeven wordt in het land van oorsprong. 

Het Hof gaat na of de beslissing van de feitenrechter overeenstemt met 
de uitlegging ervan.

Luidens artikel 152, eerste lid, 1), van de Congolese ‘Code du travail’ 
verjaren de vorderingen uit de arbeidsovereenkomst door verloop van 
drie jaar na het feit waardoor de vordering is ontstaan, met uitzondering 
van vorderingen tot betaling van het loon, die verjaren door verloop van 
één jaar na de dag waarop het loon verschuldigd is. 

Het arrest dat met de in het middel weergegeven en aangevochten 
redenen gewag maakt van de controverse die de uitlegging van die wette-
lijke bepaling in Congo teweegbrengt, beslist zich te scharen achter 
de uitlegging volgens welke de verjaring die zij instelt steunt op een 
vermoeden van betaling en refereert hiertoe aan de wetgevende evolutie 
ter zake, aan de memorie van toelichting van de Congolese ‘Code du 
travail’, aan de Congolese doctrine en aan de recente rechtspraak van de 
hoven van beroep te Kinshasa-Gombe en te Kinshasa-Matete. 

Uit het onderzoek van de uitlegging waarop het middel steunt, blijkt 
niet dat het arrest aan het voornoemde artikel 152, eerste lid, a), een 
uitlegging geeft die, gelet op de verdeeldheid binnen de Congolese recht-
spraak, kennelijk niet overeenstemt met de uitlegging die de bepaling 
in Congo krijgt. 

Geen enkel onderdeel kan worden aangenomen. 

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

18 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaten : de heer Kirkpatrick en de heer Foriers.

N° 193

3o kamer — 18 maart 2013
(S.09.0070.F)

1o peNsIoeN. — werkNemers. — rustpeNsIoeN. — GescheIDeN echtpaar. 
— uIt De echt GescheIDeN echtpaar. — echtpaar VaN marokkaaNse NatIoNa-
LIteIt. — marokkaaNse BesLIssING. — VerstotING. — erkeNNING IN BeLGIë. 
— VoorwaarDeN.
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2o recht VaN VerDeDIGING. — BurGerLIjke ZakeN. — marokkaaNse 
BesLIssING. — echtpaar VaN marokkaaNse NatIoNaLIteIt. — marokkaaNse 
BesLIssING. — VerstotING. — GeVoLGeN. — erkeNNING IN BeLGIë. — Voor-
waarDeN. 

3o echtscheIDING eN scheIDING VaN taFeL eN BeD. — aLLerLeI. 
— recht VaN VerDeDIGING. — marokkaaNse BesLIssING. — VerstotING. — 
GeVoLGeN. — erkeNNING IN BeLGIë. — VoorwaarDeN. 

4o opeNBare orDe. — INterNatIoNaLe opeNBare orDe. — marokkaaNse 
BesLIssING. — echtpaar VaN marokkaaNse NatIoNaLIteIt. — marokkaaNse 
BesLIssING. — VerstotING. — GeVoLGeN. — erkeNNING IN BeLGIë. — Voor-
waarDeN. 

1o, 2o, 3o en 4o Uit het feit dat in België het bestaan van verstoting in aanmer-
king kan worden genomen, kan niet worden afgeleid dat de Belgische 
rechter enig gevolg aan die verstoting in het Belgisch rechtsbestel kan geven, 
zonder na te gaan of de voorwaarden vervuld zijn waardoor ze in België kan 
worden erkend  (1).

(Z. t. R.V.P.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 6 mei 2009.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 27 februari 2013 een 
conclusie ter griffie neergelegd. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot werd gehoord in zijn conclusie.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiser voert één middel aan dat luidt als volgt : 

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 3, inzonderheid derde lid, en 6 van het Burgerlijk Wetboek 
(waarbij artikel 3 werd opgeheven bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek 
van internationaal privaatrecht) ;

— artikel 570, inzonderheid tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij de wet van 16 juli 2004 houdende het 
Wetboek van internationaal privaatrecht ;

— de artikelen 2, 22 tot 25, 29 en 55 van de wet van 16 juli 2004 houdende het 
Wetboek van internationaal privaatrecht ;

— artikel 10, inzonderheid § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers ; 

— de artikelen 74, inzonderheid § 1, 1° en 4°, a), § 2, § 3 en § 8, en 75 tot 79 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen regle-
ment betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers ; 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 193.
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— artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtschei-
ding wanneer ten minste één van de echtgenoten een vreemdeling is, opgeheven 
bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht ;

— de artikelen 44 tot 81 van de “Code du statut personnel et des succes-
sions (Moudawana)” van het koninkrijk Marokko, waarvan boek II (met voor-
melde artikelen) uitgevaardigd werd door het koninklijk decreet nr.1-57-343 
van 22 november 1957, zoals destijds van kracht vóór de wijziging ervan bij het 
koninklijk decreet nr. 1-93-347 van 10 september 1993 en vóór de opheffing ervan 
bij artikel 397 van de “Code de la famille” vervat in de wet nr. 70-03 uitgevaardigd 
door het koninklijk decreet nr. 1-04-22 van 3 februari 2004 ;

— het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk het huwelijk niet onontbind-
baar is en iedere echtgenoot, volgens de bij de wet bepaalde regels, het recht heeft 
de ontbinding ervan te vragen en te verkrijgen. 

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt vast dat de eiser op 12 oktober 1974 gehuwd is met F. J. ; dat 
beide echtgenoten de Marokkaanse nationaliteit hebben ; dat de eiser, bij akten 
van 14 en 18 juli 1980, zijn echtgenote verstoten heeft overeenkomstig de wette-
lijke bepalingen van de Moudawana ; dat de verweerder, bij beslissing van 30 april 
2002, aan de eiser een rustpensioen heeft toegekend vanaf 1 september 2000, bere-
kend volgens het gezinsbedrag (nadat de eiser zijn eerste vrouw verstoten heeft is 
hij een nieuw huwelijk aangegaan) voor een jaarlijks bedrag van 16.765,95 euro, en 
dat F. J., op 26 maart 2004, aan de verweerder gevraagd heeft een deel van het rust-
pensioen van de eiser aan haar door te storten in haar hoedanigheid van “van tafel 
en bed gescheiden echtgenoot”, met toepassing van artikel 74, § 2, van het konink-
lijk besluit nr. 50 van 21 december 1967, hetgeen de verweerder aanvaard heeft bij 
beslissing van 2 juni 2006, waardoor de eiser vanaf 1 april 2004 slechts de helft van 
zijn rustpensioen trok en de andere helft ervan aan F. J. doorgestort werd. 

De eiser heeft hoger beroep ingesteld tegen die beslissing en het arrest dat 
daarover uitspraak moet doen, bevestigt het vonnis en wijst eisers vordering af.

Het arrest vermeldt eerst dat “het geschil enkel nagaat welke de gevolgen 
in België zijn van een verstoting die plaatsvond in het buitenland, te dezen in 
Marokko” en herhaalt de voorwaarden van artikel 570 van het Gerechtelijk 
Wetboek inzake de erkenning, in België, van een vonnis dat in het buitenland 
werd uitgesproken, namelijk dat “de beslissing niet mag indruisen tegen de 
beginselen van openbare orde, noch tegen de bepalingen van het Belgisch publiek 
recht, namelijk de bepalingen van de Belgische internationale openbare orde” en 
“dat België aan de buitenlandse beslissing enkel gevolg kan geven als het recht 
van verdediging werd nageleefd”, en vermeldt vervolgens dat de verstoting door 
de eiser van diens echtgenote niet strijdig is met de Belgische internationale 
openbare orde aangezien het de toepassing betreft van artikel 74 van het konink-
lijk besluit nr. 50 van 21 december 1967, maar dat de echtgenote van de eiser 
“verstoten werd met miskenning van het meest elementaire recht van de verdedi-
ging”, en de schikking, die het arrest vaststelt en waarmee laatstgenoemde heeft 
ingestemd “na de voornoemde verstoting”, bij meerdere in het arrest opgenomen 
akten, die oorspronkelijke miskenning niet dekt aangezien de echtgenote van de 
eiser slechts een feitelijke situatie heeft erkend die haar in Marokko rechtmatig 
was opgedrongen”. 

Het arrest beslist vervolgens dat “en bijgevolg niet ervan mag uitgaan dat de 
verstoting, die in Marokko plaatsvond, de huwelijksband heeft ontbonden, zodat 
[de verweerder] aan [de eiser] en diens echtgenote terecht de helft heeft toege-
kend […] van het rustpensioen, berekend volgens het gezinsbedrag, namelijk 
8.895,80 euro vanaf 1 april 2004”.
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Grieven

Luidens artikel 10, inzonderheid § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit 
nr. 50 van 24 oktober 1967, heeft de eiser recht op een rustpensioen dat volgens de 
wettelijke bepalingen berekend wordt in functie van de arbeid die hij tijdens zijn 
beroepsleven verricht heeft.

Luidens artikel 74, inzonderheid § 1, 1° en 4°, a), § 2, 3, en 8 van het koninklijk 
besluit van 21 december 1967 “kan de van tafel en bed gescheiden of de feite-
lijk gescheiden echtgenoot de uitbetaling van een gedeelte van het rustpensioen 
van zijn echtgenoot verkrijgen” tegen de bij de wet bepaalde voorwaarden en, 
luidens de artikelen 75 tot 79 van hetzelfde koninklijk besluit kan de uit de echt 
gescheiden echtgenoot een rustpensioen verwerven, in eigen naam en zonder 
verrekening van het aan de voormalige echtgenoot gestorte rustpensioen, op 
voormelde voorwaarden. 

Uit de redenen van het arrest kan worden afgeleid dat de verstoting van F. J. 
door de eiser onderworpen was aan de Marokkaanse wet, namelijk aan de Mouda-
wana.

Het bestaan van de beslissing tot verstoting wordt aan de Belgische rechter 
opgelegd zonder onderzoek van de voorwaarden nodig voor de erkenning ervan 
(zie inzonderheid artikel 29 van de wet van 16 juli 2004).

Met de toepassing van de bepalingen van de Moudawana is de verstoting van F. 
J. echter definitief en onherroepelijk. Het arrest erkent dat door onder meer te 
stellen dat “[ de verstoting] voltrokken werd”. 

Daaruit volgt dat het huwelijk van de eiser en F. J. door de toepasselijke 
Marokkaanse wet ontbonden werd.

Aangezien het bijgevolg gaat om het recht van de voormalige echtgenote van 
de eiser op een rustpensioen, zijn de artikelen 75 tot 79 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967 die het recht regelen van de uit de echt gescheiden echtge-
noot op een rustpensioen van toepassing, en niet artikel 74, dat het recht regelt 
van de van tafel en bed gescheiden echtgenoot op een gedeelte van het rustpen-
sioen van zijn echtgenoot. 

Met dat gevolg moet rekening worden gehouden, zelfs als de verstoting van 
F. J. door de eiser, met toepassing van de artikelen 570, tweede lid, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek en 25, inzonderheid § 1, 2°, van de wet van 16 juli 2004, in 
België niet kan erkend worden. Uit het enkele feit dat het huwelijk van de echt-
genoten ontbonden werd in het licht van de Marokkaanse wet, die toepasselijk 
is, volgt dat artikel 74 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 niet kan 
worden toegepast. 

Het arrest kent aan de voormalige echtgenote van de eiser de helft van het 
rustpensioen toe waarop laatstgenoemde recht heeft, en schendt bijgevolg de 
bepalingen van de Moudawana (schending van de artikelen 3 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1 van de wet van 27 juni 1960, 2 en 55 van de wet van 16 juli 2004 en de 
wettelijke bepalingen van de Moudawana), terwijl dat het definitieve en onher-
roepelijke karakter erkent van de ontbinding van het huwelijk van de eiser met 
zijn voormalige echtgenote in het licht van die wet. Door de helft van het rust-
pensioen toe te kennen aan zijn voormalige echtgenote ontzegt het [de eiser] op 
onrechtmatige wijze het rustpensioen waarop hij recht heeft (schending van de 
artikelen 10 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en 74 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1967). 

Aangezien hun huwelijk ontbonden is volgens de Marokkaanse wet — meer 
bepaald de bepalingen van de Moudawana — die van toepassing is op de ontbin-
ding van het huwelijk tussen de eiser en F. J., moet bovendien hieruit noodzake-
lijkerwijs worden afgeleid dat de eiser de ontbinding van dat huwelijk, op welke 
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grond dan ook, niet opnieuw mag vragen bij gebrek aan voorwerp. Het arrest 
omschrijft de huidige verhouding tussen de eiser en F. J. als “een feitelijke schei-
ding van de echtgenoten”, in de zin van artikel 74 van het koninklijk besluit van 
21 december 1967, en daardoor miskent het dat begrip aangezien het er een inhoud 
en draagwijdte aan geeft die het niet heeft. De “feitelijke scheiding”, in de zin 
van die wettekst, is uiteraard tijdelijk : zij kan een einde nemen als één der echt-
genoten de gevraagde echtscheiding verkrijgt. Aangezien dat perspectief ontzegd 
wordt aan de eiser, wiens huwelijk volgens de Marokkaanse toepasselijke wet 
onherroepelijk ontbonden is, verleent het arrest een permanent karakter aan die 
situatie, vermits de inkorting van de helft van het rustpensioen van de eiser moet 
aanhouden tot één der echtgenoten overlijdt. Hierdoor schendt het dus alweer de 
artikelen 10 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, 74 en 75 tot 79 
van het koninklijk besluit van 21 december 1967. Bovendien verleent het aan het 
huwelijk van F.J. en de eiser een volstrekt onontbindbaar karakter, althans met 
betrekking tot de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
en van het koninklijk besluit van 21 december 1967, hetgeen strijdig is met de 
openbare orde (schending van artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek) en miskent 
het het bedoelde algemeen rechtsbeginsel.

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Het arrest stelt vast dat de eiser zich verzet tegen de beslissing van de 
verweerder om, krachtens artikel 74, § 2, van het koninklijk besluit van 
21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betref-
fende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, een deel van 
zijn rustpensioen te betalen aan mevrouw F. J., in haar hoedanigheid 
van de van tafel en bed gescheiden of de feitelijk gescheiden echtgenoot, 
door aan te voeren dat hij haar verstoten had. 

Het arrest oordeelt dat de verstoting tot stand kwam “met miskenning 
van de meest elementaire rechten van de verdediging” en beslist vervol-
gens dat het huwelijk van de eiser en mevrouw J. niet “als verbroken 
kan beschouwd worden”. 

Het middel dat betoogt dat het bestaan van de verstoting aan de Belgi-
sche rechter is opgelegd zonder de voorwaarden voor de erkenning ervan 
te onderzoeken, beroept zich op het feitelijk gevolg van de gerechtelijke 
beslissingen en vreemde authentieke aktes, vastgelegd bij artikel 29 
van het Wetboek van internationaal privaatrecht, namelijk dat met het 
bestaan van een buitenlandse rechterlijke beslissing of van een buiten-
landse authentieke akte in België rekening kan worden gehouden zonder 
onderzoek van de voorwaarden nodig voor de erkenning, de uitvoerbaar-
verklaring of de bewijskracht ervan.

Uit het feit dat in België het bestaan van verstoting in aanmerking 
kan worden genomen, kan niet worden afgeleid dat de Belgische rechter 
enig gevolg aan die verstoting in het Belgisch rechtsbestel kan geven, 
zonder na te gaan of de voorwaarden vervuld zijn waardoor zij in België 
kan worden erkend.

De weigering om de gevolgen in België te erkennen van een vreemde 
gerechtelijke beslissing die een einde aan een huwelijk maakt, heeft 
voor het overige niet tot gevolg dat die vereniging onontbindbaar wordt. 

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht. 
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder in de kosten gelet op artikel 1017, tweede 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

18 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Mahieu.

N° 194

3o kamer — 18 maart 2013
(S.11.0068.F)

1o opeNBare orDe. — huweLIjk. — poLyGamIe. — eerste huweLIjk NIet 
oNtBoNDeN. — INterNatIoNaLe opeNBare orDe. — tweeDe huweLIjk. — erkeN-
NING. — VoorwaarDeN. — GeVoLGeN. — maatschappeLIjke GeVoLGeN. — oVer-
LeVINGspeNsIoeN.

2o huweLIjk. — opeNBare orDe. — poLyGamIe. — eerste huweLIjk NIet 
oNtBoNDeN. — INterNatIoNaLe opeNBare orDe. — tweeDe huweLIjk. — erkeN-
NING. — VoorwaarDeN. — GeVoLGeN. — maatschappeLIjke GeVoLGeN. — oVer-
LeVINGspeNsIoeN.

3o peNsIoeN. — werkNemers. — huweLIjk. — poLyGamIe. — tweeDe 
huweLIjk. — erkeNNING. — VoorwaarDeN. — GeVoLGeN. — maatschappeLIjke 
GeVoLGeN. — oVerLeVINGspeNsIoeN. 

1o, 2o en 3o De Belgische internationale openbare orde belet in de regel niet 
de erkenning in België van de gevolgen van een huwelijk dat een echtpaar 
in het buitenland geldig is aangegaan overeenkomstig hun nationale wet 
terwijl één echtgenoot, op het ogenblik van dat huwelijk, reeds gebonden 
was door banden uit een nog niet ontbonden huwelijk dat in het buitenland 
in dezelfde omstandigheden voltrokken werd met een persoon wiens natio-
nale wet de polygamie toestaat ; het bestreden arrest dat verwijst naar de 
omstandigheid dat de eerste echtgenote na de tweede verbintenis van haar 
echtgenoot, de Belgische nationaliteit heeft verworven, die zij bezat zowel 
bij zijn overlijden als toen de tweede echtgenote een aanvraag voor een over-
levingspensioen heeft ingediend, en tevens naar het feit dat de eerste echt-
genote sinds meer dan 40 jaar in België gevestigd is waar zij met haar echt-
genoot geleefd heeft tot zijn overlijden, verantwoordt door geen van beide 
verwijzingen naar recht zijn beslissing dat de Belgische internationale open-
bare orde de erkenning in België belet van de maatschappelijke gevolgen van 
het tweede huwelijk  (1).

(r.V.p. t. h.)

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 194.
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arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 17 februari 2011.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 27 februari 2013 een 
conclusie ter griffie neergelegd. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiser voert één middel aan dat luidt als volgt : 

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 24, inzonderheid § 2, van het Algemeen Verdrag tussen het Konink-
rijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, onderte-
kend te Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1970, en, voor 
zoveel nodig, het enige artikel van die wet ;

— artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing vóór 
de wijziging ervan bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van interna-
tionaal privaatrecht ;

— de artikelen 2, 15, 21, 46 en 127 van de wet van 16 juli 2004 houdende het 
Wetboek van internationaal privaatrecht ;

— artikel 570, inzonderheid tweede lid, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
in de versie vóór de wijziging ervan bij de wet van 16 juli 2004 ;

— de artikelen 30 en 31 van de “Code du statut personnel et des successions” 
(Moudawana) van het koninkrijk Marokko, waarvan de boeken I en II (met voor-
melde artikelen) uitgevaardigd werden door het koninklijk decreet nr.1-57-343 
van 22 november 1957, zoals destijds van kracht vóór de wijziging ervan bij het 
koninklijk decreet nr. 1-93-347 van 10 september 1993 en vóór de opheffing ervan 
bij artikel 397 van de “Code de la famille” vervat in de wet nr. 70-03 uitgevaardigd 
door het koninklijk decreet nr. 1-04-22 van 3 februari 2004 ;

Aangevochten beslissingen

Het arrest wijzigt het beroepen vonnis en verklaart dat de verweerster vanaf 
1 september 2004 recht heeft op het volledige overlevingspensioen dat haar 
verschuldigd is als gevolg van het overlijden van C. H. en veroordeelt bijgevolg 
de eiser om haar het bedrag te betalen dat overeenstemt met de helft van het 
overlevingspensioen dat haar sinds 1 oktober 2008 ontzegd is, vermeerderd met de 
moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet en de kosten, op grond van alle 
redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven en in het bijzonder 
om de volgende redenen :

 “Artikel 21 van het Wetboek van internationaal privaatrecht bevestigt de 
mogelijkheid om een buitenlands recht (of een instelling naar buitenlands recht) 
te weigeren toe te passen in naam van de openbare orde. Die bepaling luidt als 
volgt :

‘De toepassing van een bepaling uit het door deze wet aangewezen buitenlands 
recht wordt geweigerd voor zover zij tot een resultaat zou leiden dat kennelijk 
onverenigbaar is met de openbare orde.

Bij de beoordeling van deze onverenigbaarheid wordt inzonderheid rekening 
gehouden met de mate waarin het geval met de Belgische rechtsorde is verbonden 
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en met de ernst van de gevolgen die de toepassing van dat buitenlands recht zou 
meebrengen.

Wanneer een bepaling van buitenlands recht niet wordt toegepast wegens deze 
onverenigbaarheid, wordt een andere relevante bepaling van dat recht of, indien 
nodig, van Belgisch recht toegepast’.

Volgens de Belgische doctrine en rechtspraak ‘is een wet van nationale open-
bare orde alleen dan van internationale openbare orde wanneer de wetgever door 
de bepalingen van die wet een beginsel heeft willen vastleggen dat, naar zijn 
oordeel, essentieel is voor de gevestigde morele, politieke en economische orde in 
België en dat, om die reden, noodzakelijkerwijs elke toepassing in België van een 
tegengestelde of verschillende rechtsregel van vreemd recht uitsluit’ (conclusie 
van procureur-generaal Velu, toen advocaat-generaal, vóór Cass. 2 april 1981, Pas. 
1980-1981, 870, refererend aan Cass. 4 mei 1950, I, 624, en 25 oktober 1979, AC 1979-
1980, 136) ;

Volgens het Hof van Cassatie, moet ‘de rechter alleen nagaan of de mogelijke 
juridische gevolgen van de toepasselijk verklaarde vreemde rechtsregel verenig-
baar zijn met de internationale openbare orde’ (Cass. 2 april 1981, AC 1980-1981, 870)

Men erkent inderdaad dat ‘het voorwerp van de exceptie van openbare orde niet 
het vreemde recht is als dusdanig maar wel de mogelijke gevolgen van dat recht 
in het land dat het in principe toepasselijk verklaard heeft en waar ze onver-
enigbaar worden geacht met de openbare orde van dat land’ (zie, Luik, 23 april 
1970 en G. VaN hecke, “Le mariage polygamique devant les tribunaux belges”, 
R.C.J.B. 1971, 7 ; Fr. rIGauX en M. FaLLoN, Droit international privé, Précis de la 
faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, 3e uitgave, 2005, 307 ; Wetsvoor-
stel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, (Gedr. St., Senaat, 
buitengewone zitting 2003, nr. 3-27/1, 28) ;

Het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk 
Marokko betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 
bepaalt in artikel 24, § 2, dat ‘het weduwenpensioen eventueel, gelijkelijk en defi-
nitief, verdeeld wordt onder de gerechtigden, in de voorwaarden die zijn bepaald 
in het persoonlijk statuut van de verzekerde’ ;

Die bepaling heeft niet tot gevolg dat de verdeling van het overlevingspensioen 
in alle gevallen van polygamie verantwoord is ; verdeling is alleen dan moge-
lijk wanneer de exceptie van internationale openbare orde niet indruist tegen de 
erkenning van de toestand van polygamie ; 

Het Grondwettelijk Hof heeft in die zin erop gewezen dat ‘door het mogelijk 
te maken rekening te houden met het persoonlijk statuut van de Marokkaanse 
werknemer, artikel 24, § 2, van het Verdrag toepassing maakt van een regel 
van het internationaal privaatrecht, overgenomen in artikel 21 van de wet van 
16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, die aanvaardt 
dat, in België, de gevolgen van in het buitenland aangegane huwelijken kunnen 
worden erkend overeenkomstig het persoonlijk statuut van de echtgenoten en 
onder voorbehoud dat die gevolgen de Belgische internationale openbare orde 
niet verstoren, wat de verwijzende rechter in concreto moet nagaan’ (GwH, arrest 
nr. 84/2005 van 4 mei 2005, punt B.5 ; arrest nr. 96/2009 van 4 juni 2009) ;

Zo kan het polygaam huwelijk, zelfs als het algemeen verdrag betreffende 
de sociale zekerheid van toepassing is, verworpen worden wanneer de concrete 
gevolgen van de erkenning ervan de Belgische rechtsorde al te zeer verstoren, 
voornamelijk wanneer één of meer partijen een nauwe band met België onder-
houden (zie E. aLoFs en D. cuypers, “De doorwerking van polygamie in de Belgi-
sche rechtsorde, in het bijzonder in de Belgische sociale zekerheid : een status 
quaestionis na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 4 mei 2005 en 4 juni 
2009”, RDS 2009, 565) ;
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In een zaak waarin een tweede huwelijk dat in Marokko was gesloten, werd 
tegengesteld aan een weduwe van Belgische nationaliteit, heeft het Hof van 
Cassatie hetvolgende beslist :

‘De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in 
Belgïe, van de gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, 
wanneer een van de echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog 
niet ontbonden huwelijk is aangegaan met een persoon wiens nationale wet poly-
gamie niet toestaat.

Het arrest, dat zowel op grond van eigen redenen als van redenen van het beroepen 
vonnis die het overneemt, vaststelt dat de eiseres en haar overleden echtgenoot, 
beiden van Marokkaanse nationaliteit, in Marokko zijn gehuwd terwijl diens voor-
gaande huwelijk met een Belgische vrouw nog niet was ontbonden, verantwoordt 
zijn beslissing om geen enkel gevolg aan dit tweede huwelijk te verlenen, naar 
recht’ (Cass. 3 december 2007, S.06.0088.F ; zie C. heNrIcot, “Les effets du mariage 
polygamique sur l’octroi de droits sociaux”, Rev. tr. dr. fam. 2008, 838 ; J.-Y. carLIer, 
“Quand l’ordre public fait désordre. Pour une interprétation nuancée de l’ordre 
public de proximité en droit international privé. À propos de deux arrêts de cassa-
tion relatifs à la polygamie et à la répudiation”, R.G.D.C. 2008, 530) ; 

‘Ainsi été consacrée la doctrine – dite de ‘proximité’ – selon laquelle l’éviction 
du droit étranger normalement compétent ne dépend pas seulement de la nature 
et de l’étendue des effets réclamés, il faut aussi mesurer l’intensité du rattache-
ment au droit du for’ (Fr. rIGauX en M. FaLLoN, Droit international privé, Précis 
de la faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, 3e uitgave, 2005, 323-324) ;

Met andere woorden, hoe nauwer de band met België, hoe makkelijker een 
partij zich kan beroepen op de exceptie van openbare orde ;

Toepassing op onderhavig geval

Het staat niet aan het arbeidshof om het geldig, in Marokko gesloten tweede 
huwelijk van C. H., als dusdanig, te veroordelen ; 

Het [arbeids]hof moet enkel uitspraak doen over de weerslag van dat huwelijk 
op het recht op een overlevingspensioen : in principe belet niets hier rekening te 
houden met een tweede huwelijk ; 

Er moet evenwel rekening gehouden worden met de banden van [de verweer-
ster] met België ; 

De [verweerster] die sinds 1968 in België leeft, heeft op 29 augustus 2001 de 
Belgische nationaliteit verworven ;

Zodoende had [de verweerster] dus de Belgische nationaliteit op het ogenblik 
dat de tweede echtgenote het bestaan van een niet geldig ontbonden huwelijk 
heeft aangevoerd met het oog op de verdeling van het overlevingspensioen ;

Zij kon dus aanvoeren dat die tweede verbintenis indruist tegen de interna-
tionale openbare orde van het land waarvan zij onderdaan is en zich zodoende 
verzetten tegen de gevolgen — ook inzake sociale zekerheid — van die tweede 
verbintenis ten opzichte van haar ;

[De eiser] had bijgevolg geen rekening moeten houden met het vroegere huwe-
lijk tussen C. H. en mevrouw C. ; 

De toestand van [de verweerster] verschilt niet fundamenteel van de situatie 
die aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van Cassatie van 3 december 2007 ;

Het maakt niets uit dat [de verweerster], op het tijdstip waarop het tweede 
huwelijk gesloten werd, de Belgische nationaliteit nog niet had ; 

Om de gevolgen van het tweede huwelijk te beoordelen, moet men immers 
teruggaan naar het tijdstip waarop het recht op het overlevingspensioen (name-
lijk bij het overlijden van C. H.) ontstaan is, zelfs naar het tijdstip waarop de 
tweede echtgenote haar pensioenaanvraag heeft ingediend ;
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Maar [de verweerster] had de Belgische nationaliteit zowel op het tijdstip van 
het overlijden als op dat van de aanvraag voor het overlevingspensioen ;

Voor zoveel nodig, merkt men op dat het Hof van Cassatie in zijn arrest van 
3 december 2007 verwezen heeft naar het feit dat de nationale wet van de eerste 
echtgenote polygamie niet toestaat (dus op het ogenblik van het tweede huwe-
lijk) terwijl het in de gegeven omstandigheden uitsluitend had kunnen verwijzen 
naar het feit dat het eerste huwelijk volgens de Belgische wet gesloten was ;

Daaruit kan men afleiden dat het Hof van Cassatie een ruime definitie heeft 
willen vastleggen van de openbare orde met de nauwste banden, toegespitst op 
het criterium van de nationaliteit (J.-Y. carLIer, op. cit., 530) ;

De nauwste band vloeit in casu evenwel niet voort uit de nationaliteit maar ook 
uit het feit dat [de verweerster] sinds meer dan veertig jaar in België is gehuis-
vest en er met haar echtgenoot heeft geleefd tot aan zijn overlijden ; op grond van 
een beoordeling in concreto van de banden van [de verweerster] met België en niet 
wegens een vermeende ‘nationale voorkeur’, mogen er dus geen maatschappelijke 
gevolgen aan het tweede huwelijk van C. H. worden gegeven ; 

Het hoger beroep is gegrond”. 

Grieven

In principe worden de voorwaarden voor de geldigheid van het huwelijk voor 
elke echtgenoot beheerst door het recht van de Staat waarvan hij bij de voltrek-
king van het huwelijk de nationaliteit heeft.

De regel staat thans verwoord in artikel 46, eerste lid, van het Wetboek van 
internationaal privaatrecht, hoewel die tekst niet van toepassing is op een huwe-
lijk dat voltrokken is vóór de inwerkingtreding ervan, maar enkel op de uitwer-
king van zo’n huwelijk na de inwerkingtreding ervan, volgens artikel 127, § 1 van 
datzelfde wetboek. 

Diezelfde regel was evenwel vroeger van toepassing en vloeide toen voort uit 
artikel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

De vraag of een echtgenoot, die een onderdaan is van een land dat polygamie 
toestaat, een tweede wettelijk huwelijk heeft kunnen sluiten ressorteert dus 
enkel onder de nationale wet van die echtgenoot. 

De artikelen 30 en 31 van de “Code du statut personnel et des successions du 
royaume du Maroc”, van kracht op het tijdstip van het huwelijk van C. H. met de 
verweerster en met mevrouw N. C., stonden de polygamie toe. 

Het arrest erkent trouwens uitdrukkelijk dat het tweede huwelijk van C. H. 
met mevrouw N. C. geldig in Marokko voltrokken werd. 

De geldigheid van een polygaam huwelijk, zoals te dezen, belet niet dat een 
bepaalde uitwerking van dat huwelijk niet wordt toegepast wegens de onver-
enigbaarheid ervan met de Belgische internationale openbare orde. In deze zaak 
beoogt men het recht op het overlevingspensioen wegens het overlijden van de 
echtgenoot, C. H.. Artikel 24, § 2, van het Algemeen Verdrag tussen het Konink-
rijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale zekerheid, onder-
tekend te Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 20 juli 1970 bepaalt 
dienaangaande dat het weduwenpensioen eventueel, gelijkelijk en definitief 
verdeeld wordt onder de gerechtigden, in de voorwaarden die zijn bepaald in het 
persoonlijk statuut van de verzekerde. Daaruit volgt dat de echtgenotes van een 
Marokkaanse onderdaan in principe elk aanspraak kunnen maken op het overle-
vingspensioen van hun overleden echtgenoot. 

De rechter die de verenigbaarheid beoordeelt van de gevolgen van een buiten-
lands recht met de Belgische internationale openbare orde, moet rekening houden 
met de mate waarin de situatie aanleunt bij de Belgische rechtsorde en met de 
ernst van het gevolg dat de toepassing van dat buitenlands recht zou genereren. 
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De Belgische internationale openbare orde belet in de regel niet de erken-
ning, in België, van de gevolgen van een huwelijk dat geldig in het buitenland 
is aangegaan door echtgenoten overeenkomstig hun nationale wet waarvan één 
echtgenoot, op het ogenblik van dat huwelijk, reeds gebonden was door banden 
uit een nog niet ontbonden huwelijk dat ook in het buitenland in dezelfde 
omstandigheden is aangegaan met een persoon wiens nationale wet de poly-
gamie toestaat.

Als de eerste echtgenote de nationaliteit had van een land dat het polygaam 
huwelijk aanvaardt op het tijdstip dat het tweede huwelijk voltrokken wordt, 
staat integendeel a priori geenszins de erkenning in de weg van de gevolgen ervan 
in de Belgische interne rechtsorde.

Het arrest erkent impliciet, maar zeker, dat de eerste echtgenote, op het tijd-
stip van het tweede huwelijk, de Marokkaanse nationaliteit had. 

De omstandigheid dat de eerste echtgenote, na de voltrekking van het tweede 
huwelijk, de nationaliteit van een ander land heeft verworven, desgevallend van 
België, waar het recht geen polygaam huwelijk toestaat, heeft niet tot gevolg 
dat de erkenning van het tweede huwelijk onverenigbaar wordt verklaard met de 
Belgische internationale openbare orde. 

Het arrest dat het tegendeel beslist en aan het tweede huwelijk van C. H., dat 
geldig in Marokko voltrokken werd, een gevolg ontzegt dat betrekking heeft op 
de voordelen van sociale zekerheid die daaruit voortvloeien, op grond dat zijn 
eerste echtgenote nadien de Belgische nationaliteit verworven heeft, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 3, van het Burger-
lijk Wetboek, van de artikelen 2, 15, 21, 46 en 127 van het Wetboek van internati-
onaal privaatrecht en ook de artikelen 30 en 31 van de “Code du statut personnel 
et des successions marocain” en van artikel 570 van het Gerechtelijk Wetboek, 
inzonderheid tweede lid, 1° en 2°).

De in het arrest ook aangevoerde omstandigheden dat de verweerster sinds 
meer dan veertig jaar in België gehuisvest is en er met haar echtgenoot tot diens 
overlijden heeft gewoond, volstaan niet om de beslissing naar recht te verant-
woorden dat aan het tweede huwelijk, dat de overleden echtgenoot geldig in 
Marokko voltrokken heeft, een gevolg ontzegt dat betrekking heeft op de voor-
delen van sociale zekerheid die daaruit voortvloeien.

In zoverre het arrest aan mevrouw N. C. het deel van het overlevingspensioen 
ontzegt dat haar verschuldigd is als gevolg van het overlijden van haar echtge-
noot C. H., schendt het bijgevolg ook artikel 24, § 2, van het Algemeen Verdrag 
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende de sociale 
zekerheid, ondertekend te Rabat op 24 juni 1968 en goedgekeurd bij de wet van 
20 juli 1970, en voor zoveel nodig, het enige artikel van die wet. 

III. BesLIssING VaN het hoF

De door de verweerster aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid : het 
middel is onduidelijk

Het middel voert voldoende nauwkeurig aan dat het arrest zijn beslis-
sing met geen enkele overweging naar recht verantwoordt dat de Belgi-
sche internationale openbare orde de erkenning, in België, belet van de 
gevolgen van het huwelijk dat de overleden echtgenoot van de verweer-
ster in Marokko is aangegaan terwijl hun huwelijk nog niet ontbonden 
was. 

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 
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Gegrondheid van het middel

Het arrest stelt vast dat de verweerster, die in 1940 geboren is in 
Marokko, daar gehuwd is in 1958 met C. H., die op 12 augustus 2004 
overleden is ; dat laatstgenoemde in Marokko een tweede huwelijk was 
aangegaan dat op 22 juli 1996 ontbonden werd door een echtscheiding 
waarvan de eerste rechter beslist heeft dat die niet kon worden erkend 
in België, en dat de verweerster zich verzet tegen de beslissing van de 
eiser om haar overlevingspensioen te beperken wegens een soortgelijk 
pensioen dat aan die tweede echtgenote werd toegekend. 

Krachtens artikel 3, derde lid, Burgerlijk Wetboek, van toepassing 
op het tijdstip dat de echtgenoot van de verweerster opnieuw in het 
huwelijk is getreden, worden de voorwaarden voor de geldigheid van 
het huwelijk voor iedere echtgenoot geregeld door de Staat waarvan 
hij de nationaliteit heeft op het tijdstip van de voltrekking van het 
huwelijk. 

Het arrest oordeelt, en het wordt hierin niet tegengesproken, dat “het 
niet staat aan het arbeidshof om het tweede huwelijk dat [C.] H. geldig 
in Marokko was aangegaan, als dusdanig te veroordelen”.

De Belgische internationale openbare orde belet in de regel niet de 
erkenning, in België, van de gevolgen van een huwelijk dat geldig in het 
buitenland is aangegaan door echtgenoten overeenkomstig hun natio-
nale wet waarvan één echtgenoot, op het ogenblik van dat huwelijk, 
reeds gebonden was door banden uit een nog niet ontbonden huwelijk 
dat ook in het buitenland in dezelfde omstandigheden is aangegaan met 
een persoon wiens nationale wet de polygamie toestaat.

Het bestreden arrest dat verwijst naar de omstandigheid dat de 
verweerster na de tweede verbintenis van haar echtgenoot, de Belgi-
sche nationaliteit heeft verworven, die zij bezat zowel bij zijn overlijden 
als toen de tweede echtgenote van laatstgenoemde een aanvraag voor 
een overlevingspensioen heeft ingediend, en tevens naar het feit dat de 
verweerster sinds meer dan 40 jaar in België gevestigd is waar zij met 
haar echtgenoot heeft gewoond tot aan zijn overlijden, verantwoordt 
niet naar recht zijn beslissing dat de Belgische internationale openbare 
orde de erkenning in België belet “van de maatschappelijke gevolgen 
van het tweede huwelijk van [C.] H.”.

Het middel is gegrond. 

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden beslissing, behalve in zoverre dat het hoger 
beroep ontvankelijk verklaart.

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

Gelet op artikel 1017, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de 
eiser in de kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Luik.
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18 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaten : de heer Mahieu en mevr. Grégoire.

N° 195

3o kamer — 18 maart 2013
(S.12.0069.F)

1o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — termIjNeN (aarD. Duur. 
aaNVaNG. eINDe). — INterest. — aaNVaNG. — schuLDVorDerING IN hooFDsom.

2o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — termIjNeN (aarD. Duur. 
aaNVaNG. eINDe)- VerjarING. — BeGrIp. — aaNVaNG. — VorDerING. — 
oNtstaaN VaN De VorDerING.

3o werkLoosheID. — aLLerLeI. — BIjZoNDere BIjDraGe. — BetaLING. 
— VorDerING. — VerjarING. — termIjN. — aaNVaNG. — FIscaaL Beroep. — 
NIeuw BerekeNINGsBLaD. 

4o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — termIjNeN (aarD. Duur. 
aaNVaNG. eINDe). — aaNVaNG. — socIaLe ZekerheID. — werkLoosheID. — 
BIjZoNDere BIjDraGe. — BetaLING. — VorDerING. — FIscaaL Beroep. — NIeuw 
BerekeNINGsBLaD. 

5o socIaLe ZekerheID. — werkNemers. — werkLoosheID. — BIjZoNDere 
BIjDraGe. — BetaLING. — VorDerING. — VerjarING. — termIjN. — aaNVaNG. 
— FIscaaL Beroep. — NIeuw BerekeNINGsBLaD. 

6o werkLoosheID. — aLLerLeI. — BIjZoNDere BIjDraGe. — r.V.a. — 
VorDerING tot INVorDerING. — INterest. — VerjarING. — NIet VerjaarD 
VerkLaarDe VorDerING. — GeVoLG. — Fout. 

7o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — aLGemeeN. — werkLoosheID. 
— BIjZoNDere BIjDraGe. — r.V.a. — VorDerING tot INVorDerING. — INterest. 
— NIet VerjaarD VerkLaarDe VorDerING. — GeVoLG. — Fout.

1o De verjaring van de intrest, zelfs als die van rechtswege loopt krachtens 
de wet, kan niet ingaan vooraleer het bedrag van de schuldvordering in 
hoofdsom is vastgesteld  (1).

2o De verjaring is een verweer tegen een laattijdige vordering en kan bijgevolg 
niet beginnen te lopen vooraleer de vordering ontstaan is (2).

3o, 4o en 5o Wanneer de persoon die gehouden is tot betaling van een bijzon-
dere bijdrage voor sociale zekerheid beoogd in artikel 60 van de wet van 
28 december 1983bezwaar aantekent of een fiscaal beroep instelt, gaat de 
verjaringstermijn van de vordering van de R.V.A. tot invordering van die 
bijdrage slechts in na de laatste dag van de maand volgend op die tijdens 
welke de R.V.A. een nieuw berekeningsblad op grond van definitieve 
fiscale beslissing heeft toegezonden aan de verschuldigde van de bijzondere 
bijdrage (3).

  (1) tot (3) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 195.
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6o en 7o Aangezien de interest niet naar recht verjaard is verklaard kan de 
rechter de R.V.A. geen fout ten laste leggen waardoor de verschuldigde van 
die interest kan worden vrijgesteld, zonder miskenning van diens recht om 
zijn schuld in te vorderen zolang die niet verjaard is  (1).

(r.V.a. t. B.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 21 december 2011 van 
het arbeidshof te Brussel van 21 december 2011.

Advocaat-generaal Jean Marie Génicot heeft op 1 maart 2013 een 
conclusie neergelegd op de griffie. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiser voert twee middelen aan :

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1153, 2219, 2257, 2262 (oud), 2262bis en 2277 van het Burgerlijk 
Wetboek ;

— de artikelen 60, 62 en 64 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen, zoals ze van toepassing waren op de belastbare inkomsten 
1987 (artikel 60 en 62 als gewijzigd bij de wet van 31 juli 1984 en, voor zoveel als 
nodig, bij de wetten van 7 november 1987 en 30 december 1988) ;

— de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 tot uitvoering 
van Hoofdstuk III — Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid — van de wet van 
28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

Aangevochten beslissingen

Het arrest heeft geoordeeld dat de verjaringstermijn van de vordering tot beta-
ling van het bedrag in hoofdsom van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage die 
verweerder moet betalen “is beginnen te lopen na de laatste dag van de maand na 
het verzenden van het berekeningsblad dat is opgesteld na de eindbeslissing over 
het belastingbezwaarschrift, te weten op 1 januari 1995 […], [dat] de termijn van 
vijf jaar dus niet verstreken was op de datum van het proces-verbaal van vrijwil-
lige verschijning van 2 juni 1998” en dat die vordering bijgevolg niet verjaard was, 
en “wijst vervolgens [eisers] vordering af tot veroordeling van de [verweerder] tot 
het betalen van intrest voor de periode voor 3 juni 1998”.

Het steunt die beslissing op de overweging dat de intrest die voor 3 juni 1993 is 
vervallen, met toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek verjaard 
is. Het beklemtoont dienaangaande dat :

 “Uit het cassatiearrest van 2 november 1998 volgt dat artikel 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de intrest die de [eiser] vordert, onge-
acht de verjaring die geldt voor de bijzondere bijdrage ;

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 195.
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Het Hof heeft het cassatieberoep verworpen dat werd ingesteld tegen een arrest 
dat artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek op de intrest had toegepast. Dat 
verwerpingsarrest is als volgt gemotiveerd :

‘Dat het middel aanvoert dat de in het te dezen toepasselijke artikel 62, derde 
lid, van de wet van 28 december 1983 bepaalde rente niet aan de vijfjarige verja-
ring van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek onderworpen is, omdat die rente 
“één geheel uitmaakt met de verschuldigde bijzondere bijdrage” ;

Dat, krachtens artikel 62, eerste lid, van de wet van 28 december 1983 houdende 
fiscale- en begrotingsbepalingen, de in artikel 60 van die wet bepaalde bijzondere 
bijdrage voor sociale zekerheid, het voorwerp moet uitmaken van een provisi-
onele storting die moet worden verricht vóór 1 december voorafgaand aan het 
aanslagjaar ;

Dat, krachtens het derde lid van dit artikel, bij gebrek aan, of in geval van 
ontoereikendheid van provisionele storting op de voorgeschreven datum, een 
nalatigheidsrente verschuldigd is, per maand vertraging vanaf deze datum tot en 
met de maand waarin de betaling geschiedt ;

Dat daaruit volgt dat de wet een vervroegde betaling van de bijdrage bij wijze 
van provisie instelt en de bij het voornoemde artikel 62, derde lid, bepaalde rente 
een vergoeding uitmaakt voor de vertraging in de uitvoering van de betaling 
ervan ;

Dat die rente aldus, anders dan het middel stelt, onderscheiden is van de 
bijdrage zelf’ (Cass. 2 nov. 1998, AC, 1998, nr. 467) ;

Aangezien de verjaring voor het eerst is gestuit door het proces-verbaal van 
vrijwillige verschijning van 2 juni 1998, kan de intrest die voor 3 juni 1993 is 
vervallen, niet meer worden gevorderd ;

Geen enkele wettelijke bepaling bekrachtigt de stuiting van de verjaring van de 
intrest door de ingebrekestelling die de raadsman van de [eiser] op 27 november 
1996 heeft verstuurd ;

[De eiser] betoogt ten onrechte dat de verjaringstermijn van de intrest niet kon 
ingaan voor een verbeterend rekeningsblad was opgesteld, terwijl :

— artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 uitdrukkelijk 
bepaalt dat de indiening van een bezwaarschrift de periode gedurende welke de 
intresten lopen niet schorst. 

— uit artikel 62 van de wet volgt dat de vordering tot betaling van de intrest 
ontstaat op de datum waarop een provisie moet worden betaald ;

— noch artikel 62 noch een andere bepaling het vorderen van de intrest afhan-
kelijk stellen van het opstellen van een berekeningsblad”.

Grieven

1. Luidens artikel 62 van de wet van 28 december 1983 moet de bijzondere 
bijdrage, bedoeld in artikel 60 van die wet en die door de Rijksdienst voor arbeids-
voorziening langs gerechtelijke weg kan worden ingevorderd (artikel 64, eerste 
lid, van de wet van 28 december 1983), “het voorwerp uitmaken van een provisi-
onele storting te verrichten vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het 
aanslagjaar”.

Bij gebreke aan, of in geval van ontoereikendheid van provisionele storting 
op 1 december, is een nalatigheidsinterest verschuldigd ingaand op deze datum 
(artikel 62, tweede lid, van de wet van 28 december 1983, na de wet van 30 december 
1988 derde lid geworden, en verder gemakshalve artikel 62, tweede lid, van de wet 
van 28 december 1983).

2. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 bepaalt dat de personen 
die de aanslag betwisten welke voor hen de verplichting tot betaling van de 
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bijzondere bijdrage meebrengt, gehouden zijn aan de Rijksdienst voor arbeids-
voorziening het bewijs te leveren dat zij tegen deze aanslag een bezwaarschrift 
hebben ingediend of een beroep hebben ingesteld door hem een afschrift te doen 
toekomen van het ontvangstbewijs van het bezwaarschrift bedoeld in artikel 271 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) of een afschrift van de 
kennisgeving van neerlegging bedoeld in de artikelen 281 en 290 van hetzelfde 
wetboek en dat de indiening van een bezwaar- of van een beroepschrift de periode 
niet schorst gedurende welke de verwijlintresten lopen.

3. Overigens volgt uit de opzet van het concept uitdovende verjaring (arti-
kelen 2219, 2262 (oud), 2262bis en 2277 van het Burgerlijk Wetboek) en inzonderheid 
uit artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek dat de verjaring van de vordering 
tot invordering van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage pas begint te lopen 
bij het verstrijken van de termijn van betaling van artikel 2, tweede lid, van het 
koninklijk besluit van 4 juli 1984. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan 
trouwens de bijdrage niet invorderen zolang de belastingschuld van de belasting-
plichtige niet definitief is vastgesteld, zodat bij bezwaarschrift of beroepschrift, 
de verjaringstermijn pas begint te lopen na het verstrijken van de maand volgend 
op de maand waarin de Dienst een nieuw berekeningsblad, op grond van de defini-
tieve belastingbeslissing, heeft gestuurd aan degene die de bijzondere bijdrage is 
verschuldigd (artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984).

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kan echter, zoals elke schuldeiser van 
een sommenschuld, geen verwijlintrest invorderen op de bedragen die als bijzon-
dere bijdrage zijn verschuldigd zolang hij niet het hoofdbedrag kan invorderen 
(artikelen 1153 van het Burgerlijk Wetboek en 62, tweede lid, van de wet van 
28 december 1983), zelfs als die intrest — wegens een bijzondere wettekst, zoals in 
dit geval artikel 62, tweede lid, van de wet van 28 december 1983 — van rechtswege 
loopt zelfs voor de Dienst de hoofdsom kan invorderen.

4. Bijgevolg volgt uit de combinatie van alle voorgaande wettelijke en verorde-
nende bepalingen dat de verjaring van de intrest die krachtens artikel 62, tweede 
lid, van de wet van 28 december 1983 en artikel 3 van het koninklijk besluit van 
4 juli 1984 verschuldigd is, hoewel artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek daarop 
van toepassing is, niet kan beginnen te lopen voor de verjaring van het bedrag in 
hoofdsom van de bijzondere bijdrage is beginnen te lopen.

5. Het arrest dat heeft beslist “dat de verjaringstermijn van [de vordering tot 
betaling van het bedrag in hoofdsom van de bijzondere socialezekerheidsbij-
drage] is beginnen te lopen op de laatste dag van de maand na het verzenden 
van het berekeningsblad dat is opgesteld na de eindbeslissing over het fiscaal 
bezwaarschrift, te weten op 1 januari 1995”, zodat eisers vordering van 2 juni 1998 
tot betaling van dat bedrag in hoofdsom niet was verjaard, heeft bijgevolg niet 
wettig kunnen beslissen dat de verjaringstermijn van de intrest op dat bedrag, 
bedoeld in artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, reeds op 1 december 1987 was 
beginnen te lopen en dat, “aangezien de verjaring voor het eerst werd gestuit door 
het proces-verbaal van vrijwillige verschijning van 2 juni 1998, de intrest die voor 
3 juni 1993 is vervallen, niet meer kan worden gevorderd” (schending van alle in 
het middel aangewezen bepalingen).

Tweede middel 

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1, 35, eerste lid, 37, 96, 99, 149, 170, 171, 174 en 181 van de Grondwet ;
— de artikelen 1382, 1383, 1384, inzonderheid eerste lid, 2219, 2262 (oud), 2262bis en 

2277 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 7, § 1, inzonderheid tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ;
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— de artikelen 60, 62, 64 en 66 van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale 
en begrotingsbepalingen (de artikelen 60 en 62 zoals ze van toepassing waren op 
de belastbare inkomsten 1987 dus als gewijzigd bij de wet van 31 juli 1984 en, voor 
zoveel als nodig, bij de wetten van 7 november 1987 en 30 december 1988) ;

— de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 tot uitvoering 
van Hoofdstuk III — Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid — van de wet van 
28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen ;

— algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt ;
— voor zoveel als nodig, algemeen rechtsbeginsel van goed bestuur en inzonder-

heid van de redelijke termijn.

Aangevochten beslissingen

Het arrest neemt aan dat het bedrag in hoofdsom van de litigieuze bijzondere 
bijdrage niet was verjaard evenmin als de intrest op dat bedrag vanaf 3 juni 
1993, en wijst vervolgens “de vordering van de [eiser] af tot veroordeling van de 
[verweerder] in de betaling van intrest voor de periode voor 3 juni 1998”.

Het steunt zijn beslissing hierop dat de eiser onzorgvuldig heeft gehandeld 
omdat hij tot november 1994 heeft getalmd om een berekeningsblad op te stellen 
na de beslissing van de directeur van 18 oktober 1989 tot herziening van het 
belastbaar inkomen van de verweerder. Hij beklemtoont dienaangaande :

 “16. Voor het overige voert de [verweerder] het zeer lange talmen van de [eiser] 
aan zowel tijdens de administratieve fase als na het instellen van de gerechte-
lijke procedure. Hij vraagt volledige vrijstelling van de intrest ;

17. Wat betreft de administratieve procedure, neemt men aan dat elke overheid 
binnen een redelijke termijn moet handelen, dat wil zeggen binnen een termijn 
die een bestuur dat normaal functioneert zeker niet zal overschrijden ;

De rechtspraak van de Raad van State zegt dat het beginsel van goed bestuur, 
redelijke termijn genaamd, volgt uit het redelijkheidsbeginsel dat als algemene 
regel het bestuur oplegt geen onredelijke beslissingen te nemen, dat wil zeggen 
beslissingen ‘die een normaal functionerende overheid niet zal nemen’ ;

In dit geval is het onvoorstelbaar dat [de eiser] meer dan vijf jaar nodig 
heeft gehad om uit de beslissing van de directeur van 18 oktober 1981 gevolgen 
te trekken en nadien nog van november 1994 tot juni 1998 heeft getalmd om de 
procedure op te starten ;

Het overschrijden van de redelijke administratieve termijn is een fout ;
Zonder die fout zou het berekeningsblad zijn opgesteld en zou de procedure 

zijn opgestart kort na de beslissing van de directeur, zodat zonder de fout van de 
[eiser], de intrest die voor 2 juni 1998 is vervallen zou zijn vermeden ;

De schade door de fout van [de eiser] moet worden vergoed door [de verweerder] 
vrij te stellen van de op 2 juni 1998 vervallen intrest”.

Grieven

1. In zijn conclusie van wederantwoord die op de griffie van het arbeidshof is 
neergelegd op 21 november 2011, voert de eiser het volgende aan :

 “[Eisers] ‘dienst bijzondere bijdragen’ ontving geen enkele betaling meer en 
heeft bijgevolg op 10 mei 1991 de gebruikelijke vragenlijst gestuurd naar de taxa-
tiedienst te Tubeke om inlichtingen te verkrijgen over de solvabiliteit van de 
schuldenaars ;

Het antwoord van 24 juni 1991 verwees naar het bestaan van het fiscaal bezwaar-
schrift en naar de beslissing van de directeur van 18 oktober 1989. Er was echter 
geen enkele verwijzing naar het resultaat van het bezwaarschrift. Er werd niet 
vermeld dat de beslissing van de directeur definitief was en evenmin dat de belas-
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tingplichtige beroep had ingesteld, en dat de fiscale gegevens werden behouden 
of gewijzigd.

[De eiser] verkeerde dus in het ongewisse over het verloop van het door [de 
verweerder] ingestelde fiscaal bezwaarschrift.

Men kan [de eiser] bijgevolg niet verwijten dat hij tot 1994 heeft gewacht om te 
informeren naar de eventuele wijziging van de belastbare grondslag ;

[De eiser] is geen partij in de procedure op het bezwaarschrift, die enkel tussen 
de belastingplichtige en het belastingbestuur wordt gevoerd ;

[De eiser] wordt zelfs niet ingelicht over het verloop van die procedure en heeft 
geen weet van de betwistingen die de belastingplichtigen opwerpen en er bestaat 
geen enkele wettelijke bepaling die [hem] verplicht het verloop van de belasting-
geschillen te volgen ;

Dat behoort niet tot de bevoegdheid van [de eiser] die enkel belast is met het 
invorderen van de litigieuze bijdragen op grond van de fiscale gegevens die hij 
van de belastingadministratie ontvangt ;

[De eiser] heeft pas in 1994, bij de ontvangst van het antwoord op de vragenlijst 
van 29 september 1994, voor het eerst vernomen dat de gezamenlijk belastbare 
inkomsten [van de verweerder] tot 6.992.719 frank waren teruggebracht en dat die 
gegevens definitief waren ;

De inlichtingen die [de eiser] in juni 1991 heeft ontvangen waren niet volledig 
zodat hij zijn schuldvordering niet kon invorderen. Pas in 1994 toen hij op de 
hoogte werd gebracht van de nieuwe gezamenlijke belastbare inkomsten kon [de 
eiser] een verbeterend berekeningsblad opstellen ;

Er kan [de eiser] geen enkele nalatigheid worden verweten. Zodra hij de defi-
nitieve fiscale gegevens kende heeft hij een verbeterend berekeningsblad aan [de 
verweerder] gestuurd”.

2. De bijzondere bijdrage van artikel 60 van de wet van 28 december 1983 waarop 
de intrest is verschuldigd als bepaald in artikel 62, tweede lid, van die wet (thans 
artikel 62, derde lid, na de wet van 30 december 1988) wordt berekend op het netto-
bedrag van de gezamenlijk belastbare inkomsten in de personenbelasting van 
de belastingplichtige. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is belast met de 
invordering van die bijdrage, eventueel langs gerechtelijke weg (artikel 64, eerste 
lid, van de wet van 28 december 1983).

Artikel 66 verplicht de openbare besturen, inzonderheid de besturen die 
afhangen van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Middenstand en 
het Ministerie van Sociale Zaken, aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening de 
inlichtingen te verstrekken welke deze nodig heeft met het oog op de toepassing 
van de bepalingen inzake die bijzondere bijdrage.

Overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 
tot uitvoering van Hoofdstuk III – Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid – 
van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen, zendt 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de hand van die inlichtingen, aan de 
tot betaling van de bijzondere bijdrage gehouden personen een berekeningsblad 
met vermelding van het bedrag der verschuldigde bijdrage, de elementen op basis 
waarvan de bijdrage is vastgesteld, het eventueel saldo dat, rekening houdend 
met de provisionele storting bepaald in artikel 62, eerste lid, van de wet, door de 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geïnd of teruggegeven moet worden en de 
verwijlintresten betreffende dit saldo.

Het saldo moet, luidens het tweede lid van artikel 2 van dat besluit, door de tot 
betaling van de bijzondere bijdrage gehouden personen uiterlijk worden gestort de 
laatste dag van de maand volgend op die van de toezending van het berekenings-
blad.
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Artikel 3 van hetzelfde besluit bepaalt dat de personen die de aanslag betwisten 
welke voor hen de verplichting tot betaling van de bijzondere bijdrage meebrengt, 
gehouden zijn aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening het bewijs te leveren 
dat zij tegen deze aanslag een bezwaarschrift hebben ingediend of een beroep 
hebben ingesteld door hem een afschrift te doen toekomen van het ontvangst-
bewijs van het bezwaarschrift bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) of een afschrift van de kennisgeving van neerlegging 
bedoeld in de artikelen 281 en 290 van hetzelfde wetboek en dat de indiening van 
een bezwaar- of van een beroepschrift de periode gedurende welke de verwijlin-
tresten lopen niet schorst.

Uit artikel 66 van de wet van 28 december 1983 en uit de artikelen 2 en 3 van 
het koninklijk besluit van 4 juli 1984 volgt aldus dat de belastingadministratie 
die kennisneemt van een bezwaarschrift of een beroep ambtshalve de beslissing 
die over dat bezwaarschrift of beroep uitspraak heeft gedaan naar de Dienst moet 
doorsturen. De Dienst moet bijgevolg niet het verloop van de fiscale bijdragen 
nagaan. Zoals hij in conclusie aanvoert legt geen enkele wettelijke bepaling hem 
die opdracht op.

3. Het concept uitdovende verjaring impliceert dat de houder van een rechts-
vordering in de regel het instellen van zijn vordering mag uitstellen tot het einde 
van de verjaringstermijn, zonder een fout te begaan of zijn recht te misbruiken 
(artikelen 2219, 2262 (oud), 2262bis en 2277 van het Burgerlijk Wetboek).

4. De fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
is een miskenning ofwel van een norm die een bepaald gedrag oplegt, ofwel 
van de algemene voorzichtigheidsplicht. Er is alleen rechtsmisbruik wanneer 
de houder ervan dat recht gebruikt op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van het gebruik ervan door een redelijk persoon (algemeen rechts-
beginsel dat misbruik van recht verbiedt). Een dergelijke fout (artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) of een dergelijk rechtsmisbruik (alge-
meen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt) brengt de aansprakelijk-
heid van een fysieke persoon of een rechtspersoon alleen in het gedrang als 
zij hem persoonlijk kan worden aangerekend of indien de wet bepaalt dat hij 
daarvoor moet instaan, waarbij artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek dienaangaande geen enkel algemeen beginsel van aansprakelijkheid 
voor andermans daad instelt.

5. Ten slotte vormt de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening een publiekrech-
telijk lichaam bekleed met rechtspersoonlijkheid (artikel 7, § 1, inzonderheid 
tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders), die onderscheiden is van met name de federale 
Staat waartoe de administratie behoort die onder het ministerie van Financiën 
valt (artikelen 1, 35, eerste lid, 37, 96, 99, 170, 171, 174 en 181 van de Grondwet).

Daaruit volgt dat de tekortkoming van de belastingadministratie aan haar 
zorgvuldigheidsplicht waardoor het beginsel van goed bestuur en van de redelijke 
termijn is miskend, wat een fout oplevert in de zin van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek, in de regel niet aan de Rijksdienst voor arbeidsvoor-
ziening kan worden ten laste gelegd.

6. De voormelde conclusie was voorgelegd aan het arbeidshof zodat het arrest 
de verweerder niet heeft kunnen vrijstellen van de op 2 juni 1998 vervallen intrest 
als vergoeding van de fout die de eiser zou hebben begaan door het beginsel van 
de redelijke termijn te miskennen, op grond dat “het onvoorstelbaar is dat [de 
eiser] meer dan vijf jaar nodig heeft gehad om uit de beslissing van de directeur 
gevolgen te trekken en nadien nog van november 1994 tot juni 1998 heeft getalmd 
om de procedure op te starten”, en dat “zonder die fout het berekeningsblad zou 
zijn opgesteld en de procedure opgestart kort na de beslissing van de directeur, 
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zodat zonder de fout van de [eiser], de intrest die voor 2 juni 1998 is vervallen, zou 
zijn vermeden”.

Aldus heeft het arrest immers :
1° de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening verplicht de procedures van bezwaar-

schrift of beroep in belastingzaken op te volgen, terwijl de belastingadminis-
tratie het initiatief moet nemen om de Dienst in te lichten en geen enkele 
wettelijke noch reglementaire bepaling de Dienst daartoe verplicht (schending 
van artikel 66 van de wet van 28 december 1983, van de artikelen 2 en 3 van het 
koninklijk besluit van 4 juli 1984 en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 60, 62 en 64 van de wet van 
28 december 1983 en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik 
van recht verbiedt) ;

2° de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de periode vóór de 
maand november 1994, de vertraging ten laste gelegd bij het doorsturen van de 
gegevens door de belastingadministratie en aldus diens van de federale Staat 
onderscheiden rechtspersoonlijkheid miskend (schending van artikel 7, § 1, 
inzonderheid tweede lid, van de besluitwet van 28 december betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 1, 
35, eerste lid, 37, 96, 99, 170, 171, 174 en 181 van de Grondwet) en bijgevolg de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek geschonden en het algemeen 
rechtsbeginsel miskend dat misbruik van recht verbiedt door een fout, een nala-
tigheid of een misbruik van recht ten laste te leggen aan een persoon die daar-
voor niet instaat ;

3° de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening aansprakelijk gesteld voor ander-
mans daad hoewel geen enkele wettelijke tekst dat bepaalt (schending van de 
artikelen 1382, 1383 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt) ;

4° eisers recht miskend om de betaling van de bijzondere bijdrage en de intrest 
daarop te vorderen tot het verstrijken van de verjaringstermijnen die daarop van 
toepassing zijn (schending van de artikelen 2219, 2262 (oud), 2262bis en 2277 van het 
Burgerlijk Wetboek), en

5° bijgevolg zijn beslissing niet naar recht heeft verantwoord (schending van 
alle bepalingen en miskenning van alle rechtsbeginselen die het middel worden 
aangewezen).

Althans :
1° het arrest, dat in zijn motieven niet aangeeft waarom de eiser in dit geval, 

niettegenstaande de verplichting van de belastingadministratie krachtens 
artikel 66 van de wet van 28 december 1983 en de artikelen 2 en 3 van het konink-
lijk besluit van 4 juli 1984, een misbruik van recht, een fout of een nalatigheid zou 
hebben begaan in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en dus zijn algemene voorzichtigheidsplicht zou hebben miskend voor het over-
zenden in oktober 1994 door het belastingbestuur van de gegevens die noodzake-
lijk zijn voor de berekening van de litigieuze bijzondere bijdrage, het Hof niet 
in staat stelt om zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen en bijgevolg niet regel-
matig met redenen omkleed is (schending van artikel 149 van de Grondwet) ;

2° het arrest eveneens, dat in zijn redenen niet aangeeft waarom de eiser een 
fout, een nalatigheid of een misbruik van recht zou hebben begaan door te talmen 
tot in juni 1998 om de betaling van de hoofdsom en de intrest te vorderen, terwijl 
de verjaringstermijnen voor de hoofdsom niet waren verstreken en voor de 
intrest slechts gedeeltelijk, het Hof niet in staat stelt zijn toezicht uit te oefenen 
op de wettigheid van het verwijt van het arrest, inzonderheid voor de periode 
tussen november 1994 en 3 juni 1998, en bijgevolg niet regelmatig met redenen 
omkleed is (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Het arrest beslist dat de rechtsvordering van de eiser tot invordering 
van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage die de verweerder voor het 
belastingjaar 1988 moet betalen en die bij proces-verbaal van vrijwillige 
verschijning van 2 juni 1998 is ingesteld, niet is verjaard aangezien de 
verjaringstermijn “is beginnen te lopen na de laatste dag van de maand 
volgend op het verzenden van het berekeningsblad dat is opgesteld na 
de eindbeslissing over het belastingbezwaarschrift [van de verweerder], 
te weten op 1 januari 1995”, maar hem daarentegen de vervallen intrest 
op die bijdrage voor 3 juni 1998 ontzegt om de redenen die in de middelen 
worden weergegeven.

Eerste middel

Artikel 62, eerste lid, van de wet van 28 december 1983 houdende fiscale 
en begrotingsbepalingen bepaalt dat de bijzondere bijdrage, bedoeld in 
artikel 60 van die wet het voorwerp moet uitmaken van een provisionele 
storting te verrichten vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het 
aanslagjaar.

Krachtens het tweede lid, thans het derde lid, van dat artikel 62, is bij 
gebreke aan, of in geval van ontoereikendheid van provisionele storting 
op de bepaalde datum, een nalatigheidsinterest verschuldigd ingaand op 
deze datum.

Enerzijds, kan de verjaring van de intrest niet intreden vooraleer het 
bedrag van de schuldvordering in hoofdsom is vastgesteld, zelfs niet als 
de interest krachtens de wet van rechtswege loopt.

Anderzijds, volgt uit het beginsel dat de verjaring, die een verweer-
middel vormt tegen een laattijdige rechtsvordering, niet kan beginnen 
te lopen vooraleer die rechtsvordering is ontstaan en eveneens uit de 
artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 4 juli 1984 tot uitvoering 
van Hoofdstuk III – Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid – van 
de wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen 
dat, zoals het arrest overigens voor de bijdrage zelf beslist, de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening de bijzondere socialezekerheidsbijdrage 
niet kan invorderen zolang de belastingschuld niet definitief is bepaald, 
zodat de verjaringstermijn bij bezwaarschrift of beroep in belasting-
zaken pas begint te lopen na het verstrijken van de maand volgend op 
die tijdens welke een nieuw berekeningsblad, dat op grond van de defi-
nitieve fiscale beslissing is opgesteld, door de Dienst is verstuurd aan 
degene die de bijzondere bijdrage is verschuldigd.

Het arrest dat vaststelt dat de eiser in november 1994 een nieuw bere-
keningsblad naar de verweerder heeft gestuurd en dat oordeelt dat het 
proces-verbaal van vrijwillige verschijning van 2 juni 1998 de verjaring 
stuit, kan niet wettig beslissen dat de voor 3 juni 1993 vervallen intrest 
met toepassing van artikel 2277 Burgerlijk Wetboek niet meer kan 
worden ingevorderd, zonder de verjaringstermijn met de aanvang van de 
verjaring te verwarren.
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Het middel is gegrond.

Tweede middel

Het arrest beslist om de verweerder vrij te stellen van de betaling van 
de interest die op 2 juni 1998 is vervallen op grond van de overweging 
dat de eiser een fout heeft begaan omdat hij meer dan vijf jaar heeft 
gewacht om een nieuw berekeningsblad op te stellen na de beslissing van 
de directeur van de directe belastingen van 18 oktober 1989 die de belas-
tingschuld van de eiser definitief bepaalt en vervolgens tot 2 juni 1998 te 
talmen om de procedure op te starten.

Aangezien uit het antwoord op het eerste middel volgt dat de vóór 
3 juni 1993 vervallen interest niet wettig verjaard is en het arrest de 
intrest tussen die datum en het instellen van het geding niet als verjaard 
beschouwt, miskent het arrest eisers recht om zijn schuldvordering in te 
vorderen zolang die niet is verjaard, wanneer het beslist dat hij een fout 
heeft begaan waardoor de verweerder die interest niet hoeft te betalen.

In die mate is het middel gegrond.

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

interest die voor 3 juni 1998 is vervallen en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

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

rechter 

18 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaat : de heer Foriers.

N° 196

3o kamer — 18 maart 2013
(S.12.0084.F)

1o VerjarING. — aLGemeeN. — BeGrIp.

2o VerjarING. — BurGerLIjke ZakeN. — stuItING. — DaGVaarDING. — 
GeVoLGeN. — Duur. 

3o DaGVaarDING. — GeVoLGeN. — VerjarING. — stuItING. — Duur. 

1o De verjaring is een wijze van verval van vordering wegens het verstrijken 
van de door de wet vastgestelde termijn om ze in te stellen  (1).

2o en 3o Wanneer een dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit, krach-
tens artikel 2244, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wordt, behoudens een 
afwijkende wettelijke bepaling die in onderhavig geval niet bestaat, de stuiting 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 196.
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verlengd, zoals thans voorgeschreven in het tweede lid van voornoemd artikel, 
tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken  (1).

(r.s.Z. t. D.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Luik, afdeling Namen, van 28 februari 2012.

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 25 februari 2013 een 
conclusie ter griffie neergelegd. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal Jean Marie Genicot werd gehoord in zijn conclusie.

II. cassatIemIDDeLeN

De eiseres voert één middel aan dat luidt als volgt : 

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 2244, eerste en tweede lid (dat tweede lid ingevoegd bij artikel 2 
van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de geco-
ordineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het 
stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van 
een beroep tot vernietiging bij de Raad van State), en 2262bis, § 1, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek. 

Aangevochten beslissingen

Het arrest zegt dat de rechtsvordering van de eiser tegen de verweerder “aange-
tast is door de verjaring van de gerechtelijke band” en veroordeelt de eiser in de 
kosten, om de volgende redenen : 

 “Artikel 2262bis, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ‘alle 
persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar’. Al eerder 
bepaalde artikel 2262 dat ‘alle rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoon-
lijke, verjaren door verloop van dertig jaren, zonder dat hij die zich op deze verja-
ring beroept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de 
exceptie van kwade trouw kan tegenwerpen’.

[…] Blijkbaar werd de vraag over het bestaan van een verjaring van de gerech-
telijke band nog nooit als dusdanig aan het Hof van Cassatie voorgelegd ;

Een rechtsvordering is steeds vatbaar voor verjaring, zodat men ervan moet 
uitgaan dat de gerechtelijke band kan verjaren. Die theorie uit de rechtsleer 
sluit aan bij die van de eerbiediging van het recht van verdediging, aangezien 
de partijen, wanneer een te lange termijn verstrijkt, niet enkel het risico lopen 
de bewijzen waarover zij beschikten te verliezen, maar ook bepaalde wijzen van 
bewijsvoering, zoals bijvoorbeeld getuigenverhoren, niet te kunnen aanwenden ;

Om tegemoet te komen aan de onachtzaamheid van de eiser die eerst in rechte 
vervolgt en dan zijn rechtsvordering zonder bekwame spoed hangende laat, heeft 
de rechtsleer die juridische leemte willen aanvullen en een verbetering aange-
bracht door de invoering van de verjaring van de gerechtelijke band en niet van 
de rechtsvordering. 

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 196.
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Volgens die vroegere constructie uit de rechtsleer, is de gerechtelijke band 
vatbaar voor verjaring. Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen 
die verjaring, die in geen enkele tekst vermeld wordt, en het verval van de 
gerechtelijke band, die steunde op teksten die inmiddels zijn opgeheven (Burger-
lijk Wetboek, artikel 2247 ; Wetboek van Burgerlijke Rechtspleging, artikel 397 
en volgende) ;

Wanneer de eiser niet in rechte vervolgt binnen de termijn van dertig jaar (inmid-
dels tien jaar sinds de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging 
van sommige bepalingen betreffende de verjaring), verliest hij het voordeel van zijn 
rechtsvordering. De rechtsleer stelt dat ‘l’effet du contrat judiciaire qui résulte de 
l’ajournement se prescrit par trente ans, à partir du dernier acte de procédure, indé-
pendamment de toute péremption, mais [que] tout ce qui en résulte, c’est qu’après 
ce délai, l’instance ne peut plus être utilement reprise [et que] le demandeur perd 
par conséquent le droit que lui donnait l’action par lui intentée’ ;

[…] Als het stuitend gevolg van de dagvaarding even lang duurt als het [geding], 
dan is dat onder het voorbehoud dat het geding zelf vatbaar is voor verjaring door 
verloop van dertig jaar (thans tien jaar ), onverminderd zelfs elke rechtsvorde-
ring tot verjaring en zulks vanaf de laatste proceshandeling. 

[…] Wat moet men verstaan onder een procedureakte die de verjaring van de 
gerechtelijke band zou stuiten ?

Aangezien de procedure reeds opgestart is, zullen de stuitende akten niet de 
akten zijn die de verjaring van de rechtsvordering stuiten (bedoeld bij artikel 2244 
van het Burgerlijk Wetboek, de erkenning beoogd bij artikel 2248 van datzelfde 
wetboek of de bijzondere wetten die bepalen dat de verjaring gestuit wordt bij 
aangetekend schrijven) ;

Het zijn de procedureakten die de loop van de verjaring stuiten. Het Gerechte-
lijk Wetboek (vierde deel, inzake de burgerlijke rechtspleging) vermeldt die akten 
die inzonderheid betrekking hebben op het de rol plaatsen, op de stukken van het 
dossier bedoeld bij artikel 721, waaronder kennisgevingen, conclusies, zittings-
verslagen, maar ook op het vonnis alvorens recht te doen, het verzoekschrift tot 
hoger beroep, kortom alle stukken van het dossier van de rechtspleging ; 

Het is dus niet voldoende dat de partijen onderling conclusies hebben uitgewis-
seld ; die moeten ter griffie worden neergelegd binnen de termijn van tien jaar, zo 
niet kan de verjaring worden ingeroepen ;

[…] In onderhavig geval werd de rechtsvordering binnen de termijn ingesteld. 
Zij bleef vervolgens gedurende meer dan twintig jaar na de conclusie van [de] 
verweerder op een dood punt geblokkeerd.”

Grieven

Artikel 2244, artikel 1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een dagvaar-
ding voor het gerecht, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te 
verkrijgen, burgerlijke stuiting vormt. Het tweede lid, ingevoegd bij de wet van 
25 juli 2008 preciseert dat een dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit tot 
het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken.

Uit die bepalingen volgt duidelijk dat het stuitend gevolg van de dagvaarding 
voor het gerecht verlengd wordt tot de afsluiting van het proces en dat in de loop 
van het geding geen enkele verjaring mogelijk is.

In tegenstelling tot wat het arrest bevestigt, is verjaring of verval van de gerech-
telijke band niet mogelijk ingeval de eiser verzuimt op te treden. Het tweede lid 
van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 juli 208, 
heeft bevestigd dat het stuitend gevolg van een dagvaarding voor het gerecht niet 
kan eindigen voordat het door de dagvaarding ingeleid geding beëindigd is en zulks, 
zonder dat het geding of de rechtsvordering intussen kunnen verjaren. 
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Het onderscheid dat het arrest poogt te maken tussen “het verval van de gerech-
telijke band” en de “verjaring van de vordering” of “het verval van het geding” is 
niet pertinent. Volgens het arrest dringt de verjaring van de gerechtelijke band 
zich op : “een rechtsvordering is steeds vatbaar voor verjaring”. De appelrechters 
menen, met andere woorden, dat de verjaring van de gerechtelijke band het voor-
deel opheft van de stuiting van de verjaring door de dagvaarding voor het gerecht 
of, om het met de woorden van het arrest te zeggen, dat “de eiser het voordeel 
verliest van zijn rechtsvordering”.

Uit artikel 2244 […] van het Burgerlijk Wetboek, zelfs vóór de invoeging van 
het voornoemde tweede lid, blijkt echter dat de dagvaarding voor het gerecht de 
verjaring van de vordering stuit en dat die stuiting verlengd wordt tot het tijd-
stip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken. De verjaring kan, met 
andere woorden, niet plaatsvinden zolang er geen definitieve beslissing uitge-
sproken is. 

Niet het geding dat met de dagvaarding geopend wordt, maar de dagvaarding stuit 
de verjaring zodat een “verjaring” van de gerechtelijke band de stuiting van de verja-
ring van de rechtsvordering door de dagvaarding niet zou kunnen tenietdoen.

Het arrest refereert dienaangaande niet oordeelkundig aan artikel 2262bis van 
het Burgerlijk Wetboek krachtens hetwelk alle persoonlijke vorderingen door 
verloop van tien jaar verjaard zijn. Zoals gezegd, mag een geding dat langer dan 
tien jaar duurt, niet verward worden met een verjaring van de rechtsvordering, 
noch gelijkgesteld worden met het tien jaar lang verzuimen op te treden. 

 De partij die meent dat het geding te lang aansleept en haar recht van verdedi-
ging in het gedrang komt, moet het geding weer op gang brengen of doen zeggen 
dat de eiser afziet van zijn vordering maar zeker niet dat het geding verjaard is 
en daarmee ook de door de dagvaarding ingestelde rechtsvordering.

Daaruit volgt dat de beslissing volgens welke de rechtsvordering van de eiser 
door de verjaring van de gerechtelijke band is aangetast op grond dat de vorde-
ring gedurende meer dan twintig jaar op een dood punt geblokkeerd is, de in de 
aanhef van het middel beoogde wettelijke bepalingen schendt en inzonderheid 
artikel 2244, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

III. BesLIssING VaN het hoF

De verjaring is een wijze van verval van vordering wegens het 
verstrijken van de door de wet vastgestelde termijn om ze in te stellen.

Luidens artikel 2244, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, vormen 
een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, 
betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, 
burgerlijke stuiting.

Wanneer een dagvaarding voor het gerecht de verjaring stuit, krach-
tens die bepaling, wordt, behoudens een afwijkende wettelijke bepaling 
die in onderhavig geval niet bestaat, de stuiting verlengd, zoals thans 
voorgeschreven in het tweede lid van voornoemd artikel 2244, tot het 
tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken. 

Het arrest dat oordeelt dat de gerechtelijke band tussen partijen bij 
ontstentenis van een proceshandeling van de eiser binnen de verjarings-
termijn van de rechtsvordering die door de dagvaarding voor het gerecht 
wordt gestuit, verjaard is en daarom zegt dat “wegens de verjaring van de 
gerechtelijke band ook de rechtsvordering verjaard is”, schendt artikel 2244 
van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond. 
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat 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 arbeidshof te Brussel.

18 maart 2013 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advocaat-gene-
raal. — Advocaat : de heer De Bruyn.

N° 197

2o kamer — 19 maart 2013 
(P.12.1012.N)

1o oNDerZoeksGerechteN. — VaststeLLING VaN het BestaaN VaN 
VoLDoeNDe BeZwareN. — BetwIstING op coNcLusIe VaN eIser. — BeaNtwoor-
DING VaN DIt Verweer. — wIjZe.

2o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresteN. — op coNcLusIe. 
— straFZakeN (GeestrIjke DraNkeN eN DouaNe eN accIjNZeN INBeGrepeN). 
— oNDerZoeksGerechteN. — VaststeLLING VaN het BestaaN VaN VoLDoeNDe 
BeZwareN. — BetwIstING op coNcLusIe VaN eIser. — BeaNtwoorDING VaN DIt 
Verweer. — wIjZe.

3o oNaaNtastBare BeoorDeLING Door De FeIteNrechter. — 
oNDerZoeksGerechteN. — VaststeLLING VaN het BestaaN VaN VoLDoeNDe 
BeZwareN. — BetwIstING op coNcLusIe VaN eIser. — BeaNtwoorDING VaN DIt 
Verweer. — wIjZe.

1o, 2o en 3o Wanneer een conclusie betwist dat er voldoende bezwaren bestaan, 
beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door de onaantastbare vast-
stelling dat die bezwaren al dan niet bestaan ; geen enkele wetsbepaling 
schrijft voor dat het de redenen moet vermelden waarom de bezwaren toerei-
kend worden geacht. (Art. 135 Wetboek van Strafvordering ; Art. 149 
Grondwet)

(D. t. metatech 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, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 mei 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.
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Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

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

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

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van artikel 135 Wetboek van Straf-
vordering, alsmede miskenning van het algemene rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging en van de motiveringsplicht : het arrest 
oordeelt dat het feit dat de raadkamer vaststelt dat de verzoeker aan de 
te laste gelegde feiten heeft geparticipeerd, enkel een premisse vormt 
van de verwerping van de buitenvervolgingstelling en de vaststelling 
van voldoende aanwijzingen van schuld om de verwijzing te rechtvaar-
digen ; noch de raadkamer, noch het arrest beantwoorden evenwel eisers 
verweer dat er onvoldoende bezwaren bestaan.

6. Wanneer een conclusie betwist dat er voldoende bezwaren bestaan, 
beantwoordt het onderzoeksgerecht dit verweer door de onaantastbare 
vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan. Geen enkele wets-
bepaling schrijft voor dat het de redenen moet vermelden waarom de 
bezwaren toereikend worden geacht.

In zoverre faalt het middel naar recht.
7. De eiser kon geen ontvankelijk hoger beroep instellen tegen de 

beslissing van de raadkamer dat er te zijnen laste voldoende bezwaren 
bestaan om hem naar de vonnisrechter te verwijzen. Het arrest dient 
bijgevolg eisers verweer over de afwezigheid van bezwaren niet te beant-
woorden.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen

8. 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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

19 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de 
heer Suy (bij de balie te Dendermonde).
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N° 198

2o kamer — 19 maart 2013 
(P.13.0337.N)

1o VreemDeLINGeN. — VreemDeLINGeNwet. — maatreGeLeN VaN VrIjheIDs-
BeroVING oF tot VerwIjDerING VaN het GroNDGeBIeD. — wettIGheIDstoeZIcht 
Door De oNDerZoeksGerechteN. — DraaGwIjDte. — BeGrIp.

2o oNDerZoeksGerechteN. — VreemDeLINGeNwet. — maatreGeLeN VaN 
VrIjheIDsBeroVING oF tot VerwIjDerING VaN het GroNDGeBIeD. — wettIGheIDs-
toeZIcht. — DraaGwIjDte. — BeGrIp.

3o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresteN. — op coNcLusIe. 
— straFZakeN (GeestrIjke DraNkeN eN DouaNe eN accIjNZeN INBeGrepeN). 
— oNDerZoeksGerechteN. — VreemDeLINGeNwet. — maatreGeLeN VaN VrIj-
heIDsBeroVING oF tot VerwIjDerING VaN het GroNDGeBIeD. — wettIGheIDstoe-
ZIcht. — DraaGwIjDte. — BeGrIp.

1o, 2o en 3o Het aan de onderzoeksgerechten opgedragen wettigheidstoezicht 
heeft betrekking op de formele geldigheid van de akte, met name of zij gemo-
tiveerd is en of zij in overeenstemming is met de internationale rechtsnormen 
die rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde en met de Vreemde-
lingenwet ; dat toezicht houdt eveneens in dat wordt nagegaan of de door de 
bestuurlijke overheid aangevoerde feiten zich werkelijk hebben voorgedaan 
en met de werkelijkheid overeenstemmen ; de rechter onderzoekt daarbij of de 
beslissing steunt op een redengeving zonder kennelijke beoordelingsfout of 
feitelijke vergissing. (Art. 72, tweede lid, Vreemdelingenwet) 

(BeLGIsche staat, staatssecretarIs Voor asIeL eN mIGratIe t. s.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 februari 2013.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconclu-

deerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Tweede middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 72, tweede lid, Vreemde-
lingenwet : het arrest spreekt zich ten onrechte uit over de gepastheid 
van de beslissing van 25 januari 2013 tot heropsluiting van de verweerder.

2. Krachtens artikel 72, tweede lid, Vreemdelingenwet onderzoekt 
het onderzoeksgerecht of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot 
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verwijdering van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet, 
zonder zich te mogen uitspreken over hun gepastheid.

3. Het aan de onderzoeksgerechten opgedragen wettigheidstoezicht 
heeft betrekking op de formele geldigheid van de akte, met name of zij 
gemotiveerd is en of zij in overeenstemming is met de internationale 
rechtsnormen die rechtstreekse werking hebben in de interne rechts-
orde en met de Vreemdelingenwet. 

Dat toezicht houdt eveneens in dat wordt nagegaan of de door de 
bestuurlijke overheid aangevoerde feiten zich werkelijk hebben voorge-
daan en met de werkelijkheid overeenstemmen. De rechter onderzoekt 
daarbij of de beslissing steunt op een redengeving zonder kennelijke 
beoordelingsfout of feitelijke vergissing.

4. Met bevestiging van de beroepen beschikking van de raadkamer te 
Kortrijk van 1 februari 2013, oordeelt het arrest dat de maatregel van 
25 januari 2013 tot heropsluiting van de verweerder onwettig is op grond 
dat :

 “Deze wettigheidscontrole bevat onder meer de toetsing van de 
omstreden beslissing van 16 januari 20(1)3 om het grondgebied te verlaten 
met inreisverbod en vasthouding met het oog op verwijdering aan : — 
art. 62 va(n) de vreemdelingenwet – art.2, 3, 5, 6 van de wet op de uitdruk-
kelijke motivering van bestuurshandelingen dd. 29 juli 1991 ;

Waar in de bestreden beschikking bijna enkel gerefereerd wordt naar 
het verleden met name naar de feiten en beslissingen van 10 jaar geleden 
en er weinig aandacht geschonken wordt aan — en geen rekening 
gehouden wordt met de gewijzigde omstandigheden en zeer gunstige 
evolutie (zie o.m. met de toekenning van het herstel in eer en rechten 
aan verzoeker door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Gent dd. 
22 oktober 2012), voldoet deze beslissing niet meteen aan de wettelijke 
motiveringsplicht.

Immers door “afdoende motivering” wordt bedoeld elke [motivering] 
die in redelijkheid de genomen beslissing schraagt, die gesteund is op 
werkelijke actuele feiten en die bovendien proportioneel is ten aanzien 
van het nagestreefde doel. De bestreden beslissing voldoet hier niet aan. 
(…)”.

Met die redenen beoordeelt het arrest in werkelijkheid de gepastheid 
van de bedoelde beslissing tot heropsluiting en verantwoordt het de 
beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Eerste en derde middel

De middelen 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.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

19 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de 
heer Decordier (bij de balie te Gent).

N° 199

2o kamer — 20 maart 2013
(P.12.1130.F)

1o aaNsprakeLIjkheID BuIteN oVereeNkomst. — schaDe. — 
BeoorDeLINGsBeVoeGDheID. ramING. peILDatum. — tIjDstIp VaN De uItspraak. 
— oGeNBLIk waarop De oNkosteN werDeN Gemaakt. — VermeerDerD met De 
GerechteLIjke INterest.

2o aaNsprakeLIjkheID BuIteN oVereeNkomst. — schaDe. — 
BeoorDeLINGsBeVoeGDheID. ramING. peILDatum. — peILDatum. — tIjDstIp VaN 
het VoNNIs. — schaDe weGeNs tIjDeLIjke oF BLIjVeNDe arBeIDsoNGeschIkt-
heID. — VaststaaNDe schaDe DIe IN haar GeheeL op eeN VroeGer tIjDstIp koN 
worDeN GeraamD. — ForFaItaIre schaDeVerGoeDING. — VermeerDerD met De 
GerechteLIjke INterest.

1o De regel dat de bodemrechter de schade moet ramen op het tijdstip van 
de uitspraak, belet niet dat hij het bedrag van een sommenschuld bepaalt 
op het ogenblik waarop de onkosten werden gemaakt waaruit ze is samen-
gesteld, om vervolgens dat bedrag met de gerechtelijke interest te vermeer-
deren. (Artt. 1382 en 1383, BW)

2o De regel dat de bodemrechter de schade moet ramen op het tijdstip van de 
uitspraak, belet niet dat hij, bij de raming van het bedrag van een waarde-
schuld die voortvloeit uit de schade wegens tijdelijke of blijvende arbeids-
ongeschiktheid, het bedrag van de vergoeding berekent vanaf een vroeger 
tijdstip dan de datum waarop het rechtscollege uitspraak doet, wanneer het 
oordeelt dat de schade op dat tijdstip reeds vaststond en in haar geheel voor 
begroting vatbaar was zodat ze kon worden vergoed ; de rechter die vaststelt 
dat de schade uit de blijvende arbeidsongeschiktheid in haar geheel voor 
begroting vatbaar was op de consolidatiedatum en vanaf die dag forfaitair 
kon worden vergoed, schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek niet wanneer hij het slachtoffer die vergoeding toekent, vermeer-
derd met de compensatoire interest op het totaalbedrag  (1). (Artt. 1382 en 
1383, BW)

(B. t. L.)

  (1)  Zie Cass. 26 okt. 2005, AR P.04.1258.F, AC 2005, nr. 542.
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arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Neufchâteau van 16 mei 2012.

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

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het 
beroepen vonnis bevestigt

Eerste middel

Het bestreden vonnis bevestigt de beslissing van de eerste rechter die 
heeft geoordeeld dat de bij vonnis van 12 januari 2009 provisioneel toege-
kende bedragen, op grond van de op dat tijdstip geldende bedragen, de 
burgerlijke partij — thans eiseres — volledig en definitief vergoeden.

De burgerlijke partij verwijt de correctionele rechtbank dat zij zich 
bij het ramen van de schade niet op het tijdstip van de uitspraak heeft 
geplaatst.

De door het middel aangevoerde regel verbiedt de bodemrechter niet 
het bedrag van een sommenschuld te bepalen op het ogenblik waarop 
de onkosten werden gemaakt waaruit ze is samengesteld en dat bedrag 
vervolgens met de gerechtelijke interest te vermeerderen.

De voormelde regel verbiedt de rechter evenmin om bij de raming van 
het bedrag van een waardeschuld die voortvloeit uit de schade wegens 
tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, het bedrag van de schade-
vergoeding te berekenen vanaf een vroeger tijdstip dan dat waarop het 
rechtscollege uitspraak doet, wanneer het oordeelt dat de schade op dat 
tijdstip reeds vaststond en in haar geheel voor begroting vatbaar was, 
zodat ze kon worden vergoed.

De rechter die vaststelt dat de schade uit de blijvende arbeidsonge-
schiktheid in haar geheel voor begroting vatbaar is op de consolidatie-
datum en vanaf die dag forfaitair kan worden vergoed, schendt de arti-
kelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek niet wanneer hij het slachtoffer 
die vergoeding toekent, vermeerderd met de compensatoire interest op 
het totaalbedrag.

Het middel faalt naar recht.

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de rechts-
plegingsvergoeding in hoger beroep

Vierde middel

De eiseres heeft gevorderd dat de verweerder zou worden veroordeeld 
tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding van 5.500 euro per aanleg.
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Het vonnis veroordeelt de eiseres om het door haar van de tegenpartij 
gevorderde bedrag van 2.500 euro te betalen.

De rechtbank staaft die beslissing niet.
Het middel, dat schending aanvoert van artikel 149 Grondwet, is 

gegrond.
Het tweede en derde middel van de eiseres, die niet tot ruimere cassatie 

kunnen leiden, behoeven geen nader onderzoek.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de 

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

het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres tot drie vierde van de kosten van haar cassatie-

beroep en de verweerder tot het overige vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Marche-en-Famenne, zitting houdende in hoger beroep.

20 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Bertrand (bij de balie te Neufchâteau) en mevr. Oosterbosch.

N° 200

2o kamer — 20 maart 2013
(P.12.1848.F)

1o cassatIemIDDeLeN. — straFZakeN. — BeLaNG. — Naar recht 
VeraNtwoorDe straF. — toepassING VaN De wet IN De tIjD. — wetswIjZI-
GING Voor De toepasseLIjke straFFeN. — mIDDeL VerwIjt De rechter Dat hIj 
straFFeN opLeGt DIe BIj VerschILLeNDe wetteN horeN. — oNtVaNkeLIjkheID.

2o wetteN. DecreteN. orDoNNaNtIes. BesLuIteN. — werkING IN 
De tIjD eN IN De ruImte. — werkING IN De tIjD. — wetswIjZIGING Voor 
De toepasseLIjke straFFeN. — cassatIemIDDeL. — mIDDeL VerwIjt De rechter 
Dat hIj straFFeN opLeGt DIe BIj VerschILLeNDe wetteN horeN. — oNtVaNke-
LIjkheID.

1o en 2o Wanneer de geldstraf zowel bij de oude als bij de nieuwe wet naar 
recht verantwoord is, is het middel niet ontvankelijk dat de appelrechters 
verwijt dat zij een beklaagde wegens een wetswijziging die dateert van ná 
de feiten, veroordelen tot de minst zware gevangenisstraf en geldboete, die 
elk bij een andere wet horen  (1). (Artt. 2, tweede lid, en 63, Strafwetboek)

(procureur-GeNeraaL BIj het hoF VaN Beroep te BrusseL t. h.)

  (1)  Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 200.
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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, correctionele kamer, van 1 oktober 2012.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 12 maart 2013 een 
conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 20 maart heeft raadsheer Benoît Dejemeppe 
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal gecon-
cludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 2, tweede lid, en 63 
Strafwetboek schendt, omdat het de verweerder veroordeelt tot gevan-
genisstraf en een geldboete die elk deel uitmaken van een andere wet. 
De appelrechters vermelden dienaangaande dat door de wetswijziging, 
die dateert van ná de feiten, de minst zware gevangenisstraf de straf is 
die bij artikel 12-1°, a, Buitenlandse Arbeidskrachtenwet 1999 is gesteld, 
terwijl de minst zware geldboete de boete is die bij artikel 175, § 1, 
Sociaal Strafwetboek is bepaald.

Op de dag van de feiten bestrafte artikel 12-1°, a, Buitenlandse Arbeids-
krachtenwet 1999 de niet-toegestane tewerkstelling van werknemers 
zonder verblijfsrecht met een maand tot een jaar gevangenisstraf en 
een geldboete van zeshonderd tot dertigduizend euro of met één van die 
straffen alleen.

De dag van het arrest werd die gedraging door artikel 175, § 1, Sociaal 
Strafwetboek bestraft met zes maanden tot drie jaar gevangenisstraf 
en een geldboete van zeshonderd tot zesduizend euro of met één van die 
straffen alleen.

Het hof van beroep heeft de verweerder tot een maand gevangenisstraf 
en een geldboete van zesduizend euro veroordeeld, na te hebben geoor-
deeld dat het tarief van die geldboete in verhouding stond tot de ernst 
van de feiten en tot zijn klaarblijkelijke financiële draagkracht.

Wanneer de geldstraf zowel bij de oude als bij de nieuwe wet verant-
woord is, is het middel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

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

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

20 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.

N° 201

2o kamer — 20 maart 2013
(P.13.0016.F)

1o mIsDrIjF. — poGING. — VrIjwILLIGe aFstaND. — BeGrIp.

2o mIsDrIjF. — DeeLNemING. — straFBare DeeLNemING. — VrIjwILLIGe 
aFstaND Door De DeeLNemer. — INVLoeD.

3o mIsDrIjF. — DeeLNemING. — straFBare DeeLNemING. — poGING tot 
DeeLName aaN eeN mIsDrIjF.

4o mIsDrIjF. — DeeLNemING. — straFBare DeeLNemING. — DaDer oF meDe-
DaDer. — persooN DIe eeN mIsDrIjF rechtstreeks heeFt uItGeLokt. — Voor-
waarDe.

1o Wat de dader van een poging tot misdaad of wanbedrijf betreft, bestaat 
vrijwillige afstand in het feit van spontaan van zijn voornemen af te zien 
vooraleer het misdrijf is voltrokken. (Art. 51, Strafwetboek)

2o De ontstentenis van vrijwillige afstand is dus geen voorwaarde voor het 
bestaan van strafbare deelneming aan een voltrokken misdrijf  (1). (Artt. 66 
en 67, Strafwetboek)

3o Poging tot deelname aan een misdrijf is niet bij wet strafbaar (2). (Artt. 66 
en 67, Strafwetboek)

4o Hij die door misbruik van gezag of machtsmisbruik een misdrijf rechtstreeks 
heeft uitgelokt, wordt als de dader van dat misdrijf beschouwd, ook al neemt 
hij geen deel aan de uitvoering van de feiten. (Art. 66, Strafwetboek)

(p. t. G. e.a.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik, correctionele kamer, van 30 november 2012.

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

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

  (1), (2) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 201.
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II. BesLIssING VaN het hoF

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

Eerste middel

De eiser voert aan dat het arrest niet naar recht verantwoordt waarom 
het zijn verweermiddel afwijst, dat stelt dat hij die vrijwillig afstand 
heeft gedaan van zijn misdadig opzet, niet als mededader kan worden 
veroordeeld voor misdrijven die zijn gepleegd door zij die het hebben 
uitgevoerd.

Wat de dader van een poging tot misdaad of van een wanbedrijf betreft, 
bestaat vrijwillige afstand erin om spontaan van zijn voornemen af te 
zien vooraleer het misdrijf wordt voltrokken.

Ontstentenis van vrijwillige afstand is dus geen voorwaarde voor het 
bestaan van strafbare deelneming aan een voltrokken misdrijf.

Hij die door misbruik van gezag of macht een misdrijf rechtstreeks 
heeft uitgelokt, wordt als de dader van dat misdrijf beschouwd, ook al 
neemt hij geen deel aan de uitvoering van de feiten.

Het arrest wijst erop dat de eiser de andere beklaagden heeft aangezet 
om de feiten voor zijn rekening te plegen en ervoor heeft gezorgd dat hij 
daaraan niet daadwerkelijk deelnam, zonder evenwel zich er niet meer 
voor te interesseren met de bedoeling om minder risico te lopen.

Aangezien poging tot deelname aan een misdrijf niet bij wet straf-
baar is, dienden de appelrechters het voorgedragen verweermiddel niet 
te beantwoorden. De naar recht verantwoorde afwijzing, in de hierboven 
gestelde bewoordingen, miskent noch het recht van verdediging, noch 
het recht op een eerlijk proces.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser verwijt het arrest dat het hem als mededader beschouwt van 

de willekeurige vrijheidsberoving van de slachtoffers, hoewel hij die niet 
ter plaatse was, hun vrijheidsberoving noch gewild noch gepland heeft.

Het arrest wijst er evenwel op, met een feitelijke beoordeling waarop 
het Hof geen toezicht vermag uit te oefenen, dat de eiser niet onwetend 
was van de omvang van het leed dat de slachtoffers wachtte en van de 
uiteindelijk aangewende modus operandi.

Het middel dat opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van de 
feitenrechters, is niet ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
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20 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. — 
Gelijkluidende conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — 
Advocaat : de heer Rodeyns (bij de balie te Luik).

N° 202

1o kamer — 21 maart 2013
(C.11.0476.F)

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTEL-
PLICHT. — meesters. aaNGesteLDeN. — VoorwaarDeN Voor De aaNsprake-
LIjkheID VaN meesters eN aaNsteLLers. — BeGINseLeN. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTEL-
PLICHT. — meesters. aaNGesteLDeN. — mIsBruIk VaN BeDIeNING Door De 
aaNGesteLDe. — VrIjsteLLING VaN aaNsprakeLIjkheID VaN De meesters eN 
aaNsteLLers. — VoorwaarDeN.

3o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTEL-
PLICHT. — meesters. aaNGesteLDeN. — mIsBruIk VaN BeDIeNING Door De 
aaNGesteLDe. — VoorwaarDeN Voor De aaNsprakeLIjkheID VaN De meesters 
eN aaNsteLLers. — BeGINseLeN.

4o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST. — HERSTEL-
PLICHT. — meesters. aaNGesteLDeN. — mIsBruIk VaN BeDIeNING Door De 
aaNGesteLDe. — VoorwaarDeN Voor De aaNsprakeLIjkheID VaN De meesters 
eN aaNsteLLers. — Fout VaN het sLachtoFFer. — GeVoLG.

1o De onrechtmatige daad, ook de opzettelijke, moet weliswaar passen in het 
kader van de bediening van de aangestelde ; het is evenwel voldoende de die 
daad werd gesteld tijdens de bediening en dat hij, zij het zelfs onrechtstreeks 
of occasioneel, daarop betrekking heeft  (1). (Art. 1384, derde lid, BW)

2o Indien de onrechtmatige daad van de aangestelde voortvloeit uit een 
misbruik van bediening, wordt de aansteller enkel van zijn aansprakelijk-
heid vrijgesteld voor zover zijn aangestelde zonder toestemming buiten de 
grenzen van zijn bediening heeft gehandeld en voor een ander doel dan zijn 
eigen taak heeft gehandeld (2). (Art. 1384, derde lid, BW)

3o Wanneer de onrechtmatige daad voortvloeit uit een misbruik van de bedie-
ning, gesteld wordt tijdens de bediening en, zij het zelfs onrechtstreeks of 
occasioneel, daarop betrekking heeft, moet de aansteller burgerrechtelijk 
instaan voor de fout van zijn aangestelde (3). (Art. 1384, derde lid, BW)

4o De fout van de benadeelde persoon, die erin bestaat dat hij wist of hoorde 
te weten dat de aangestelde misbruik maakte van zijn bediening, is niet 
voldoende om de aansprakelijkheid van de aansteller uit te sluiten (4). 
(Art. 1384, derde lid, BW)

(D. e.a. t. BaNque cph c.V.B.a.)

  (1) tot (4) Zie concl. O.M. in Pas. 2013, nr. 202.
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arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 17 december 2010.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft op 6 februari 2013 een schrif-
telijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepaling

— Artikel 1384, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest zegt dat de hogere beroepen van de eisers tegen het beroepen vonnis 
dat hun vorderingen had afgewezen in zoverre ze steunden op artikel 1384 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet gegrond zijn, behalve met betrekking tot de betaling 
van de rechtsplegingsvergoeding, wijzigt het vonnis met betrekking daartoe en 
stelt de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg vast op 5.000 euro ; bevestigt 
het beroepen vonnis voor het overige, veroordeelt de eisers in de kosten van het 
hoger beroep, die werden teruggebracht tot 5.000 euro voor de verweerster en laat 
de kosten van die aanleg te hunnen laste. Die beslissing steunt onder meer op de 
onderstaande overwegingen :

 “C. Artikel 1384, derde lid 3, van het Burgerlijk Wetboek 
1. Misbruik van bediening
a) De fouten die de aangestelden begaan in het vervullen van hun opdracht 

kunnen de aansprakelijkheid van de bank in het gedrang brengen op grond van 
artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek ;

De bank is aansprakelijk voor de fout begaan door haar aangestelde in zijn 
bediening, wanneer zij, zij het zelfs onrechtstreeks of occasioneel, daarop betrek-
king heeft (Cass. 4 november 1993, AC. 1993, nr. 446 ; Gent 19 januari 1996, TBH 1997, 
795, en noot J.-P. BuyLe en X. Thunis) ;

De daad van de aangestelde hoeft geen verband te houden met de bediening 
van de aangestelde en het misbruik van bediening door de aangestelde, dus het 
aanwenden van zijn bediening of van de middelen die hij van de aansteller ter 
beschikking krijgt, voor andere doeleinden dan die van zijn taak, brengt de 
aansprakelijkheid van de aansteller in het gedrang op basis van artikel 1384, 
derde lid (J.-P. BuyLe en O. crepLet, “La responsabilité bancaire”, deel 1, in 
Responsabilités, Traité théorique et pratique, titel II, boek 22, 13, nr. 7.1) ;

De beoordeling van het vereiste verband tussen de fout en de bediening kan 
echter twijfel doen ontstaan en zij vergt uiteraard een onderzoek van de feite-
lijke omstandigheden van elke zaak ;

Aldus werd geoordeeld dat de door de kantoorhouder gepleegde daden van oplich-
ting gebeurden binnen het kader van de werking van de bank en daartoe werd met 
name het feit vermeld dat de klanten tijdens de openingsuren van het kantoor 
documenten ontvingen met het briefhoofd van de bank (Gent 19 januari 1996, o.c.)

Het bestaan van het verband tussen de fout en de bediening wordt daarentegen 
meestal niet aanvaard wanneer uit de feitelijke omstandigheden blijkt dat de 
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aangestelde in eigen naam heeft gehandeld, buiten het kader van zijn opdracht, 
en dat de klanten met hem op die grond wel bewust hebben gecontracteerd 
(V. caLLewaert, B. De coNINck, B. DuBuIssoN, en G. Gathem, “La responsabilité 
civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007”, deel I, Le fait générateur et le lien 
causal, in Les dossiers du J.T., 984, nr. 1165) ;

Er werd geoordeeld dat de aansteller enkel van zijn aansprakelijkheid wordt 
vrijgesteld als hij aantoont dat de aangestelde zonder toestemming buiten de 
grenzen van taak heeft gehandeld en in zaken die buiten zijn opdracht vallen 
(Cass. 26 oktober 1989, AC 1990, nr. 123 ; Brussel, 27 maart 1995, AJT 1995-1996, 225, 
en noot Wylleman) ;

Wanneer de aangestelde tijdens zijn bediening heeft gehandeld, kan de 
aansteller slechts vrijgesteld worden van zijn aansprakelijkheid, mits een drie-
voudig bewijs wordt geleverd :

— het feit dat hij geen toestemming heeft gegeven :
— de bedoeling van de daad, die geen verband mag houden met de taken van de 

aangestelde : die voorwaarde is vervuld als laatstgenoemde niet in het belang van 
de aansteller heeft gehandeld ; het maakt weinig uit dat hij in zijn eigen belang 
dan wel in dat van een ander heeft gehandeld ;

— de verbreking van het objectieve kader van de bediening : de aangestelde 
die handelt tijdens en op de plaats van zijn bediening en de middelen van zijn 
bediening aanwendt om derden schade te berokkenen, begaat fouten waarvoor de 
aansteller aansprakelijk is (J.-L. FaGNart, “Responsabilité du fait d’autrui”, in 
Buitencontractuele aansprakelijkheid, 189, nr. 45) ;

b) In deze zaak kan het misbruik van de bediening door wijlen S.F., wat de 
[eisers] ook mogen beweren, niet op ernstige gronden worden betwist ;

De stukken die hij voor de litigieuze beleggingen heeft opgesteld, wijken 
immers af van de gebruikelijke bankstandaarden en van de procedures van de 
[verweerster] ;

Aldus is het niet normaal dat de beleggingen op een termijnrekening zijn 
gebeurd waarvan het nummer niet aan de klanten is medegedeeld, en waarvoor 
geen enkel rekeningafschrift werd gemaakt, noch bij de belegging, noch bij de 
interestberekening ;

Bovendien was de toegekende rente, meer dan 10% per jaar abnormaal hoog en 
beduidend hoger dan de rente die toen voor termijnrekeningen gold ;

Nochtans was S.F. directeur van een kantoor waar de [eisers] klant waren ; 
stukken met het briefhoofd [van de verweerster] werden door hem opgesteld ; de 
verrichtingen, zowel de plaatsing van de gelden als de afhalingen in contant geld 
gebeurden in zijn bankkantoor tijdens de openingsuren ;

De fouten van de aangestelde van [de verweerster], tijdens zijn bediening, 
staan aldus daarmee in verband, zodat zijn aansteller daarvoor op grond van 
artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan worden 
gesteld, ook al zijn ze het gevolg van een misbruik van bediening ;

2. Kennis van het misbruik van bediening
[…] Uit de bovenstaande overwegingen blijkt dat de beweringen van de [eisers] 

dat zij te goeder trouw gedacht hebben dat zij hun spaargeld bij [de verweerster] 
belegden, weinig waarschijnlijk lijken ;

Uit alle hierboven vermelde gegevens blijkt daarentegen dat zij niet redelijker-
wijs hebben kunnen geloven dat dit het geval was en dat zij wisten dat S.F. misbruik 
van zijn bediening maakte door hun dergelijke beleggingen voor te stellen ;

3. Weerslag van de kennis 
a) De gevolgen van de omstandigheid dat de getroffenen wisten dat de aange-

stelde zijn bediening misbruikte, blijven betwist ;
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Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 4 november 1993 geoordeeld dat de 
omstandigheid dat de getroffene op de hoogte was van het misbruik hem verbiedt 
het vermoeden van aansprakelijkheid van de aansteller aan te voeren (Cass. 
4 nov. 1993, JT 1994, 231) ;

In een arrest van 11 maart 1994 heeft het daarentegen geoordeeld dat de fout 
van de benadeelde niet voldoende is om de aansprakelijkheid van de aansteller 
uit te sluiten en dat er een verdeling van aansprakelijkheid moet worden uitge-
sproken (Cass. 11 maart 1994, JT 1994, 611, noot. Chr. DaLcq) ;

De eerste oplossing wordt verantwoord door twee overwegingen :
— enerzijds, de getroffene die weet heeft van het misbruik van bediening en 

deelneemt aan het misbruik, begaat een fout die de doorslaggevende oorzaak van 
zijn eigen schade is ;

— anderzijds, de getroffene die weet heeft van het misbruik van bediening, 
weet, precies daardoor, dat de aangestelde zijn opdracht te buiten gaat en 
verliest dus het wettelijke recht op bescherming van de derde die ter goede trouw 
is (J.-L. FaGNart, “La responsabilité du banquier du fait de ses préposés”, in 
Hommage à Jacques Heenen, 1994, 136) ;

Anderen zijn van oordeel dat de tweede oplossing :
— meer lijkt overeen te stemmen met het gemene aansprakelijkheidsrecht en 

met de equivalentieleer ;
— de aansteller kan immers pas worden vrijgesteld wanneer de fout van de 

getroffene kan worden aangemerkt als de enige oorzaak van de schade ; 
— doordat zulks per definitie niet het geval is wanneer het vermoeden van 

aansprakelijkheid van de aansteller kan worden aangevoerd, is het logisch te 
stellen dat de getroffene die een fout heeft begaan, moet instaan voor dat gedeelte 
van de schade dat aan zijn onvoorzichtigheid of onachtzaamheid te wijten is 
(V. caLLewaert, B. De coNINck, B. DuBuIssoN en G. Gathem, “La responsabilité 
civile, chronique de jurisprudence 1996-2007”, deel 1, Le fait générateur et le lien 
causal, o.c., 147, nr. 175) ;

Tot staving van die zienswijze halen de [eisers] de volgende passage uit de 
rechtsleer aan : ‘ni la connaissance ni l’ignorance fautive de la victime de l’abus 
ou du dépassement de fonctions par le préposé ne justifient donc la conclusion de 
l’inapplication de l’article 1384, troisième alinéa, ou d’un partage de responsabi-
lité’ (L. corNeLIs, “Plaidoyer pour une responsabilité uniforme en cas d’abus de 
fonctions”, RCJB 1997, 344, nr. 25) ;

Er dient echter op gewezen dat die auteur preciseert dat het verband dat moet 
bestaan tussen de fout van de aangestelde en de uitoefening van zijn bediening op 
objectieve wijze moet worden vastgesteld (ibidem, nrs. 32 tot 34) en dat :

— aldus moet worden nagegaan hoe een normaal bedachtzaam en omzichtig 
persoon die in dezelfde omstandigheden als de getroffene verkeert, de bediening 
van de aangestelde of van de bediende zou opgevat hebben ;

— indien hij had geweten dat de aangestelde niet meer in het kader van zijn 
bediening handelde, dan zou daaruit moeten worden afgeleid dat de getroffene 
dat ook had moeten weten en, bijgevolg, dat de schadeveroorzakende fout geen 
verband met die de bediening heeft. In dat geval beschikt de getroffene niet over 
een aquiliaans verhaal tegen de aansteller ;

— indien een normaal bedachtzaam en omzichtig persoon, die in dezelfde 
feitelijke omstandigheden verkeert, daarentegen in de waan had verkeerd dat 
de aangestelde nog steeds binnen de grenzen van zijn functies handelde, kan de 
getroffene zich beroepen op de objectieve aansprakelijkheid van de aansteller ;

— die regels moeten worden genuanceerd wanneer blijkt dat de getroffene daad-
werkelijk weet had van de echte draagwijdte van de functies van de aangestelde 
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en, bijgevolg van het feit dat hij uit dat kader trad. In dat geval mag hij zich niet 
beroepen op artikel 1384, derde lid : de getroffene die weet heeft van de overschrij-
ding van de functies en die bijgevolg weet dat niet voldaan is aan de voorwaarden 
van artikel 1384, derde lid, zou immers op bedrieglijke wijze schade toebrengen aan 
de aansteller door niettemin diens veroordeling te verkrijgen krachtens die wets-
bepaling. Op grond van het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’ kan 
een dergelijk beroep niet tegen de aansteller worden ingesteld (ibidem, nr. 32, 354) ;

Het hof [van beroep] oordeelt dat het beroep tegen de aansteller slechts door 
getroffenen die te goeder trouw zijn, kan worden ingesteld, wat onderstelt dat 
hun foutieve inschatting van de bevoegdheid van de aangestelde met wie zij 
gehandeld hebben, gewettigd moet zijn ;

Artikel 1384, derde lid, vooral in de uitbreidende uitlegging ervan, geldt immers 
slechts ten aanzien van derden die te goeder trouw zijn (H. De paGe, Traité élémen-
taire de droit civil belge, deel II, 3e ed., 1024, nr. 990, noot 2) ;

Enkel die oplossing kan de billijke middenweg zijn voor de strenge regeling 
die voor de aanstellers geldt in geval van misbruik van bediening (Ch. DaLcq, ‘La 
responsabilité du fait des personnes agissant pour autrui’, in Responsabilités, traité 
théorique et pratique, titel IV, boek 40, p. 14, nr. 6) ;

[…] c) Zoals eerder gezegd, konden de [eisers] niet onwetend zijn van het feit 
dat S.F. zijn bediening misbruikte en, bijgevolg, dat de litigieuze beleggingen 
onregelmatig waren ; 

Hun vordering kan dus niet worden aangenomen op grond van artikel 1384, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, omdat gewettigde dwaling betreffende de 
omvang van de bevoegdheid van die aangestelde, in hun hoofde is uitgesloten”.

Grieven

Luidens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is men niet alleen 
aansprakelijk voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar 
ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men 
moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft. 

Artikel 1384, derde lid, van dat wetboek preciseert dat de meesters en zij die 
anderen aanstellen, aansprakelijk zijn voor de schade door hun dienstboden en 
aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben. 

Uit de bewoordingen van die bepaling volgt dat de aansteller reeds dan aanspra-
kelijk kan worden verklaard wanneer zijn aangestelde een onrechtmatige daad 
heeft gesteld, die onrechtmatige daad gesteld is tijdens de bediening en, zij zelfs 
onrechtstreeks of occasioneel, daarop betrekking heeft en die daad een derde 
schade berokkent. 

Artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek legt enkel die drie voor-
waarden op en laat de toepassing van de aansprakelijkheidsregeling geenszins 
afhangen van het feit dat de getroffene (terecht) geen weet had van het misbruik 
van bediening. 

Daaruit volgt dat de aansteller, wanneer een aangestelde tijdens zijn bediening 
een fout begaat die, zij het zelfs onrechtstreeks en occasioneel, betrekking heeft 
op zijn bediening, met toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, moet instaan voor de fout van zijn aangestelde, en zulks ongeacht of 
de getroffene wist of had kunnen weten dat er sprake was van misbruik van de 
functies.

De eigen fout van de benadeelde persoon, die erin bestaat dat hij wist of hoorde 
te weten dat de aangestelde misbruik maakte van de bediening, is niet voldoende 
om die aansprakelijkheid uit te sluiten maar zal, desgevallend leiden tot verde-
ling van de aansprakelijkheid.
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In deze zaak overweegt het arrest dat “S.F. directeur [was] van een kantoor 
waar de [eisers] klant waren ; stukken met het briefhoofd [van de verweerster] 
werden door hem opgesteld ; de verrichtingen, zowel de plaatsing van de gelden 
als de afhalingen in contant geld gebeurden in zijn bankkantoor tijdens de 
openingsuren ; de fouten van de aangestelde van [de verweerster], tijdens zijn 
bediening, staan daarmee in verband, zodat zijn aansteller daarvoor op grond van 
artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan worden 
gesteld, ook al zijn ze het gevolg van een misbruik van bediening”.

Aldus stelt het uitdrukkelijk vast, niet alleen dat de aangestelde fouten heeft 
begaan, maar bovendien dat die fouten door hem zijn begaan tijdens zijn bedie-
ning en daarop betrekking hebben. 

Bijgevolg waren de voorwaarden voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek vervuld, zodat de verweerster de door haar aange-
stelde veroorzaakte schade van de eisers diende te vergoeden. 

Het arrest dat vaststelt dat de fouten van de voormalige directeur van verweer-
sters agentschap begaan werden tijdens de bediening en betrekking hadden op die 
bediening, heeft bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat de op artikel 1384, 
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek gegronde vorderingen niet gegrond waren 
omdat het niet mogelijk was dat de eisers het misbruik van bediening door S.F. 
niet hadden beseft en zich niet konden beroepen op een terechte onwetendheid 
(schending van artikel 1384, eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek).

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Betreffende de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang

De verweerster voert aan dat het arrest, dat zich aansluit bij de leer 
van professor Cornelis, het gedrag van de getroffene als bedrog aanmerkt 
omdat hij van de aansteller schadevergoeding vordert, hoewel hij weet 
dat de aangestelde met wie hij gehandeld heeft zijn bediening te buiten 
is gegaan, en dat het zodoende een wettelijke toepassing maakt van het 
algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit om zijn beslissing daarop 
te gronden.

Het arrest, dat de denkpistes uiteenzet die tot de beslissing van het hof 
van beroep hebben geleid, verwijst weliswaar naar de leer van professor 
Cornelis, maar grondt die beslissing niet op het beginsel fraus omnia 
corrumpit maar op de overweging dat “het beroep tegen de aansteller slechts 
door getroffenen die te goeder trouw zijn, kan worden ingesteld, wat onder-
stelt dat hun foutieve inschatting van de bevoegdheid van de aangestelde met 
wie zij gehandeld hebben, gewettigd moet zijn”.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Middel

Krachtens artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek zijn 
de meesters en degenen die anderen aanstellen, aansprakelijk voor de 
schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bedie-
ning waartoe zij hen gebezigd hebben.

De onrechtmatige daad, ook de opzettelijke, moet weliswaar passen in 
het kader van de bediening van de aangestelde ; het is evenwel voldoende 
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de die daad werd gesteld tijdens de bediening en dat zij, ook onrecht-
streeks of occasioneel, daarop betrekking heeft ; indien die daad voort-
vloeit uit een misbruik van de bediening, wordt de aansteller slechts van 
zijn aansprakelijkheid vrijgesteld, voor zover zijn aangestelde zonder 
toestemming buiten de grenzen van zijn bediening heeft gehandeld en 
voor een doel buiten zijn eigen bevoegdheid heeft gehandeld.

Wanneer de onrechtmatige daad die voortvloeit uit een misbruik van 
de bediening, gesteld wordt tijdens de bediening en, zelfs onrechtstreeks 
of occasioneel, daarop betrekking heeft, moet de aansteller burgerrech-
telijk instaan voor de fout van zijn aangestelde.

De fout van de benadeelde persoon, die erin bestaat dat hij wist of 
hoorde te weten dat de aangestelde misbruik maakte van zijn bedie-
ning, is niet voldoende om de aansprakelijkheid van de aansteller uit te 
sluiten.

Uit de redenen van het beroepen vonnis die het arrest overneemt, 
alsook uit zijn eigen redenen, blijkt dat de eerste twee eisers “al jaren 
klant zijn bij de [verweerster] […] via het kantoor te G. […] dat geleid 
wordt door de heer […] F.”, dat de eisers “door toedoen van de heer F. 
beleggingen hebben verricht”, dat de verweerster “uiteenzet dat zij, 
in de loop van november 2007, […] [de eisers] heeft gemeld dat zij de 
werkelijkheid van de bewuste beleggingen betwistte en dat zij zich niet 
gebonden achtte door verbintenissen die de, intussen overleden, heer 
F. was aangegaan” en dat, “[de eisers] een rechtsvordering [tegen de 
verweerster] hebben ingesteld, omdat zij weigerde hen te vergoeden”.

Uit de feiten die het arrest vermeldt, leidt het af, enerzijds, dat “het 
misbruik van de bediening door […] F. […] niet op ernstige gronden [kan] 
worden betwist” en dat “de fouten van de aangestelde van [de verweer-
ster], tijdens zijn bediening, […] daarmee in verband [staan], zodat zijn 
aansteller daarvoor op grond van artikel 1384, derde lid, van het Burger-
lijk Wetboek aansprakelijk kan worden gesteld, ook al zijn ze het gevolg 
van een misbruik van bediening”, en, anderzijds, dat “de beweringen van 
de [eisers] dat zij te goeder trouw gedacht hebben dat zij hun spaargeld 
bij [de verweerster] belegden, weinig waarschijnlijk lijken”, dat “zij niet 
redelijkerwijs hebben kunnen geloven dat dit het geval was”, dat “zij 
wisten dat S.F. misbruik van zijn bediening maakte door hun dergelijke 
beleggingen voor te stellen” en dat “[zij] niet onwetend [konden] zijn 
van het feit dat S.F. zijn bediening misbruikte en, bijgevolg, dat de liti-
gieuze beleggingen onregelmatig waren”.

Blijkens die vermeldingen oordeelt het arrest, enerzijds, dat de 
onrechtmatige daden van de aangestelde van de verweerster niet buiten 
de grenzen van zijn bediening zijn gesteld, en anderzijds, dat de eisers 
wisten dat die onrechtmatige daden voortvloeiden uit misbruik door 
die aangestelde van zijn bediening tijdens die bediening en dat ze, zelfs 
onrechtstreeks of occasioneel, daarop betrekking hebben.

Het arrest dat eerst overweegt dat “het beroep tegen de aansteller 
slechts door getroffenen die te goeder trouw zijn, kan worden inge-
steld, wat onderstelt dat hun foutieve inschatting van de bevoegdheid 
van de aangestelde met wie zij gehandeld hebben, gewettigd moet zijn”, 
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en dat “artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek […] slechts 
[geldt] ten aanzien van derden die te goeder trouw zijn”, en beslist dat 
“[de] vordering [van de eisers] […] dus niet [kan] worden aangenomen 
op grond van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
omdat gewettigde dwaling betreffende de omvang van de bevoegdheid 
van die aangestelde, in hun hoofde is uitgesloten”, schendt die wette-
lijke  bepaling.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de op artikel 1384, 

derde lid, van het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering van de eisers 
verwerpt en uitspraak doet over de kosten.

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

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

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

21 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Foriers.

N° 203

1o kamer — 21 maart 2013
(C.12.0118.F)

1o ERFDIENSTBAARHEID. — erFDIeNstBaarheID VaN aFVoer VaN huIshouDe-
LIjk aFVaLwater. — omschrIjVING. 

2o RECHTSMISBRUIK. — BeGrIp.

1o Een erfdienstbaarheid van afvoer van huishoudelijk afvalwater vereist, om 
uitgevoerd te worden, telkens een daad van de mens en is niet voortdurend. 
(Art. 688, derde lid, Burgerlijk Wetboek)

2o Rechtsmisbruik bestaat in het uitoefenen van een recht op een wijze die 
kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat 
recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon ; dat is inzonderheid het 
geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voor-
deel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft ; bij de beoorde-
ling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter rekening houden 
met alle omstandigheden van de zaak  (1).

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

  (1)  Cass. 17 jan. 2011, AR C.10.0246.F, AC 2011, nr. 47.
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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 eerste aanleg te Charleroi van 31 mei 2011.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

De eisers voeren een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 688, inzonderheid tweede en derde lid, 692, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek ;

— artikel 149 van de Grondwet ;
— algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden vonnis stelt vast :
 “Het geschil heeft betrekking op twee naburige, aan elkaar grenzende eigen-

dommen, in de rue de Binche te Beaumont :
— de eerste, op het nummer 27, gekadastreerd sectie A, nr. 498 C, eigendom (van 

de verweerder) verkregen van zijn moeder, mevrouw C.H. ; tijdens het geding werd 
de woning bewoond door mevrouw H., huurster ;

— de tweede, op het nummer 29, eigendom, voor de helft in volle eigendom en 
voor de helft in vruchtgebruik, van (de eiseres) en, voor de helft in vruchtgebruik 
en voor de helft in blote eigendom, van haar zoon, (de eiser).

In hoofdzaak en oorspronkelijk gaat dit geding over de belemmering van de 
afvoer van afvalwater over het pand (van de eisers) en waarvan niet wordt betwist 
dat hij dient om het afvalwater (van verweerders) erf af te voeren.

Oorspronkelijk vormden de twee litigieuze eigendommen één geheel. Ze 
behoorden toe aan de grootouders en nadien aan de moeder (van de verweerder), 
meer bepaald mevrouw C.H., die ze (dus het goed in zijn geheel bestaande uit de 
twee kavels) verkregen heeft volgens een notariële akte van overdracht en verde-
ling, op 3 maart 1952.

Bij notariële akte van 23 april 1953 verkoopt mevrouw C.H. het pand nr. 29 aan 
de heer G.M. en aan mevrouw M.F.

Die akte vermeldt : ‘het goed wordt verkocht in de toestand waarin het zich nu 
bevindt, met alle eventuele actieve en passieve erfdienstdienstbaarheden die het 
kunnen dienen of bezwaren, maar zonder waarborg van de vermelde oppervlakte, 
noch van de staat van de gebouwen’.

Bij de aanvang van het geding is het pand nr. 29 eigendom van (de eiseres) en 
(van de eiser).

(De verweerder) verkrijgt het pand nr. 27 bij akte van notaris D’Hayer op 7 mei 
1998.

Bij een op 30 maart 2009 betekende dagvaarding vordert (de verweerder) voor de 
vrederechter dat (de eiseres) wordt veroordeeld om de toegang toe te staan tot de 
litigieuze afvoer op haar erf om hem te kunnen onderzoeken en vrijmaken en dit, 
op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag ; hij vordert tevens dat zij wordt 
veroordeeld om de helft van de kosten te dragen voor de renovering van de afvoer.
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Bij een op 28 april 2009 op tegenspraak gewezen vonnis beveelt de eerste rechter, 
alvorens recht te doen, een bezoek aan de litigieuze plaats. (…)

Het plaatsbezoek gebeurt op 22 juni 2009.
Bij een op 3 juli 2009 neergelegd verzoekschrift komt (de eiser) vrijwillig tussen 

in de zaak.
Bij een op 31 augustus 2009 neergelegde conclusie stellen (de eiser) en (de 

eiseres) een tegenvordering in teneinde :
— voor recht te doen zeggen dat er ten voordele van het pand van de (verweerder) 

pand geen enkele dienstbaarheid van afvoer ten laste van hun pand bestaat,
— de litigieuze afvoer te verwijderen of, subsidiair en indien nodig, toestem-

ming te krijgen om die zelf te verwijderen.
Bij een op 29 oktober 2009 neergelegde conclusie stelt (de verweerder) een eerste 

tussenvordering in en vraagt dat wordt erkend dat er ten voordele van zijn erf 
een erfdienstbaarheid van waterafvoer bestaat die is gevestigd door bestemming 
door de huisvader.

(…) Bij het op 27 april 2010 op tegenspraak gewezen beroepen vonnis verklaart 
de eerste rechter de vorderingen ontvankelijk. Hij verklaart de hoofdvordering 
ongegrond en de tegenvordering gegrond (…).

Hij zegt bijgevolg voor recht dat er ten voordele van het pand (van de verweerder) 
geen enkele erfdienstbaarheid van afvoer ten laste van het naburig pand bestaat 
en veroordeelt hem om de litigieuze afvoerleiding te verwijderen.

(…) Bij verzoekschrift van 8 juli 2010 stelt (de verweerder) hoger beroep in tegen 
het vonnis van 27 april 2010. Het hoger beroep is gericht tegen (de eiseres) en 
tegen (de eiser).

In hoger beroep vordert (de verweerder) :
— dat zijn oorspronkelijke vordering om de afvoer te onderzoeken en vrij te 

maken, ontvankelijk en gegrond wordt verklaard,
— dat er wordt vastgesteld dat er ten voordele van zijn erf een erfdienstbaar-

heid bestaat door bestemming door de goede huisvader,
— subsidiair, dat wordt gezegd dat de vordering van de tegenpartijen om de 

litigieuze afvoer te verwijderen rechtsmisbruik oplevert.
(De eisers) vorderen van hun kant dat het beroepen vonnis wordt bevestigd.”
Het bestreden vonnis beslist vervolgens dat de tegenvordering van de eisers (die 

ertoe strekte een deel van de litigieuze afvoer te doen verwijderen) niet gegrond 
is en dat verweerders tussenvordering gegrond is. Het stelt voorts vast dat er een 
“erfdienstbaarheid van afvoer” bestaat door bestemming door de huisvader ten 
voordele van verweerders erf en ten laste van de eisers.

De beslissing steunt op de onderstaande redenen :
 “Betreffende de tegenvordering en de eerste tussenvordering
Om die twee vorderingen te beslechten, dient te worden nagegaan of er ten 

voordele van het erf nr. 27 een erfdienstbaarheid bestaat ten laste van het erf 
nr. 29, en zo ja, dient de aard ervan te worden onderzocht ;

Een erfdienstbaarheid door toedoen van de mens kan op drie wijzen worden 
gevestigd : 

— vestiging door een titel (artikelen 690 tot 692 van het Burgerlijk Wetboek) ;
— vestiging door verkrijgende verjaring (artikelen 690 en 691 van het Burger-

lijk Wetboek) ;
— vestiging door bestemming door de huisvader (artikelen 692 en 693 van het 

Burgerlijk Wetboek) ;
Voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden worden verkregen door een titel of 

door dertigjarig bezit (artikel 690 van het Burgerlijk Wetboek) ;
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De overige erfdienstbaarheden kunnen slechts door een titel worden gevestigd 
(artikel 691 van het Burgerlijk Wetboek) ;

De bestemming door de huisvader geldt overigens als titel ten aanzien van 
voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden (artikel 692 van het Burgerlijk 
Wetboek) ;

De litigieuze erfdienstbaarheid (waarvan het bestaan wordt gevorderd) is een 
voortdurende erfdienstbaarheid overeenkomstig de begripsomschrijving ervan in 
artikel 688 van het Burgerlijk Wetboek, dus een erfdienstbaarheid waarvan het 
gebruik voortdurend is zonder dat daartoe telkens een daad van de mens vereist 
is ; dat artikel preciseert trouwens uitdrukkelijk dat goten en waterlopen voort-
durende erfdienstbaarheden zijn ;

De bewuste erfdienstbaarheid is zichtbaar daar zij beantwoordt aan de begrip-
somschrijving in artikel 689, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, namelijk 
dat een zichtbare erfdienstbaarheid degene is die blijkt door uitwendige werken ;

In deze zaak is de afvoer zichtbaar (ook al ligt hij onder beton) langs de muur 
van nr. 27 en dit doorheen een lange buis (cf. proces-verbaal van plaatsbezoek) ; 
hij blijkt bovendien uit een uitwendig werk, namelijk de sterfput op de koer van 
het erf nr. 27 ;

Bovendien vormt een watervang die blijkt uit een uitwendig werk en waarvan 
de uitoefening voortdurend is of kan zijn, zonder dat daarvoor telkens een daad 
van de mens vereist is, een voortdurende of zichtbare erfdienstbaarheid (Cass. 
25 maart 1847, Pas. 384) ;

Gelet op die overwegingen is de litigieuze ‘erfdienstbaarheid’ wel degelijk 
voortdurend en zichtbaar ; zij kan bijgevolg worden gevestigd door een titel, door 
verkrijgende verjaring of door bestemming door de huisvader ;

Gelet op de gegevens uit het debat dient te worden vastgesteld dat geen titel 
het bestaan van de litigieuze erfdienstbaarheid uitdrukkelijk bekrachtigt ;

Bestemming door de huisvader is slechts aanwezig wanneer bewezen is dat twee 
thans van elkaar gescheiden erven aan dezelfde eigenaar hebben toebehoord en 
dat deze de zaken gesteld heeft in de toestand waaruit de erfdienstbaarheid voort-
vloeit (artikel 693 van het Burgerlijk Wetboek) ;

Dat bewijs wordt hier geleverd ; de litigieuze afvoer werd noodzakelijkerwijs en 
uiteraard aangebracht door een van de voormalige enige eigenaars van de twee 
(toen verenigde) erven, aangezien de litigieuze afvoer die over de beide erven liep 
bij de verdeling van het erf in 1953, reeds bestond, wat de [eisers] niet betwisten 
en wat [zij] overigens toegeven wanneer ze stellen dat het probleem voortkomt 
uit het feit ‘dat de afvoer slecht ontworpen is’ ;

De litigieuze afvoer die zichtbaar is op de foto’s die in het debat zijn overge-
legd, is trouwens oud en hij ‘loopt’ door de twee woningen omdat de twee erven 
oorspronkelijk slechts een kavel vormden ;

Daaruit volgt dat de litigieuze afvoer wel degelijk een erfdienstbaarheid door 
bestemming door de huisvader is, die bestaat ten voordele van het erf nr. 27 en 
het erf nr. 29 bezwaart”.

en 

 “Ten overvloede : er wordt gepreciseerd dat de eis van de (eisers) om de liti-
gieuze afvoer te verwijderen, hoewel zij die afvoer, naar hun eigen zeggen, niet 
meer gebruiken, wat uiteraard de last ervan vermindert, misbruik van recht 
oplevert, aangezien het door (hen) verkregen voordeel niet in verhouding staat 
tot het nadeel dat (de verweerder) door die verwijdering zou hebben geleden ;

Gelet op die overwegingen moet de tegenvordering die ertoe strekt de afvoer te 
doen verwijderen, ongegrond verklaard worden en het beroepen vonnis wordt in 
die mate gewijzigd ;
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De eerste tussenvordering die ertoe strekt te erkennen dat er een erfdienst-
baarheid bestaat door bestemming door de huisvader, is daarentegen gegrond”.

Grieven

Eerste onderdeel

De voortdurende en zichtbare erfdienstbaarheid kan weliswaar worden 
verkregen door bestemming door de huisvader, maar uit de vaststellingen van 
het vonnis blijkt dat de litigieuze erfdienstbaarheid geen voortdurende erfdienst-
baarheid is.

Een voortdurende erfdienstbaarheid is een erfdienstbaarheid, zoals het 
bestreden vonnis erop wijst, “waarvan de uitoefening voortdurend is of kan zijn, 
zonder dat daarvoor telkens een daad van de mens vereist is”, en zoals vermeld in 
artikel 688, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis vermeldt echter : “in hoofdzaak en oorspronkelijk gaat 
dit geding over de belemmering van de afvoer van afvalwater over het pand (van 
de eisers) en waarvan niet wordt betwist dat hij dient om het afvalwater (van 
verweerders) erf af te voeren”.

Daaruit volgt dat de litigieuze erfdienstbaarheid een erfdienstbaarheid “van 
vergaarbak” of “van afvoer van huishoudelijk water” is, en een dergelijke 
erfdienstbaarheid is niet voortdurend, in de zin van artikel 688, tweede lid, van 
dat wetboek.

Daaruit volgt dat het vonnis niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de 
verweerder de litigieuze erfdienstbaarheid had verkregen door bestemming door 
de huisvader (schending van de artikelen 688 en 692 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel

Rechtsmisbruik bestaat in het uitoefenen van een recht op een wijze die kenne-
lijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een 
voorzichtig en zorgvuldig persoon.

Sommige toestanden kunnen wijzen op een dergelijk misbruik. Dat is onder 
meer het geval wanneer de schade die door de houder van het recht wordt veroor-
zaakt niet in verhouding staat tot het door hem beoogde of verkregen voordeel.

Volgens het bestreden vonnis zou, wanneer men ervan uitgaat, zoals hier, dat 
de litigieuze erfdienstbaarheid niet bestaat, uit een dergelijke wanverhouding, 
het machtsmisbruik door de eisers blijken, ingeval zij, zoals zij vorderen, de liti-
gieuze afvoer onder of op hun erf verwijderen. Het vonnis zegt dat het voordeel 
minimaal zou zijn omdat zij de afvoer niet meer gebruiken. 

Het bestreden vonnis bevat echter geen enkele vermelding over de schade van 
de verweerder. In zijn conclusie had hij getallen vermeld, waarover het vonnis 
niets zegt.

Bijgevolg kunnen de appelrechters onmogelijk de grootte van de eventuele 
schade van de verweerder bepalen en bijgevolg kunnen zij niet nagaan of ze al 
dan niet buiten verhouding staat tot het door de eisers beoogde voordeel.

Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter immers 
rekening houden met alle feitelijke omstandigheden van de zaak.

In deze zaak werd die regel niet nageleefd : het bestreden vonnis miskent dus 
het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel en schendt de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis belet althans het Hof de wettigheid van zijn beslissing te 
toetsen (schending van artikel 149 van de Grondwet).
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III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste onderdeel

Luidens artikel 688, derde lid, Burgerlijk Wetboek zijn niet voortdu-
rende erfdienstbaarheden die welke, om te worden uitgeoefend, telkens 
een daad van de mens vereisen.

Het bestreden vonnis stelt het volgende vast : “in hoofdzaak en 
oorspronkelijk gaat dit geding over de belemmering van de afvoer van 
afvalwater over het pand (van de eisers) en waarvan niet wordt betwist 
dat hij dient om het afvalwater (van verweerders) erf af te voeren”.

Een dergelijke erfdienstbaarheid van afvoer van huishoudelijk afval-
water vereist, om te worden uitgeoefend, telkens een daad van de mens, 
en is niet voortdurend.

Het bestreden vonnis dat beslist dat de litigieuze erfdienstbaarheid 
een voortdurende erfdienstbaarheid is, schendt artikel 688, derde lid, 
Burgerlijk Wetboek. 

Tweede onderdeel

Rechtsmisbruik bestaat in het uitoefenen van een recht op een wijze 
die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van 
dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon. Dat is inzonder-
heid het geval wanneer de veroorzaakte schade niet in verhouding staat 
tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogt of verkregen heeft. 
Bij de beoordeling van de voorhanden zijnde belangen, moet de rechter 
rekening houden met alle omstandigheden van de zaak.

Het bestreden vonnis overweegt dat “er wordt gepreciseerd dat de eis 
van de [eisers] om de litigieuze afvoer te verwijderen, hoewel zij die 
afvoer, naar hun eigen zeggen, de afvoer niet meer gebruiken, wat uiter-
aard de last ervan vermindert, misbruik van recht oplevert, aangezien 
het door [hen] verkregen voordeel niet in voorhouding staat tot het 
nadeel dat [de verweerder] door die verwijdering zou hebben geleden”.

Het bestreden vonnis, dat het ongemak van de verweerder ten gevolge 
van de verwijdering van de afvoer niet preciseert terwijl op grond 
daarvan kan worden beoordeeld of het buiten verhouding stond tot het 
voordeel dat de eisers eruit verkregen zouden hebben, verantwoordt niet 
naar recht zijn beslissing dat “de tegenvordering die ertoe strekt de 
afvoer te doen verwijderen, ongegrond verklaard [moet] worden”.

De beide onderdelen zijn gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat het hoger 
beroep ontvankelijk verklaart, het ten dele gegrond verklaart en zegt 
dat verweerders hoofberoep geen voorwerp heeft.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar rechtbank van eerste aanleg te 
Bergen, rechtszitting houdende in hoger beroep.

21 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Simon. — Gelijkluidende conclusie : de heer Werquin, 
advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 204

1o kamer — 22 maart 2013 
(C.11.0096.N. — C.11.0098.N)

1o NotarIs. — VerLIjDeN VaN akteN BuIteN het amBtsGeBIeD. — VoorwaarDeN. 
— mIskeNNING VoorschrIFt. — GeVoLG.

2o BewIjs. — BurGerLIjke ZakeN. — GeschrIFteN. — aLGemeeN. — 
autheNtIek akte. — NotarIs. — VerLIjDeN VaN akteN BuIteN het amBtsGe-
BIeD. — VoorwaarDeN. — mIskeNNING VoorschrIFt. — GeVoLG.

1o en 2o Uit de schrapping in artikel 114 Wet Notarisambt van de verwijzing 
naar artikel 6, eerste lid, 1o door de wet van 4 mei 1999 en uit de parlemen-
taire voorbereiding van deze wet blijkt dat de wetgever aan de miskenning 
van het in dit artikel 6, eerste lid, 1o bedoelde voorschrift niet langer het 
gevolg van de nietigheid van de notariële akte heeft willen verbinden en 
heeft willen derogeren aan het bepaalde in artikel 1317, eerste lid, Burgerlijk 
Wetboek ; hieruit volgt dat de bijzondere regeling van de Wet Notarisambt de 
niet-vermelding van de verklaring van de partij dat zij fysiek niet in staat is 
om zich te verplaatsen naar het kantoor zoals bepaald in artikel 5, § 2, niet 
met de nietigheid sanctioneert  (1). (Artt. 5, § 2, 6, eerste lid, 1o, en 114 Wet 
Notarisambt ; Art. 1317, eerste lid, BW)

(r. t. G. e.a. ; IN aaNweZIGheID VaN D. e.a. ; V. t. G. e.a.) 

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :

I. sItuerING

1. Het geschil heeft betrekking op een testament dat door de erflater 
werd verleden voor een notaris, die buiten zijn ambtsgebied optrad, 
zonder dat hierin een verklaring is opgenomen dat de erflater fysiek niet 
in staat was om zich naar het kantoor van de instrumenterende notaris 
te verplaatsen.

2. De (eerste) verweerster betwistte de geldigheid van dit testament 
dat volgens haar niet voldoet aan de vormvoorwaarden van authentici-
teit vervat in artikel 1317, eerste lid, BW en bijgevolg nietig is.

3. Het bestreden arrest oordeelde in die zin.

  (1)  Zie concl. O.M.
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4. Tegen deze beslissing voert de eiser, respectievelijk, twee middelen 
tot cassatie (zaak I) en een enig middel (zaak II) aan.

II. BesprekING VaN De mIDDeLeN

1. Het eerste middel van zaak I en het enig middel van zaak II betreft 
dezelfde problematiek, te weten de vraag naar de waarde en de sanctio-
nering van een akte die door een notaris verleden is buiten zijn ambts-
gebied zonder dat daartoe aan (al) de vereiste wettelijke formaliteiten 
werd voldaan.

2. Vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 (BS 1 okt. 1999) 
tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 (25ventôse) op het notarisambt 
voorzag artikel 68 van die wet, dat de nietigheden behandelde, uitdruk-
kelijk dat de schending van artikel 6, eerste lid, 1o Organieke wet nota-
riaat de nietigheid van de akte met zich kon brengen. In die context 
was het de notaris verboden om zijn bediening uit te oefenen buiten 
zijn ambtsgebied, behalve in de in artikel 5, § 2, bedoelde gevallen, 
d.w.z. wanneer de partijen enkel door persoonlijke verschijning kunnen 
optreden in de akte en zij daarin de verklaring afleggen dat zij fysiek 
niet in staat zijn zich te verplaatsen naar het kantoor van de instrumen-
terende notaris.

3. De tekst van voormeld artikel 68 werd bijna integraal opgenomen 
in het nieuw artikel 114 Organieke wet notariaat, zoals ingevoegd bij 
de wet van 4 mei 1999 (met inwerkingtreding op 1 januari 2000), maar 
met dien verstande dat de verwijzing naar artikel 6, 1o niet meer werd 
opgenomen.

4. De verdwijning van de verwijzing naar artikel 6, 1o uit die wet gaf 
aanleiding tot discussie over de vraag of de schending door een notaris 
van zijn territoriale bevoegdheid vooraan al dan niet kon worden 
beheerst door artikel 1317, eerste lid, BW, dat op algemene wijze bepaalt 
wat onder een authentieke akte dient te worden verstaan, d.w.z. een 
akte die in wettelijke vorm is verleden voor openbare ambtenaren die 
daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij is opgemaakt.

5. Hierbij kan alleszins in overweging worden genomen dat de orga-
nieke wet op het notarisambt tot stand kwam in 1803, terwijl het 
Burgerlijk Wetboek, met daarin het artikel 1317, het daglicht zag in 
1807, zodat op het ogenblik van de inwerkingtreding van artikel 1317 BW 
de bevoegdheidsoverschrijding voor een notariële akte reeds specifiek 
geregeld werd door de voormelde organieke wet. In dat opzicht vormde 
het Burgerlijk Wetboek geen bijzondere wet t.a.v. de organieke wet op 
het notariaat die op dat vlak specifieke regelingen voorzag die bepaalde 
authentieke akten beheersen en waaraan, omwille van hun bijzonder 
karakter, dan ook voorrang lijkt te kunnen worden verleend.

6. Waar de loutere anterioriteit in de wetgeving op zich het samengaan 
van twee dergelijke wetgevingen niet uitsluit, en al zeker niet zolang zij 
met elkaar verenigbaar zijn (wat tot vóór de wet van 4 mei 1999 het geval 
was), lijkt bij de verantwoording van de opheffing van de verwijzing naar 
artikel 6, 1o in artikel 114 Organieke wet notariaat (dat zoals reeds hoger 
gesteld niet meer is dan het vroegere artikel 68 ervan) dan ook de vraag 
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te kunnen worden gesteld waarom de bijzondere wet uiteindelijk niet 
langer een zo verregaande sanctie als de nietigheid wenselijk achtte.

7. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 mei 1999  (1) 
blijkt dat het de bedoeling van de wetgever was dat de partijen niet 
(langer) het slachtoffer zouden zijn van de bevoegdheidsoverschrijding 
waaraan de notaris zich schuldig maakt. Uit de lezing hiervan blijkt 
tevens dat de opname van de oude tekst van artikel 68 in het nieuwe 
artikel 114 – met dien verstande dat de verwijzing naar artikel 6, 1o werd 
weggelaten – dan ook geen loutere vergetelheid betreft, maar een 
bewuste keuze van de wetgever uitmaakte  (2). 

8. Maar ook de voorstanders van artikel 1317 (en 1318) BW kunnen 
steun vinden in de parlementaire geschiedenis van de nieuwe wetgeving. 
Zo werd ter gelegenheid van een amendement de verantwoording hier-
voor immers juist in het Burgerlijk Wetboek gezocht  (3).

9. Een en ander neemt alleszins niet weg dat een versoepeling in ieder 
geval wel degelijk de bedoeling is geweest bij de voorbereiding van de 
nieuwe notariswet. Zo wordt m.b.t. deze voorbereidende werkzaamheden 
onder meer verwezen naar het rapport Krings  (4) waarin wordt gesteld 
dat de miskenning van deze bepaling niet meer gesanctioneerd zal 
worden door de nietigheid van de akte, waarvan de partijen de grootste 
slachtoffers zijn, maar met disciplinaire straffen die in de reglementen 
van de Nationale Kamer der notarissen zullen worden bepaald.

10. Niettemin blijft de vraag naar de sanctionering van een territo-
riaal onbevoegde notaris een heikel punt. Aan de ene zijde is de doctrine 
in dat verband van oordeel dat het nieuwe artikel 114 Organieke wet 
notariaat de onverkorte toepassing van artikel 1317, eerste lid, BW niet 
in de weg staat, terwijl een andere strekking deze visie juist verwerpt.

11. Hoe dan ook is het vormvoorschrift van artikel 5, § 2, Organieke 
wet notariaat niet als te sanctioneren met nietigheid opgenomen in 
artikel 114 van die wet, en is dit van artikel 6, 1o bewust geschrapt uit 
de lijst van artikel 114. Dat laatste artikel vermeldt aldus met name 
dat elke akte, opgemaakt in strijd met het bepaalde in de artikelen 6, 
3o en 4o, 9, § 2, eerste lid, 10, 12, tweede lid, 14, 20 en 51, § 7, nietig is 
indien zij niet door alle partijen is ondertekend. Indien de akte door 
alle contracterende partijen is ondertekend, geldt zij slechts als onder-
hands geschrift, zulks onverminderd de schadevergoeding die in beide 
gevallen, zo daartoe aanleiding bestaat, moet worden betaald door de 
notaris die voornoemde voorschriften heeft overtreden. Uit artikel 5, 
§ 2, Organieke wet notariaat blijkt m.i. trouwens nog dat de ambts-
uitoefening door de notaris buiten zijn ambtsgebied verantwoord 
is voor zover de fysieke toestand van de partij die persoonlijk moet 
verschijnen, dit vereist. Als dusdanig heeft de wetgever hier dus zelf 
een afwijking op de territoriale (on)bevoegdheid van de notaris voor-

  (1)  Parl. St., Kamer 1432/19-97/98, 146.
  (2)  A. DeLIèGe, “Het verlijden van een akte door een notaris buiten zijn ambtsge-

bied”, in De vernieuwde notariswet, II, Larcier, 2005, 187.
  (3)  A. mIchIeLseNs, “Authenticiteit en formalisme”, in Authenticiteit en informatica, 

Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat, 2000, (41-) 43, nrs. (7-)9.
  (4)  Zie. A. DeLIèGe, o.c., 187, voetnoot 34.
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zien door de fysieke onmogelijkheid om zich te verplaatsen in overwe-
ging te nemen in de gevallen waar de persoonlijke aanwezigheid van de 
partij vereist is.

12. In die optiek kan men zich dan ook de vraag stellen of onder meer in 
gevallen zoals deze, waarbij de erflater – over wiens toestand van kenne-
lijk fysieke onmogelijkheid tot verplaatsing blijkbaar geen betwisting 
bestaat en die trouwens amper drie dagen na het verlijden van de akte 
is overleden – een sanctie van het ontzeggen van authenticiteit van de 
notariële akte wegens het niet vermelden erin van de verklaring van de 
betrokken persoon van de onmogelijkheid om zich te verplaatsen, geen 
disproportioneel gevolg uitmaakt, nu, zoals blijkt uit de parlementaire 
voorgaanden, de verwijzing naar artikel 6, 1o van voormelde wet juist 
geschrapt is omdat de nietigheid die daar op dat ogenblik mee gepaard 
ging een straf inhield die de rechtszoekende trof, terwijl het zich hier 
eerder om een tuchtrechtelijke aangelegenheid handelt ten opzichte van 
de notaris, waarmee eerstgenoemde niets te zien heeft, en m.b.t. de in 
artikel 5, § 2, bepaalde uitzondering op de regel weliswaar een strikte 
interpretatie wordt voorgehouden, maar benadrukt wordt dat bepaalde 
specifieke situaties, bij wijze van sociale maatregel, daardoor toch 
moeten kunnen opgevangen worden, zoals meer bepaald wanneer een 
patiënt in het ziekenhuis is opgenomen buiten het arrondissement waar 
zijn (vertrouwens) notaris zijn standplaats heeft en hij/zij op deze een 
beroep wenst te doen om zijn testament op te maken …  (1).

13. Op grond van deze gewilde tussenkomst van de wetgever en binnen 
de verantwoording van de hierboven nader toegelichte aanpassing van 
de bijzondere organieke wet op het notarisambt die m.i. als lex specialis 
voor de notariële authentieke akten — waarin de territoriale onbevoegd-
heid niet langer meer met nietigheid gesanctioneerd wordt — primeert 
op de algemene regeling van artikel 1317 BW, komt het mij dan ook voor 
dat de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden. In 
die context maken de bijzondere regeling en de opheffing op dat punt 
voor de notariële akten in artikel 114 Organieke wet notariaat immers 
juist specifiek de uitdrukkelijke wil van de wetgever uit waaraan naar 
mijn oordeel geen verdere afbreuk kan worden gedaan door het behoud 
van de algemene geldigheidsvoorwaarden van artikel 1317 BW. Er anders 
over oordelen zou aan die territoriale bevoegdheidsregeling m.i. dan ook 
een draagwijdte geven die de wetgever juist heeft willen uitsluiten  (2).

14. Vanuit die benadering lijkt het eerste middel in zaak I en het enig 
middel in zaak II mij derhalve in zoverre gegrond. 

III. coNcLusIe

Nu de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, conclu-
deer ik in zoverre tot :

— de voeging van de beide zaken (I en II), die een cassatieberoep tegen 
hetzelfde arrest betreffen, en tot 

  (1)  Zie Parl. St., Kamer 1432/19-97/98, 146 en Parl. St., Senaat 1276/3-1458-1449, 33-34.
  (2)  Zie Cass. 7 mei 2007, AR C.06.0145.N, AC 2007, nr. 226, met concl. adv.-gen. m.o. 

Cornelis.
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— Vernietiging, evenals tot de bindendverklaring van huidig arrest 
voor de daartoe als dusdanig opgeroepen partijen. 

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen C.11.0096.N en C.11.0098.N zijn gericht tegen het 
arrest van het hof van beroep te Gent van 16 september 2010. 

Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 7 februari 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

A. In de zaak C.11.0096.N 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee 
middelen aan.

B. In de zaak C.11.0098.N

De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wetsbepalingen

— artikelen 5, 6, 1°, 12, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet 
van 1 maart 2007, en 114 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het 
notarisambt, alle bepalingen zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, 

— artikel 44 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 
ventôse jaar XI op het notarisambt, 

— de artikelen 969, 971, 972, zoals van toepassing vóór de wijziging bij 
wet van 6 mei 2009, en 1317 Burgerlijk Wetboek,

— artikel 68 van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notari-
sambt, zo als van toepassing vóór zijn vervanging bij wet van 4 mei 1999. 

Aangevochten beslissing 

Bij het bestreden arrest van 16 september 2010 verklaart het hof van 
beroep te Gent, rechtdoende op het hoger beroep van de eerste verweer-
ster, dit hoger beroep ontvankelijk en als volgt gegrond, doet, het 
bestreden vonnis teniet en, opnieuw wijzende, verklaart het testament 
van 11 november 2005 van wijlen E.V. nietig en veroordeelt de eiser tot 
de kosten van de beide instanties, gevallen aan de zijde van de eerste 
verweerster. Deze beslissing is gestoeld op volgende gronden :

 “De schending van artikel 5, 2°, Organieke Wet Notariaat
Notarissen mogen akten verlijden buiten hun ambtsgebied in de 

gevallen dat de partijen enkel door persoonlijke verschijning kunnen 
optreden in de akte en zij in de akte de verklaring afleggen dat zij fysiek 
niet in staat zijn zich te ver plaatsen naar het kantoor van de instrumen-
terende notaris (artikel 5, 2°, Orga nieke Wet Notariaat). 
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Buiten deze gevallen is het de notaris verboden zijn bediening uit te 
oefenen buiten zijn ambtsgebied (artikel 6, 1°, Organieke Wet Notariaat). 

Wat betreft de opmaak van een notarieel testament – waarbij de 
testator enkel door persoonlijke verschijning kan optreden – kan 
gebruik(t) gemaakt worden van de voornoemde uitzonderingsbepaling 
van artikel 5, 2°, Organieke Wet Notariaat. 

Het huidig artikel 114 Organieke Wet Notariaat, dat de bepalingen 
vermeldt waarvan de schending leidt tot de nietigheid als authentieke 
akte, verwijst niet (langer) naar artikel 6, 1°. 

Uit de weglating van artikel 6, 1° in de opsomming van artikel 114 
Organieke Wet Notariaat kan evenwel niet a contrario worden afgeleid 
dat wanneer een notaris optreedt buiten zijn ambtsgebied in tegenstrijd 
met artikel 6, 1°, Orga nieke Wet Notariaat de akte authenticiteit zou 
verkrijgen. 

Artikel 1317 Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat een authentieke 
akte een akte is die in de wettelijke vorm is verleden voor openbare 
ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij is opgemaakt. 

Indien derhalve niet voldaan is aan de voorwaarden van artikel 5, 2°, 
Organieke Wet Notariaat en de notaris op de plaats van de onderteke-
ning niet be voegd is, is de akte niet authentiek.

Te dezen werd in het notarieel testament door de testator niet 
verklaard dat zij fysiek niet in staat was zich te verplaatsen naar het 
kantoor van de notaris, waardoor één van de twee voorwaarden van art. 
5, 2°, Organieke Wet Notari aat niet vervuld was, en bij gebreke waaraan 
de notariële akte nietig is als authentieke akte.

5. De conversie naar een testament in de internationale vorm 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Besluit : het testament van 11 november 2005 is nietig.”

Grief 

Naar luid van artikel 1317 Burgerlijk Wetboek is een au thentieke akte 
een akte die in de wettelijke vorm is verleden voor openbare ambte-
naren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij is opgemaakt.

Voornoemd artikel, dat deel uitmaakt van de Eerste afdeling, getiteld 
“Schriftelijk bewijs”, van Hoofdstuk VI, getiteld “Bewijs van de verbin-
tenissen en bewijs van de betaling”, van Titel III, getiteld “Contracten of 
verbintenis sen uit overeenkomst in het algemeen”, van Boek III, getiteld 
“Op welke wijze eigendom verkregen wordt” van het Burgerlijk Wetboek, 
bepaalt op algemene wijze wat onder een authentieke akte dient te 
worden verstaan, zonder dat deze bepaling afbreuk doet aan de speci-
fieke regelingen, die bepaalde authentieke akten beheersen en waaraan 
omwille van hun bijzonder karakter voorrang moet worden verleend.

De vormen waarin de notariële akte moet worden verleden, de notaris 
die bevoegd is om de akte te verlijden en de gevolgen van de eventu ele 
niet-inachtneming door de notaris van een welbepaald voorschrift 
worden aldus beheerst door de wet van 16 maart 1803 tot regeling van 
het notaris ambt, die als specifieke regeling voorrang heeft op de rege-
ling van het Burger lijk Wetboek. 
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Naar luid van artikel 969 Burgerlijk Wetboek kan een testament 
eigenhandig, of bij openbare akte of in de vorm van het internatio naal 
testament gemaakt worden. 

Blijkens artikel 971 Burgerlijk Wetboek is het testament bij openbare 
akte het testament dat voor een notaris in tegenwoordigheid van twee 
getuigen of voor twee notarissen verleden wordt. 

Naar luid van artikel 972, tweede lid, Burgerlijk Wetboek, zoals van 
toepassing vóór de wijziging bij wet van 6 mei 2009, moet het testament, 
indien er slechts één notaris is, door de erflater worden gedicteerd en 
door die notaris geschreven. Dergelijke akte vergt zodoende de aanwe-
zigheid van de erflater.

Dergelijke akte vergt zodoende de persoonlijke aanwezigheid van de 
erflater. 

Overeenkomstig artikel 5, § 1, van de wet van 16 maart 1803, zoals 
gewijzigd bij wet van 4 mei 1999, oefenen notarissen hun ambt uit binnen 
het gerechtelijk arrondissement waarin hun standplaats gelegen is.

Krachtens artikel 5, § 2, van voornoemde wet, zoals gewijzigd bij 
dezelfde wet, mogen notarissen niettemin akten verlijden buiten hun 
ambtsge bied in de gevallen dat de partijen enkel door persoonlijke 
verschijning kunnen optreden in de akte en zij in de akte de verklaring 
afleggen dat zij fysiek niet in staat zijn zich te verplaatsen naar het 
kantoor van de instrumenterende nota ris.

Artikel 6, eerste lid, 1°, Wet Notarisambt, eveneens gewijzigd bij de 
wet van 4 mei 1999, bepaalt voorts dat het de notaris verboden is om 
zijn bediening uit te oefenen buiten zijn ambtsgebied, behalve in de in 
artikel 5, § 2, bedoelde gevallen. 

Indien blijkens artikel 5, § 2, Wet Notarisambt de verklaring van de 
betrokken persoon dat deze zich fysiek niet kan verplaat sen naar het 
kantoor van de notaris dient te worden opgenomen in de akte, volgt 
weliswaar niet uit de wet dat deze verklaring op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven of dat uit het enkele ontbreken van deze vermelding in 
de akte ook de onbevoegdheid van de notaris zou volgen.

Inderdaad bepaalt artikel 12, eerste lid, Wet Notarisambt, zoals 
gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999, en zoals van toepassing vóór de 
wijziging bij de wet van 1 maart 2007, alleen dat alle akten de naam, 
de gebruikelijke voornaam en de standplaats van de notaris die ze 
opmaakt alsmede de naam, de voornamen en de woonplaats van de 
partijen vermelden. De akten vermelden eveneens de plaats waar en 
de datum waarop de akten worden verleden (artikel 12, tweede lid van 
voornoemde wet). 

Voorts bepaalt artikel 114 Wet Notarisambt, zoals ingevoegd bij 
artikel 44 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 25 
ventôse jaar XI op het notarisambt, bij wijze van sanctie dat elke akte, 
opgemaakt in strijd met het bepaalde in de artikelen 6, 3° en 4°, 9, § 2, 
eerste lid, 10, 12, tweede lid, 14, 20 en 51, § 7, nietig is indien zij niet door 
alle partijen is ondertekend. Indien de akte door alle contracterende 
partijen is ondertekend, geldt zij slechts als onderhands geschrift, zulks 
onverminderd de schadevergoeding die in beide gevallen, zo daartoe 
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aanleiding bestaat, moet worden betaald door de notaris die voornoemde 
voorschriften heeft overtreden.

De Wet Notarisambt bevat aldus een specifieke sanctieregeling, die 
voorrang heeft op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, met dien 
verstande dat alleen de tekortkomingen die door artikel 114 Wet Notari-
sambt worden geviseerd, zullen leiden tot de nietigheid van de notariële 
akte en derhalve tot het ontzeggen aan de notariële akte van iedere 
authenticiteit. 

Uit de lezing van artikel 114 Wet Notarisambt blijkt dat hierin niet 
wordt verwezen naar de hierboven aangehaalde artikelen 5, § 2 en 6, 1°, 
Organieke Wet Notarisambt. 

Voornoemd artikel 114 herneemt, mits enkele wijzigingen, de tekst van 
het oorspronkelijke artikel 68 van de Wet Notarisambt, door de wet van 
4 mei 1999 door een andere bepaling vervangen, dat tot stand kwam voor 
de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek en naar luid waarvan 
elke akte, opgemaakt in strijd met het bepaalde in de artikelen 6, 1° en 
3°, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 en 67, nietig was indien zij niet door alle 
partijen is ondertekend en slechts geldt als onderhands geschrift indien 
ze door alle contracterende partijen is ondertekend ; onverminderd scha-
devergoeding in beide gevallen, zo daartoe aanleiding bestaat, ten laste 
van de notaris die de genoemde voorschriften heeft overtreden.

Uit de vergelijking van beide bepalingen volgt dat, waar voorheen de 
ambtsoverschrijding door de notaris werd gesanctioneerd door de nietig-
heid van de akte in toepassing van het voormalige artikel 68 Notariswet, 
deze niet langer meer sanctioneert met een nietigheid. 

De destijds bestaande nietigheidsgrond werd zodoende door de wetgever 
bij de wet van 4 mei 1999 afgeschaft. 

Evenmin sanctioneert de Wet Notarisambt de niet-vermelding van 
de verklaring van de partij dat zij fysiek niet in staat is om zich te 
verplaatsen naar het kantoor van de notaris, waarvan sprake in art 5, 
§ 2, met een nietigheid. 

Op straffe van miskenning van het bijzonder karakter van de sanctie-
regeling van de Wet Notarisambt, kan een dergelijke sanctie om de hier-
voor aangehaalde redenen evenmin worden afgeleid uit het hierboven 
reeds aangehaalde artikel 1317 Burgerlijk Wetboek, waarnaar het hof 
van beroep in het bestreden arrest verwijst. 

Uit laatstgenoemde bepaling, die slechts op algemene wijze bepaalt wat 
een authentieke akte is, volgt alleszins niet dat aan een notariële akte 
ieder authentiek karakter zou moeten worden ontzegd omwille van het 
enkele ontbreken in de bewuste akte van de verklaring van de betrokken 
partij dat deze zich in de onmogelijkheid bevindt om zich fysiek naar 
het kantoor van de notaris te begeven, zoals bedoeld in artikel 5, § 2, 
Organieke Wet Notarisambt, en dit ongeacht of de betrokken persoon 
zich al dan niet bevond in de toestand, waarvan sprake in artikel 5, § 2, 
Organieke Wet Notarisambt.

Het hof van beroep, dat in het bestreden arrest oordeelt dat, bij gebreke 
van vermelding in het notarieel testament van de verklaring van de 
testator dat zij fysiek niet in staat was om zich te verplaatsen naar het 
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kantoor van de notaris, de notariële akte als authentieke akte nietig 
is, en dit terwijl de Wet Notarisambt, die ter zake primeert op de rege-
ling van het Burgerlijk Wetboek, uit dien hoofde geen enkele nietigheid 
voorschrijft, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van 
de artikelen 5, 6, 1°, 12, eerste en tweede lid, zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij de wet van 1 maart 2007, 114 van de wet van 16 maart 
1803 tot regeling van het notaris ambt, al deze bepalingen zoals gewijzigd 
bij de wet van 4 mei 1999, 44 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van 
de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, 969, 971, 972, tweede 
lid, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 6 mei 2009, en 
1317 Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, artikel 68 van de wet 
van 16 maart 1803 tot regeling van het notaris ambt, zoals van toepas-
sing vóór zijn vervanging bij wet van 4 mei 1999). Bovendien vermocht 
het hof van beroep in geen geval wettig te beslissen dat de notaris niet 
bevoegd was om het notarieel testament op 11 november 2005 buiten 
zijn ambtsgebied te verlijden, zonder eerst vast te stellen dat de fysieke 
toestand van de testator, in het ziekenhuis overleden op 14 november 
2005, haar toeliet om zich naar het kantoor van de instrumenterende 
notaris te verplaatsen (schending van artikelen 5, 6, 1° en 114 van de wet 
van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt, zoals gewijzigd bij 
de wet van 4 mei 1999, en 1317 Burgerlijk Wetboek). 

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

A. Voeging

1. De cassatieberoepen in de zaken C.11.0096.N en C.11.0098.N zijn 
gericht tegen hetzelfde arrest.

Zij dienen te worden gevoegd. 

B. Zaak C.11.0098.N

Middel

2. Krachtens artikel 1317, eerste lid, Burgerlijk Wetboek is een authen-
tieke akte, een akte die in de wettelijke vorm is verleden voor openbare 
ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij is opgemaakt.

3. Krachtens artikel 5, § 1, Wet Notarisambt oefenen notarissen hun 
ambt uit binnen het gerechtelijk arrondissement waarin hun stand-
plaats gelegen is.

Krachtens artikel 5, § 2, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 1999, 
mogen notarissen niettemin akten verlijden buiten hun ambtsgebied in 
de gevallen dat de partijen enkel door persoonlijke verschijning kunnen 
optreden in de akte en zij in de akte de verklaring afleggen dat zij fysiek 
niet in staat zijn zich te verplaatsen naar het kantoor van de instrumen-
terende notaris. 

Krachtens artikel 6, eerste lid, 1°, Wet Notarisambt is het de notaris 
verboden zijn bediening uit te oefenen buiten zijn ambtsgebied, behalve 
in de in artikel 5, § 2, van deze wet bedoelde gevallen.
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4. Artikel 114 Wet Notarisambt, zoals gewijzigd door de wet van 4 mei 
1999, bepaalt dat elke akte opgemaakt in strijd met het bepaalde in de 
artikelen 6, 3° en 4°, 8, 9, § 2, eerste lid, 10, 12, tweede lid, 14, 20 en 51, § 7, 
van deze wet nietig is indien zij niet door alle partijen is ondertekend en 
geldt de akte, indien zij door alle contracterende partijen is ondertekend, 
slechts als onderhands geschrift, zulks onverminderd de schadevergoe-
ding die in beide gevallen, zo daartoe aanleiding bestaat, moet worden 
betaald door de notaris die voornoemde voorschriften heeft overtreden.

5. Uit de schrapping in artikel 114 Wet Notarisambt van de verwij-
zing naar artikel 6, eerste lid, 1°, door de wet van 4 mei 1999 en uit de 
parlementaire voorbereiding van deze wet blijkt dat de wetgever aan 
de miskenning van het in dit artikel 6, eerste lid, 1°, bedoelde voor-
schrift niet langer het gevolg van de nietigheid van de notariële akte 
heeft willen verbinden en heeft willen derogeren aan het bepaalde in 
artikel 1317, eerste lid, Burgerlijk Wetboek.

6. Hieruit volgt dat de bijzondere regeling van de Wet Notarisambt de 
niet-vermelding van de verklaring van de partij dat zij fysiek niet in 
staat is om zich te verplaatsen naar het kantoor zoals bepaald in voor-
meld artikel 5, § 2, niet met de nietigheid sanctioneert.

7. De appelrechters die het notarieel testament van 11 november 2005 
nietig verklaren omdat het werd opgemaakt buiten het ambtsgebied van 
de notaris en niet voldaan was aan de in artikel 5, § 2, opgelegde verkla-
ring, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond. 

C. Zaak C.11.0096.N

Eerste en tweede middel 

8. Gelet op de gedeeltelijke vernietiging ingevolge het cassatieberoep 
C.110098.N, zijn de middelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, 
zonder voorwerp.

Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.11.0096.N en C.11.0098.N.
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart.
Verklaart dit arrest bindend voor de tot bindendverklaring van het 

arrest opgeroepen partijen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

het gedeeltelijk vernietigd 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 Antwerpen.

22 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist, 
mevr. De Baets en mevr. Geinger.
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N° 205

1o kamer — 22 maart 2013
(C.12.0315.N)

huur VaN GoeDereN. — haNDeLshuur. — eINDe (opZeGGING. huur-
herNIeuwING. eNZ). — aaNVraaG tot herNIeuwING VaN De oNDerhuurDer. — 
VerpLIchtING hooFDhuurDer. — GeVoLG.

Uit de bepalingen van artikel 14, eerste en tweede lid, Handelshuurwet volgt 
dat de hoofdhuurder verplicht is zijn antwoord binnen drie maanden te 
rekenen vanaf de aanvraag tot hernieuwing van de onderhuurder kenbaar 
te maken aan de onderhuurder ; het stilzwijgen van de hoofdhuurder geldt 
als vermoeden van instemming met de aanvraag tot hernieuwing van de 
onderhuurder  (1). (Art. 14, eerste en tweede lid, Handelshuurwet)

(D. e.a. t. BrouwerIj haNDeLsmaatschappIj N.V. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem :

I. sItuerING

1. De betwisting kadert in de bijzondere regeling betreffende de 
handelshuur en de overdracht van huur en onderhuur, juncto het recht 
op hernieuwing ervan.

2. In voormelde context huurde tweede verweerster een handelshuis van 
eerste verweerster en gaf dit in onderhuur aan eisers. Eisers verstuurden 
in dat verband een aanvraag tot huurhernieuwing naar tweede verweer-
ster, en eerste verweerster werd hiervan door hen eveneens schrifte-
lijk op de hoogte gesteld. Eerste noch tweede verweerster heeft hierop 
binnen de voorgeschreven termijn geantwoord, en zelf hebben eisers op 
het stilzitten van eerste en tweede verweerster niet gereageerd. Door de 
afwezigheid van een dagvaarding betekend op hun verzoek zijn zij door 
het bestreden vonnis vervallen verklaard van hun recht op huurhernieu-
wing en veroordeeld tot ontruiming van het gehuurde pand.

3. Tegen deze beslissing voeren eisers een enig middel tot cassatie aan 
dat de schending opwerpt van de artikelen 11.II, eerste en tweede lid, en 
14, eerste en tweede lid, Handelshuurwet, evenals van de artikelen 1142, 
1146, 1147 en 1149 BW (i.v.m. de afwijzing van eisers vordering tot scha-
devergoeding).

II. BesprekING VaN het mIDDeL

1. De wetgeving bepaalt ter zake dat de huurder die het recht op 
hernieuwing verlangt uit te oefenen, zulks op straffe van verval bij 
gerechtsdeurwaardersexploot of bij aangetekende brief ter kennis van 
de verhuurder moet brengen, ten vroegste achttien maanden, ten laatste 
vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur. De kennisge-
ving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven waaronder 
de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan en de  vermelding 

  (1)  Zie de concl. van het O.M.
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bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van 
de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij 
niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn 
met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voor-
waarden, of van het aanbod van een derde (art. 14, eerste lid, Handels-
huurwet).

2. In geval van volledige of gedeeltelijke onderhuur, waarbij de handels-
zaak wordt verhuurd of door de huurder zelf wordt tot stand gebracht, 
heeft de onderhuurder slechts recht op hernieuwing van zijn huur indien 
en in de mate waarin de hoofdhuurder zelf de hernieuwing van de hoofd-
huur verkrijgt, behoudens het recht van terugneming van de hoofd-
huurder bij toepassing van artikel 16 Handelshuurwet en het recht van 
de onderhuurder op de in artikel 25 of artikel 16.IV bedoelde vergoeding, 
in geval van niet-hernieuwing (artikel 11.II, eerste lid, Handelshuurwet).

3. Het niet-aanvragen van de hernieuwing door de hoofdhuurder of het 
verwerpen van zijn aanvraag om redenen die hem alleen betreffen, doet 
geen afbreuk aan het recht van de onderhuurder op hernieuwing, mits de 
aanvraag die hij regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht, op dezelfde 
dag en in dezelfde vormen ter kennis van de verhuurder wordt gebracht. 
Indien de onderhuurder zijn aanvraag aan de verhuurder heeft medege-
deeld, laat deze hem een afschrift toekomen van elke kennisgeving die hij 
aan de hoofdhuurder doet (art. 11.II, tweede lid, Handelshuurwet).

4. De wet maakt de afhandeling van de hernieuwingsaanvraag van 
de onderhuurder aan de verhuurder afhankelijk van een bijzondere 
procedure, geregeld bij artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet. Indien 
partijen niet tot een overeenstemming komen en de onderhuurder zijn 
aanvraag tot huurhernieuwing zoals bepaald in artikel 11.II, tweede lid, 
van de Handelshuurwet ter kennis van de verhuurder heeft gebracht, 
dan moet de onderhuurder de hoofdhuurder en de verhuurder dagvaarden 
binnen dertig dagen na het afwijzend antwoord van een van beiden, of, 
indien één van hen niet heeft geantwoord, binnen dertig dagen na het 
verstrijken van de termijn van drie maanden. De verhuurder die zijn 
houding ten opzichte van de onderhuurder niet heeft bepaald, kan in 
de loop der instantie en binnen de termijnen die hem door de rechter 
worden toegestaan, zijn recht van terugneming inroepen of de hernieu-
wing afhankelijk stellen van andere voorwerpen. (Art. 14, tweede lid, 
Handelshuurwet).

5. Het vermoeden, ingesteld bij artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet, 
dat de verhuurder met de huurhernieuwing heeft ingestemd, is onweer-
legbaar wanneer deze niet binnen de termijn van drie maanden vanaf de 
regelmatige aanvraag zijn met redenen omklede weigering bij aangete-
kende brief of bij deurwaardersexploot ter kennis van de huurder heeft 
gebracht  (1).

6. De vraag of dit vermoeden ook van toepassing is bij de onderverhu-
ring, meer bepaald in de verhouding onderhuurder-hoofdhuurder, blijft 
evenwel het voorwerp van discussie uitmaken en wordt in de doctrine 
dan ook uiteenlopend beantwoord.

  (1)  Cass. 26 mei 2005, AR C.04.0316.F, AC 2005, nr. 299.
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6.1 Bepaalde auteurs menen dat het vermoeden van artikel 14, eerste 
lid, Handelshuurwet niet van toepassing is in deze relatie. Hiervoor 
worden twee argumenten aangehaald die enerzijds het cassatiearrest van 
16 maart 1990 betreffen en anderzijds de procedureregels van artikel 14, 
tweede lid, Handelshuurwet.

6.1.1. In het arrest van 16 maart 1990  (1) sprak uw Hof zich voor het 
eerst uit over de verhouding tussen het eerste en het tweede lid van 
artikel 14 Handelshuurwet. Het Hof besliste dat de regel van artikel 14, 
eerste lid, Handelshuurwet, krachtens welke de verhuurder geacht zal 
worden met de hernieuwing van de huur in te stemmen indien hij niet 
binnen drie maanden kennis geeft van zijn weigering, niet van toepas-
sing is op de onderhuurder, die binnen dertig dagen de verhuurder en 
de hoofdhuurder moet dagvaarden. Het verantwoordt zijn beslissing 
door te stellen dat artikel 14, tweede lid, in fine, van de Handelshuurwet 
immers uitdrukkelijk bepaalt dat de verhuurder die tijdens de periode 
van drie maanden bepaald in artikel 14, eerste lid, nog geen standpunt 
heeft ingenomen t.o.v. de aanvraag tot huurhernieuwing van de onder-
huurder, zulks nog kan doen tijdens het geding voor de rechter. Dit bete-
kent dat nu de verhuurder niet verplicht is zijn antwoord binnen drie 
maanden te rekenen vanaf de aanvraag tot hernieuwing aan de onder-
huurder kenbaar te maken, uit zijn stilzwijgen niet kan worden afge-
leid dat hij akkoord gaat met de aanvraag tot huurhernieuwing van de 
onderhuurder.

6.1.2. Met deze beslissing bevestigde het Hof een standpunt dat eerder 
al in de doctrine werd verdedigd  (2), en waarbij het uitblijven van een 
antwoord vanwege de verhuurder in geen geval als een stilzwijgende 
instemming wordt beschouwd.

6.1.3. A. Pauwels en M. Vrancken  (3) halen dit arrest ook aan wanneer 
zij verdedigen dat de regel van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet (…) 
niet van toepassing is op de onderhuurder, die binnen dertig dagen de 
verhuurder en hoofdhuurder moet dagvaarden.

6.1.4. Een gelijkaardige positie wordt eveneens ingenomen door 
L. Simont, J. De Grave en P.-A. Foriers  (4) die ervan uitgaan dat het 
Hof van Cassatie alzo weigert het vermoeden van stilzwijgende toestem-
ming dat weegt op de verhuurder in geval hij nalaat te antwoorden op 
het verzoek van de huurder tot huurhernieuwing (…) uit te breiden tot 
het geval van de onderhuurder die gehouden is, teneinde zijn rechten te 
behouden, wanneer geen akkoord bestaat tussen partijen, de verhuurder 
en de hoofdhuurder te dagvaarden binnen de dertig dagen van het nega-
tieve antwoord van de ene of de andere ofwel, bij gebreke aan reactie, 
binnen de dertig dagen volgend op het verstrijken van de termijn van 
drie maanden.

  (1)  Cass. 16 maart 1990, AR nr. 6419, AC 1989-90, nr. 428.
  (2)  Zie A. pauweLs, Handelshuur, APR, Brussel, Larcier, 1971, 126, nr. 273.
  (3)  A. pauweLs en M. VraNckeN, Commentaar bij art. 14 Handelshuurwet, in Bijzondere 

overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 
Mechelen, Kluwer, losbl., 1998, Art. 14-9, Hoofdst. V, nr. 13.

  (4)  L. sImoNt, J. De GraVe en P.-A. ForIers, “Les contrats spéciaux. Examen de 
jurisprudence (1981-1991)”, RCJB 1996, 343, nr. 134.
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Waar een dergelijk standpunt lijkt te impliceren dat het vermoeden 
aldus niet van toepassing is bij onderhuur, en dit zowel in de relatie 
onderhuurder-verhuurder als in de relatie onderhuurder-hoofdhuurder, 
komt het mij evenwel voor dat dit argument enkel op grond van een 
onjuiste (te ruime) lezing van het arrest van 16 maart 1990 kan worden 
ontwikkeld, daar deze beslissing immers alleen de verhouding onder-
huurder-verhuurder betrof en zich niet uitsprak over de toepasselijkheid 
van het vermoeden in de relatie onderhuurder-hoofdhuurder.

6.2. Ook de moeilijke verzoening van de toepasselijkheid van het 
vermoeden van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet in de relatie 
onderhuurder-hoofdhuurder met de procedurele regels van het tweede 
lid, doet sommige auteurs de niet-toepasselijkheid van het vermoeden 
bepleiten  (1).

7. Dit alles neemt niet weg dat verschillende auteurs een tegenover-
gesteld standpunt verdedigen en ervan uitgaan dat – nu op grond van 
de procedureregels van artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet geen 
correct antwoord lijkt te kunnen worden geformuleerd op de vraag of 
het vermoeden van toepassing is in de verhouding onderhuurder-hoofd-
huurder – dit wel degelijk het geval is.

7.1 In een vroege commentaar op de wet van 29 juni 1955 schrijft 
A. Houtekier  (2) in dat verband dat wanneer de dagvaarding door de 
onderhuurder ingeleid wordt, ten gevolge van een negatief antwoord van 
de verhuurder voor dat de termijn van drie maand aan de hoofdhuurder 
gesteld om te antwoorden verlopen is, zulks afbreuk doet aan het 
vermoeden van aanvaarding dat de onderhuurder krachtens artikel 14 
al. 1 kan leggen in dit gebrek aan reactie te zijnen opzichte vanwege 
de hoofdhuurder. Daar de betwisting reeds voor de rechter gebracht is, 
heeft een antwoord volgens de procedure van artikel 14 al. 1 geen zin 
meer. Maar is de termijn van 3 maand verlopen voor de dagvaarding, 
dan kan de onderhuurder zich natuurlijk op de verkregen stilzwijgende 
instemming van de hoofdhuurder beroepen.

7.1.2. Ook D. Janssen  (3) verdedigt dat het vermoeden van artikel 14, 
eerste lid, van toepassing is in de verhouding onderhuurder-hoofd-
huurder.

7.1.3. Dit lijkt tevens het geval te zijn voor K. Vanhove. In 2007  (4) 
schreef deze auteur weliswaar : “Indien noch de hoofdhuurder noch de 
verhuurder de aanvraag beantwoordt, dan moet de onderhuurder beiden 
eveneens binnen dertig dagen na het verstrijken van de antwoordter-
mijn van drie maanden dagvaarden. Het vermoeden van instemming 

  (1)  Zie o.a. B. LouVeauX, Le droit du bail commercial, Brussel, Larcier, 2011, 541, nr. 596 ; 
zie ook P. struyVeN, “La cession du bail et la sous-location”, in G. BeNoIt e.a. (eds.), Le 
bail commercial, Brussel, La Charte, 2008, (308), 314.

  (2)  A. houtekIer, “Commentaar op de wet van 29 juni 1955 tot wijziging van de wet 
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van 
het handelsfonds”, RW 1955-56, (473), 481, nrs. 26.

  (3)  D. jaNsseN, “Les péripéties du renouvellement”, in G. Benoit e.a. (eds.), Le bail 
commercial, Brussel, La Charte, 2008, 407-408, nrs. 329-330.

  (4)  K. VaNhoVe, “Knelpunten van handelshuur. Perspectief van de advocaat”, in 
B. tILLemaN, K. VaNhoVe en A. VerBeke (eds), Knelpunten handelshuur, Antwerpen, 
Intersentia, 2007, (97), 112, nr. 18.
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bij afwezigheid van tijdig antwoord (art. 14, eerste lid Handelshuurwet) 
geldt hier overigens niet”. Deze stelling lijkt in zijn algemeenheid zowel 
op de verhouding onderhuurder-verhuurder als op de verhouding onder-
huurder-hoofdhuurder betrekking te hebben, maar belangrijk is evenwel 
dat Vanhove dit standpunt als volgt onderbouwt : “De Handelshuurwet 
bepaalt immers uitdrukkelijk dat de verhuurder die tijdens de periode 
van drie maanden nog geen standpunt heeft ingenomen ten opzichte 
van de hernieuwingsaanvraag van de onderhuurder, zulks nog kan doen 
tijdens de procedure (art. 14, tweede lid in fine Handelshuurwet)”. Het 
citaat lijkt aldus alleen betrekking te hebben op de verhouding onder-
huurder-verhuurder.

Genuanceerder is Vanhove trouwens in zijn in 2012 gepubliceerde proef-
schrift  (1), waarin hij verdedigt dat bij onderhuur het vermoeden soms 
niet speelt, in die zin dat indien de onderhuurder zijn hernieuwingsaan-
vraag tevens aan de verhuurder ter kennis brengt met het oog op een 
eventuele rechtstreekse hernieuwing van de huur, de verhuurder niet 
hoeft te reageren. De onderhuurder moet in voorkomend geval het initi-
atief nemen en de rechter vatten (…). In de loop van die procedure kan 
de verhuurder zijn standpunt kenbaar maken. Op een andere plaats in 
datzelfde werk vermeldt dezelfde auteur nog  (2) : “De Belgische Handels-
huurwet maakt de afhandeling van de rechtstreekse hernieuwingsaan-
vraag van de onderhuurder, bij gebrek aan overeenstemming, afhanke-
lijk van een bijzondere procedure. Het vermoeden van instemming bij 
afwezigheid van tijdig antwoord (…) geldt hier namelijk niet voor de 
(hoofd)verhuurder. De Handelshuurwet bepaalt uitdrukkelijk dat de 
verhuurder die tijdens de periode van 3 maanden nog geen standpunt 
heeft ingenomen omtrent de hernieuwingsaanvraag, zulks nog kan doen 
tijdens de procedure (…). De normale regel wordt hier dus omgekeerd”.

Met dit genuanceerde standpunt lijkt Vanhove derhalve te suggereren 
dat het vermoeden van artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet wel van 
toepassing is in de verhouding onderhuurder-verhuurder.

8. Andere aspecten die bij deze benadering eveneens in overweging 
dienen genomen te worden, betreffen m.i. enerzijds het zelfstandige 
karakter van de onderhuur en anderzijds de ratio legis van artikel 11.II 
(en art. 14, tweede lid) Handelshuurwet.

8.1 In het gemeen huurrecht is de onderhuurovereenkomst een zelf-
standige huurovereenkomst, te onderscheiden van de hoofdhuur ; de 
onderhuurovereenkomst behoudt dus haar autonome karakter t.o.v. 
de hoofdhuurovereenkomst  (3). Dit impliceert dat de mogelijkheid 
voor de onderhuurder om de hernieuwing van de huur op grond van 
artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet rechtstreeks aan de verhuurder 
aan te vragen, de onderhuur niet doet verdwijnen  (4). De mogelijkheid 

  (1)  K. VaNhoVe, Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 371, nr. 268.
  (2)  K. VaNhoVe, Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 259, nr. 185.
  (3)  Cass. 30 juni 1995, AR C.94.0396.N, AC 1995, nr. 343 ; Cass. 13 april 2000, AR C.97.0080.N, 

AC 2000, nr. 253. Zie ook : K. VaNhoVe, “De (contractuele) gevolgen voor de onderhuurder 
van het voortijdig einde van een handelshuur”, RW 2010-11, (102), 103, nrs. 4 en 6, noot 
onder Cass. 5 nov. 2009, AC 2009, nr. 641.

  (4)  B. LouVeauX, Le droit du bail commercial, Brussel, Larcier, 2011, 531, nr. 582.
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van artikel 11.II, tweede lid, Handelshuurwet maakt inderdaad geen 
verplichting uit in hoofde van de onderhuurder. Maakt hij daarvan geen 
gebruik, uit in hoofde van de onderhuurder. Maakt hij daarvan geen 
gebruik dan zijn de algemene beginselen betreffende onderhuur zonder 
meer van toepassing  (1). Beperkt de onderhuurder er zich toe de hernieu-
wing van de huurovereenkomst enkel aan zijn verhuurder (de hoofd-
huurder) aan te vragen, dan neemt hij uiteraard een risico : de duur van 
de onderhuur mag immers niet langer zijn dan die van de hoofdhuur 
(art. 3, tweede lid, Handelshuurwet). Concreet betekent dat dit wanneer 
de onderhuurder geen gebruik maakt van de mogelijkheid van artikel 11.
II en artikel 14, tweede lid, de verhuurder hem, vanaf het einde van de 
hoofdhuur, kan beschouwen als een bezetter zonder titel en zijn ontrui-
ming kan vervolgen terzelfdertijd als deze van zijn eigen huurder  (2).

8.2. Een en ander wil m.i. nochtans niet zeggen dat het vermoeden van 
artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet niet van toepassing kan zijn in 
de relatie onderhuurder-hoofdhuurder. De hoofdhuurder kan uiteraard 
niet meer rechten verschaffen dan waarover hijzelf beschikt  (3), maar 
niets belet hem om aan de onderhuurder meer rechten toe te staan in 
de onderhuurovereenkomst, hoewel die rechten niet aan de verhuurder 
tegenwerpbaar zullen zijn. Wordt de onderhuurder in zulk geval door 
de verhuurder uitgezet, dan kan hij zich tegen de hoofdhuurder keren 
om vergoeding te krijgen. Met artikel 11.II Handelshuurwet beoogt de 
wetgever immers de bescherming van de onderhuurder  (4) waar de sleu-
telpositie van de hoofdhuurder voor hem nadelig is, met name indien de 
hoofdhuurder weigert een hernieuwing van de hoofdhuur aan te vragen 
of indien die hem wordt geweigerd om redenen die hem alleen betreffen. 
Met de mogelijkheid van artikel 11.II en de procedurele uitwerking 
daarvan in artikel 14, tweede lid, kan de onderhuurder m.i. derhalve zijn 
recht op hernieuwing t.o.v. de hoofdverhuurder vrijwaren. In dat verband 
lijkt het mij dan ook verdedigd te kunnen worden dat deze mogelijk-
heid geen afbreuk mag doen aan de rechten van de onderhuurder in zijn 
relatie tot de hoofdhuurder, waardoor het vermoeden van artikel 14, 
eerste lid, ook in de relatie onderhuurder-hoofdhuurder van toepassing 
moet worden geacht.

9. Het middel lijkt mij dan ook in zoverre gegrond, waardoor de overige 
grieven niet tot ruimere cassatie aanleiding kunnen geven.

III. coNcLusIe : Vernietiging.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van koophandel te Leuven van 21 februari 2012.

  (1)  K. VaNhoVe, Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 2012, 254, nr. 182.
  (2)  M. La haye en J. VaNkerckhoVe, Les novelles, t. VI, vol. II, Droit civil. Les baux 

commerciaux, Brussel, Larcier, 223, nr. 1777.
  (3)  K. VaNhoVe, Handelshuur, ibid., 142, nr. 92.
  (4)  Cass. 17 juni 2004, AR C.03.0134.N, AC 2004, nr. 338.
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Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft op 28 januari 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

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

1. Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet bepaalt dat de huurder die 
het recht op hernieuwing verlangt uit te oefenen, zulks op straffe van 
verval bij exploot van gerechtsdeurwaarder of bij aangetekende brief ter 
kennis van de verhuurder moet brengen, ten vroegste achttien maanden, 
ten laatste vijftien maanden vóór het eindigen van de lopende huur. De 
kennisgeving moet op straffe van nietigheid de voorwaarden opgeven 
waaronder de huurder zelf bereid is om de nieuwe huur aan te gaan 
en de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met 
de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te 
stemmen, indien hij niet op dezelfde wijze binnen drie maanden kennis 
geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, 
ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Artikel 14, tweede lid, Handelshuurwet bepaalt dat, wanneer partijen 
niet tot overeenstemming komen, de onderhuurder, die, om zijn rechten 
ten opzichte van de verhuurder te vrijwaren, zijn aanvraag, zoals bepaald 
in artikel 11, II, tweede lid, ter kennis van de verhuurder heeft gebracht, 
de hoofdhuurder en de verhuurder moet dagvaarden binnen dertig dagen 
na het afwijzend antwoord van een van beiden, of, indien een van hen 
niet heeft geantwoord, binnen dertig dagen na het verstrijken van de 
termijn van drie maanden. De verhuurder die zijn houding ten opzichte 
van de onderhuurder niet heeft bepaald, kan in de loop der instantie en 
binnen de termijnen die hem door de rechter worden toegestaan, zijn 
recht van terugneming inroepen of de hernieuwing afhankelijk stellen 
van andere voorwaarden.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de hoofdhuurder verplicht is zijn 
antwoord binnen drie maanden te rekenen vanaf de aanvraag tot hernieu-
wing van de onderhuurder kenbaar te maken aan de onderhuurder.

Het stilzwijgen van de hoofdhuurder geldt als een vermoeden van 
instemming met de aanvraag tot hernieuwing van de onderhuurder.

Uit het vonnis blijkt dat :
— de tweede verweerster het handelshuis van de eerste verweerster 

huurde bij overeenkomst van 31 januari 2001 voor een periode van 1 mei 
2002 tot 30 april 2011 ;

— de tweede verweerster het handelshuis in onderhuur gaf aan de 
eisers bij overeenkomst van 1 februari 2001 voor een periode van 1 mei 
2002 tot 30 april 2011 ;
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— de eisers een aanvraag tot huurhernieuwing verstuurden naar de 
tweede verweerster bij aangetekend schrijven van 1 november 2009 ;

— de eisers de eerste verweerster bij aangetekend schrijven van 
1 november 2009 op de hoogte stelden van hun aanvraag tot huurher-
nieuwing ;

— de eerste en tweede verweersters niet geantwoord hebben binnen 
een termijn van drie maanden na de aanvraag tot huurhernieuwing van 
de eisers.

3. De appelrechters die oordelen dat “wanneer de onderhuurder 
verzuimt om de verhuurder en de hoofdhuurder te dagvaarden binnen de 
door artikel 14, lid 2, bepaalde termijn, de onderhuurder [dan] vervallen 
[is] van zijn recht op hernieuwing van de handelshuur”, schenden 
artikel 14, eerste en tweede lid, Handelshuurwet.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het recht op huurher-

nieuwing van de eisers ten aanzien van de tweede verweerster vervallen 
verklaart, de vordering tot schadevergoeding tegen deze verweerster 
afwijst en oordeelt over de kosten.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 
feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van koophandel te 
Brussel.

22 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer Verbist.

N° 206
1o kamer — 22 maart 2013 

(C.12.0348.N)

1o VoNNIsseN eN arresteN. — BurGerLIjke ZakeN. — aLLerLeI. 
— VorDerING tot schrIFtoNDerZoek. — persooNLIjke VerschIjNING VaN De 
partIjeN. — NIet-VerschIjNeNDe VerweerDer. — Voor erkeND houDeN VaN het 
GeschrIFt Door De rechter. — VoorwaarDeN. — GeVoLG.

2o VorDerING IN rechte. — VorDerING tot schrIFtoNDerZoek. — persooN-
LIjke VerschIjNING VaN De partIjeN. — NIet-VerschIjNeNDe VerweerDer. — 
Voor erkeND houDeN VaN het GeschrIFt Door De rechter. — VoorwaarDeN. 
— GeVoLG.

3o BewIjs. — BurGerLIjke ZakeN. — GeschrIFteN. — aLLerLeI. — VorDe-
rING tot schrIFtoNDerZoek. — persooNLIjke VerschIjNING VaN De partIjeN. — 
NIet-VerschIjNeNDe VerweerDer. — Voor erkeND houDeN VaN het GeschrIFt 
Door De rechter. — VoorwaarDeN. — GeVoLG.
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1o, 2o en 3o Alhoewel artikel 884 Gerechtelijk Wetboek de persoonlijke verschij-
ning van de partijen oplegt, blijkt uit de wetsgeschiedenis, meer bepaald uit 
de continuïteit tussen artikel 194 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
en artikel 886 Gerechtelijk Wetboek, dat laatstgenoemde bepaling slechts 
toelaat het geschrift voor erkend te houden wanneer de verweerder op het 
schriftonderzoek op de zitting bepaald voor de persoonlijke verschijning, 
noch in persoon verschijnt, noch door een advocaat vertegenwoordigd is  (1). 
(Artt. 884 en 886 Gerechtelijk Wetboek) 

(D. t. D. ; IN aaNweZIGheID VaN D. e.a. )

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 18 juni 2012. 

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

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

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling 

1. Artikel 884 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in geval van een vorde-
ring tot schriftonderzoek, de rechter aan de partijen beveelt voor hem 
te verschijnen, in voorkomend geval bijgestaan door hun advocaten, en 
gelast hij hen alle titels, documenten en stukken van vergelijking mee 
te brengen. De oproeping hiertoe wordt door de griffier bij gerechtsbrief 
aan de partijen gericht.

2. Luidens artikel 886 van hetzelfde wetboek kan de rechter, indien de 
verweerder niet verschijnt, ofschoon hij regelmatig is opgeroepen, na 
tegen hem verstek te hebben verleend, het geschrift voor erkend houden.

3. Alhoewel artikel 884 Gerechtelijk Wetboek de persoonlijke verschij-
ning van de partijen oplegt, blijkt uit de wetsgeschiedenis, meer bepaald 
uit de continuïteit tussen artikel 194 Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering en artikel 886 Gerechtelijk Wetboek, dat laatstgenoemde 
bepaling slechts toelaat het geschrift voor erkend te houden wanneer 
de verweerder op het schriftonderzoek op de zitting bepaald voor de 
persoonlijke verschijning, noch in persoon verschijnt, noch door een 
advocaat vertegenwoordigd is.

4. Uit het arrest blijkt dat :
— de eiser de echtheid van het testament heeft betwist ;

  (1)  Zie P. LemmeNs, “De niet-verschijning van de verweerder inzake schrifton-
derzoek”, Proces & Bewijs 1993, 46-47 ; zie ook J. LaeNeNs, K. BroeckX, D. scheers en 
P. thIrIar, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2012, 564-565, nr. 1379.

ARREST-2013-03.indb   822 23/12/13   15:04



N° 207 - 25.3.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 823

— de verweerster een vordering heeft ingesteld tot schriftonderzoek ;
— de partijen bij tussenarrest van 21 maart 2011 bij toepassing van 

artikel 884 Gerechtelijk Wetboek werden opgeroepen om te verschijnen 
in raadkamer, in voorkomend geval bijgestaan door hun advocaat.

— de eiser die regelmatig werd opgeroepen, niet in persoon is verschenen, 
maar ter rechtszitting werd vertegenwoordigd door zijn raadsman ;

— de verweerster tegen de eiser verstek heeft gevorderd.
5. De appelrechters die oordelen dat aangezien de eiser regelmatig werd 

opgeroepen en niet verschijnt, tegen hem verstek kan worden verleend 
derwijze dat het geschrift voor hem als erkend kan worden gehouden, 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

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

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

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

22 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de heer Maes.

N° 207

3o kamer — 25 maart 2013
(C.12.0037.N)

1o recht VaN VerDeDIGING. — BurGerLIjke ZakeN. — GerechteLIjk 
recht. — rechtspLeGING. — taak VaN De rechter. — amBtshaLVe aaNVuLLeN 
VaN reDeNeN. — VoorwaarDeN. 

2o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresteN. — aLGemeeN. — 
BurGerLIjke ZakeN (haNDeLsZakeN eN socIaLe ZakeN INBeGrepeN). — recht 
VaN VerDeDIGING. — taak VaN De rechter. — amBtshaLVe aaNVuLLeN VaN 
reDeNeN. — VoorwaarDeN.

3o recht VaN VerDeDIGING. — BurGerLIjke ZakeN. — toepas-
sING VaN eeN BepaaLDe wetsBepaLING. — NIet opGeworpeN Door partIjeN. — 
GeVoLG. — uItsLuItING BIj coNcLusIe.

4o recht VaN VerDeDIGING. — BurGerLIjke ZakeN. — GerechteLIjk 
recht. — rechtspLeGING. — taak VaN De rechter. — BesLIssING. — reDeNeN. 
— VerwachtING VaN De partIjeN. — moGeLIjkheID tot teGeNspraak.

5o reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresteN. — aLGemeeN. — 
BurGerLIjke ZakeN (haNDeLsZakeN eN socIaLe ZakeN INBeGrepeN). — recht 
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VaN VerDeDIGING. — toepassING. — taak VaN De rechter. — BesLIssING. — 
reDeNeN. — VerwachtING VaN De partIjeN. — moGeLIjkheID tot teGeNspraak.

1o en 2o De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de 
daarop van toepassing zijnde rechtsregels ; hij moet de juridische aard van 
de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, 
ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, 
de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat 
hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan 
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig 
zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat 
hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent  (1). (Alge-
meen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging ; Art. 774 Gerech-
telijk Wetboek)

3o Het feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling niet 
hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie 
hebben uitgesloten  (2).

4o en 5o Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging wordt niet 
miskend wanneer een rechter zijn beslissing steunt op elementen waarvan 
de partijen, gelet op het verloop van het debat, mochten verwachten dat 
de rechter ze in zijn oordeel zou betrekken en waarover zij tegenspraak 
hebben kunnen voeren  (3). (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht 
van verdediging)

(D. e.a. t. Groep kNIppeNBerG N.V. e.a.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 20 juni 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 januari 2013 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeLeN

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

  (1)  Cass. 29 sept. 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van het O.M. ; zie 
o.m. Cass. 31 jan. 2011, AR C.10.0123.F, AC 2011, nr. 88 ; Cass. 1 feb. 2010, AR S.09.0064.N, 
AC 2010, nr. 77, met concl. van advocaat-generaal R. Mortier ; Cass. 28 sept. 2009, AR 
C.04.0253.F, AC 2009, nr. 529, met concl. van advocaat-generaal J.-M. Genicot in Pas. 2009, 
nr. 529 ; Cass. 28 mei 2009, AR C.06.0248.F, AC 2009, nr. 355, met conc1. van advocaat-gene-
raal A. Henkes ; Cass. 28 mei 2009, AR C.08.0066.F, AC 2009, nr. 356. 

  (2)  Cass. 29 sept. 2011, AR C.10.0349.N, AC 2011, nr. 514, met concl. van het O.M.
  (3)  Id.
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III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de 
daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard 
van de door de partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, 
en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen daaraan 
hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen 
op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen 
bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op 
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van 
de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging 
van de partijen niet miskent. Het feit dat de partijen de toepassing van 
een bepaalde wetsbepaling niet hebben opgeworpen, betekent niet dat 
zij die mogelijkheid bij conclusie hebben uitgesloten.

2. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging wordt 
niet miskend wanneer een rechter zijn beslissing steunt op elementen 
waarvan de partijen, gelet op het verloop van het debat, mochten 
verwachten dat de rechter ze in zijn oordeel zou betrekken en waarover 
zij tegenspraak hebben kunnen voeren.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
verweerders aanvoerden dat de overeenkomst van 28 februari 2005 haar 
bestaansreden was verloren en de eigendomsoverdracht aan de verweer-
ders niet meer kon plaatsvinden omdat door het onteigeningsbesluit “de 
nakoming van de verbintenissen door [de eisers] onmogelijk [werd]” en 
dat de eisers aanvoerden dat er aan hun kant geen toerekenbare tekort-
koming bestond.

4. De appelrechters die oordelen dat zowel de eisers als de verweerders 
van hun verbintenissen zijn bevrijd wegens overmacht ten gevolge van 
het onteigeningsbesluit, miskennen het algemeen rechtsbeginsel van 
het recht van verdediging niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers tot de kosten.

25 maart 2013 — 3o kamer (beperkte kamer). — Voorzitter : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Verbist en mevr. De Baets.
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N° 208

3o kamer — 25 maart 2013
(C.12.0334.N)

1o erFDIeNstBaarheID. — uItZIchteN. — spLItsING VaN het erF. — GeVoLG. 
— op Dat oGeNBLIk aaNweZIGe uItZIchteN. 

2o erFDIeNstBaarheID. — uItZIchteN. — spLItsING VaN het erF. — macht 
VaN De eIGeNaar. — VerwIjDerING.

3o erFDIeNstBaarheID. — uItZIchteN. — spLItsING VaN het erF. — koper 
VaN eeN DeeL. — BehouD VaN De uItZIchteN. — VoorwaarDe. — Verkoper. — 
VerBINteNIs tot VerwIjDerING. — GeVoLG. 

1o De uitzichten die aanwezig zijn op het ogenblik dat een eigenaar zijn erf 
splitst, blijven behouden in het voordeel van het ene deel en ten laste van het 
andere deel. (Artt. 688, tweede lid, 689, tweede lid, 692 en 693 BW)

2o Het staat de eigenaar die zijn erf wenst te splitsen vrij de uitzichten te 
verwijderen voor de splitsing of de verplichting aan te gaan deze na de split-
sing te verwijderen of aan de koper van een deel van zijn erf op te leggen 
deze uitzichten te verwijderen. (Artt. 688, tweede lid, 689, tweede lid, 692 
en 693 BW)

3o De koper van een deel van het gesplitste erf heeft het recht de bestaande 
uitzichten te behouden als de vroegere eigenaar hem niet de verplichting 
heeft opgelegd ze te verwijderen ; de omstandigheid dat de verkoper zich ten 
overstaan van de koper van het andere deel van het erf heeft verbonden de 
uitzichten te verwijderen doet hieraan geen afbreuk  (1). (Artt. 688, tweede 
lid, 689, tweede lid, 692 en 693 BW)

(aBIp Immo B.V.B.a.  
t. V. e.a., meDe IN Zake VaN V. 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 Oudenaarde van 29 februari 2012.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 november 
2012 verwezen naar de derde kamer.

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.

  (1)  Het O.M. concludeerde tot verwerping ; het was van oordeel dat het middel het 
Hof noopt tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is. 
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III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 688, tweede lid, Burgerlijk Wetboek zijn voortdu-
rende erfdienstbaarheden die waarvan het gebruik voortdurend is of kan 
zijn zonder dat daartoe telkens een daad van de mens vereist is : zoda-
nige zijn waterlopen, goten, uitzichten en andere van dien aard.

Krachtens artikel 689, tweede lid, Burgerlijk Wetboek zijn zichtbare 
erfdienstbaarheden die waarvan blijkt door uitwendige werken, zoals 
een deur, een venster, een waterleiding.

Krachtens artikel 692 Burgerlijk Wetboek geldt bestemming door de 
huisvader als titel ten aanzien van voortdurende zichtbare erfdienst-
baarheden.

Krachtens artikel 693 Burgerlijk Wetboek is bestemming door de huis-
vader slechts aanwezig wanneer bewezen is dat twee thans van elkaar 
gescheiden erven aan dezelfde eigenaar hebben toebehoord en dat deze de 
zaken gesteld heeft in de toestand waaruit de erfdienstbaarheid voort-
vloeit.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de uitzichten die aanwezig zijn op het 
ogenblik dat een eigenaar zijn erf splitst, behouden blijven in het voor-
deel van het ene deel en ten laste van het andere deel. 

Het staat de eigenaar die zijn erf wenst te splitsen vrij de uitzichten te 
verwijderen voor de splitsing of de verplichting aan te gaan deze na de 
splitsing te verwijderen of aan de koper van een deel van zijn erf op te 
leggen deze uitzichten te verwijderen.

3. De koper van een deel van het gesplitste erf heeft het recht de 
bestaande uitzichten te behouden als de vroegere eigenaar hem niet de 
verplichting heeft opgelegd ze te verwijderen. De omstandigheid dat de 
verkoper zich ten overstaan van de koper van het andere deel van het 
erf ertoe heeft verbonden de uitzichten te verwijderen doet hieraan geen 
afbreuk.

4. De appelrechters stellen vast dat de eiseres het pand nr. 10 heeft 
gekocht bij authentieke akte van 28 februari 2005 met al de actieve en 
passieve voor- en nadelige, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden die 
eraan kunnen kleven.

Het blijkt niet dat de verkoper in deze akte aan de eiseres de verplich-
ting heeft opgelegd de bestaande uitzichten te verwijderen.

5. De appelrechters konden in de gegeven omstandigheden de eiseres 
door bevestiging van het beroepen vonnis niet veroordelen tot het 
verwijderen en het dichtmaken van de vensters die zich bevinden in de 
achtergevel van het pand van de eiseres.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit, met bevestiging van 

het beroepen vonnis, de eiseres veroordeelt tot het verwijderen en 
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 dichtmaken van de vensters die zich bevinden in de achtergevel van het 
pand (…)straat 10 te Z. en toebehorend aan de eiseres en oordeelt over 
de kosten.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 
te Gent, rechtszitting houdende in hoger beroep.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feiten-
rechter.

25 maart 2013 — 3o kamer (bepekte kamer). — Voorzitter en verslag-
gever : de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer van Eeckhoutte.

N° 209

2o kamer — 26 maart 2013

(P.11.1476.N)

1o rechtBaNkeN. — straFZakeN. — aLLerLeI. — herZIeNINGsaaNVraaG. 
— VerwIjZING Voor aDVIes Naar het aaNGeweZeN hoF VaN Beroep. — Beoor-
DeLING Door De BurGerLIjke kamer VoorGeZeteN Door De eerste VoorZItter. 
— aaNDuIDING Door De eerste VoorZItter VaN DrIe raaDshereN. — GeVoLG.

2o rechterLIjke orGaNIsatIe. — straFZakeN. — herZIeNINGsaaN-
VraaG. — VerwIjZING Voor aDVIes Naar het aaNGeweZeN hoF VaN Beroep. 
— BeoorDeLING Door De BurGerLIjke kamer VoorGeZeteN Door De eerste 
VoorZItter. — aaNDuIDING Door De eerste VoorZItter VaN DrIe raaDshereN. 
— GeVoLG.

3o herZIeNING. — aDVIes eN VerwIjZING tot herZIeNING. — aDVIes. 
— VerwIjZING Naar het aaNGeweZeN hoF VaN Beroep. — BeoorDeLING Door De 
BurGerLIjke kamer VoorGeZeteN Door De eerste VoorZItter. — aaNDuIDING 
Door De eerste VoorZItter VaN DrIe raaDshereN. — GeVoLG.

4o herZIeNING. — VerZoek eN VerwIjZING om aDVIes. — herZIe-
NINGsaaNVraaG GesteuND op artIkeL 443, eerste LID, 3o, wetBoek VaN straF-
VorDerING. — arrest Dat het VerZoek NIet DaDeLIjk aLs NIet-oNtVaNkeLIjk 
Verwerpt. — GeVoLG Voor De BeoorDeLINGsBeVoeGDheID VaN het aaNGeweZeN 
hoF VaN Beroep.

5o herZIeNING. — aDVIes eN VerwIjZING tot herZIeNING. — aDVIes. 
— BeoorDeLINGsBeVoeGDheID VaN het aaNGeweZeN hoF VaN Beroep. — GeGe-
VeNs waarop het hoF VaN Beroep maG steuNeN.

1o, 2o en 3o Uit de omstandigheid dat de eerste voorzitter van het hof van 
beroep drie magistraten van het hof van beroep heeft aangeduid om te 
zetelen in de burgerlijke kamer die kennis neemt van een op artikel 443, 
eerste lid, 3o, Wetboek van Strafvordering gesteunde herzieningsaanvraag, 
volgt dat hijzelf wettig belet is om te zetelen ; niet is vereist dat dit wettig 
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belet uitdrukkelijk door de eerste voorzitter zou worden vastgesteld  (1). 
(Art. 445, vierde lid, Wetboek van Strafvordering)

4o Uit het arrest waarbij het Hof omtrent de op artikel 443, eerste lid, 3o, 
Wetboek van Strafvordering gegronde herzieningsaanvraag oordeelt dat 
er geen redenen waren om deze vraag dadelijk als niet-ontvankelijk te 
verwerpen, volgt niet dat het aangewezen hof van beroep bij de beoorde-
ling of de tot staving van de aanvraag aangevoerde feiten beslissend genoeg 
schijnen te zijn om de zaak te herzien, niet meer zou mogen oordelen dat 
deze feiten al dan niet nieuw zijn.

5o Bij de beoordeling of de als nieuw aangevoerde feiten beslissend genoeg 
schijnen om de zaak te herzien dient het hof van beroep zich niet te beperken 
tot de gegevens die de veroordelende beslissing uitdrukkelijk in aanmerking 
neemt om te beslissen tot de schuld van de veroordeelde ; het adviserende 
hof van beroep mag haar oordeel steunen op alle dossiergegevens waarover 
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, waardoor hun recht op een 
eerlijk proces en hun recht van verdediging afdoende zijn gewaarborgd.

(procureur-GeNeraaL BIj het hoF VaN cassatIe IN Zake m. e.a.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Bij een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, geeft de procureur-
generaal bij het Hof van Cassatie te kennen dat de minister van Justitie 
hem, bij brief van 13 juli 2011, met kenmerk KAB/TM/2011, ermee heeft 
belast met toepassing van artikel 443, 3°, Wetboek van Strafvordering, 
een aanvraag tot herziening in te dienen betreffende het op tegenspraak 
gewezen arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, 
van 18 september 2001, waarbij F A M werd veroordeeld tot een gevange-
nisstraf van vijf jaar en een fiscale geldboete van 500.000 Belgische frank 
wegens inbreuken op de artikelen 73 en 73bis WBTW, de artikelen 53, 3°, 
en 4°, en 73 WBTW en de artikelen 45, § 1, en 73 WBTW en waarbij hij 
tevens werd veroordeeld om de btw-administratie als burgerlijke partij te 
vergoeden. Bij arrest van het Hof van Cassatie van 5 maart 2002 (P.01.1431.N) 
werd het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 18 september 
2001 vernietigd in zoverre het bij toepassing van artikel 43bis Strafwet-
boek lastens F A M een som verbeurd verklaarde, werd het cassatieberoep 
van F A M tegen dit arrest voor het overige verworpen en werd de aldus 
beperkte zaak verwezen naar het hof van beroep te Brussel. Bij arrest van 
het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 25 januari 2011, 
gewezen bij verstek, werd wat betreft die bijzondere verbeurdverklaring 
het verval van de strafvordering wegens verjaring vastgesteld en werd F 
A M van verdere rechtsvervolging ontslagen.

Bij arrest van het Hof van 29 november 2011 heeft het Hof 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 de aanvraag 
aangevoerde feiten beslissend genoeg zijn om de zaak te herzien.

  (1)  Zie Cass. 11 okt. 1909, Pas. 1909, I, 386 ; Cass. 20 feb. 1985, AR 3488, AC 1984-85, nr. 371 ; 
Cass. 24 feb. 2009, AR P.08.1797.N, AC 2009, nr. 153.
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Bij arrest van 8 november 2012 adviseert het hof van beroep te 
Antwerpen, burgerlijke kamer, na onderzoek van de aanvraag tot herzie-
ning dat de tot staving ervan voorgedragen feiten niet beslissend genoeg 
schijnen te zijn om de zaak te herzien.

De veroordeelde heeft in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf 
middelen aangevoerd.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 445, derde en vierde 
lid, Wetboek van Strafvordering : de burgerlijke kamer die het arrest 
heeft gewezen, werd niet voorgezeten door de eerste voorzitter van het 
hof van beroep, maar wel door raadsheer Frans Timmermans ; uit geen 
enkel dossierstuk blijkt dat de eerste voorzitter wettelijk belet was om 
de zittingen waarop de zaak werd behandeld voor te zitten ; evenmin 
bevat het dossier een beschikking waaruit blijkt dat de eerste voorzitter 
raadsheer Frans Timmermans aanwees om hem te vervangen.

2. Volgens artikel 445, vierde lid, Wetboek van Strafvordering wordt 
een op artikel 443, eerste lid, 3°, Wetboek van Strafvordering gegronde 
herzieningsaanvraag onderzocht door de burgerlijke kamer van het 
aangewezen hof van beroep, voorgezeten door de eerste voorzitter.

3. Uit de omstandigheid dat de eerste voorzitter van het hof van 
beroep drie magistraten van dit hof heeft aangeduid om te zetelen in de 
burgerlijke kamer die kennis neemt van een op artikel 443, eerste lid, 3°, 
Wetboek van Strafvordering gesteunde herzieningsaanvraag, volgt dat 
hijzelf wettig belet is om te zetelen. Niet is vereist dat dit wettig belet 
uitdrukkelijk door de eerste voorzitter zou worden vastgesteld.

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

4. Uit de beschikking van 7 september 2012 waarbij de eerste voorzitter 
van het hof van beroep heeft bepaald dat de eerste kamer op 13 september 
2012 een buitengewone rechtszitting zou houden om kennis te nemen van 
het door de veroordeelde ingediende verzoek tot rechtsbijstand, volgt 
dat de eerste voorzitter de raadsheren F. Timmermans, J. De Sloovere 
en C. Verschueren heeft aangeduid om deel uit te maken van de burger-
lijke kamer die de herzieningsaanvraag zou adviseren en dat F. Timmer-
mans zou fungeren als voorzitter.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat uit geen enkel stuk blijkt 
dat de eerste voorzitter raadsheer F. Timmermans heeft aangewezen om 
hem te vervangen, mist het feitelijke grondslag.

Tweede middel

5. Het middel voert schending aan van de artikelen 443, eerste lid, 3°, 
en 445, derde en vierde lid, Wetboek van Strafvordering : met het oordeel 
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dat bepaalde verklaringen niet nieuw zijn, handelt het arrest in strijd 
met het arrest van dit Hof van 29 november 2011 en de bij wet vastgelegde 
opdracht en is het onderzoek derhalve niet geschied overeenkomstig de 
wet ; de ontvankelijkverklaring bij voormeld arrest van 29 november 
2011 van de op artikel 443, eerste lid, 3°, Wetboek van Strafvordering 
gesteunde herzieningsaanvraag houdt een erkenning in van het nieuw 
karakter van de aangevoerde feiten, waarop het hof van beroep niet kan 
terugkomen.

6. Met het arrest van 29 november 2011 oordeelde het Hof over de op 
artikel 443, eerste lid, 3°, Wetboek van Strafvordering gegronde herzie-
ningsaanvraag dat er geen redenen waren om deze vraag dadelijk als 
niet-ontvankelijk te verwerpen.

Aldus heeft het Hof geen uitspraak gedaan over het nieuwe karakter 
van de aangevoerde feiten.

Uit dat oordeel volgt niet dat het aangewezen hof van beroep bij de 
beoordeling of de tot staving van de aanvraag aangevoerde feiten beslis-
send genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien, niet meer zou mogen 
oordelen of deze feiten al dan niet nieuw zijn.

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

Derde middel

7. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 445, 
vierde lid, Wetboek van Strafvordering, alsmede miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van verde-
diging en het recht op een eerlijk proces : het arrest houdt bij de beoor-
deling van het schijnbaar beslissend karakter van de tot herziening 
aangevoerde feiten ten onrechte rekening met elementen waarop de 
schuldigverklaring niet was gesteund.

8. Bij de beoordeling of de als nieuw aangevoerde feiten beslissend 
genoeg schijnen om de zaak te herzien dient het hof van beroep zich niet 
te beperken tot de gegevens die de veroordelende beslissing uitdrukke-
lijk in aanmerking neemt om te beslissen tot de schuld van de veroor-
deelde. Het adviserende hof van beroep mag haar oordeel steunen op alle 
dossiergegevens waarover partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, 
waardoor hun recht op een eerlijk proces en hun recht van verdediging 
afdoende zijn gewaarborgd.

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

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de aanvraag tot herziening.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

26 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Souidi 
(bij de balie te Antwerpen) en de heer Beirnaert (bij de balie te Brussel).
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N° 210

2o kamer — 26 maart 2013
(P.12.0145.N)

1o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.3. — artIkeL 6.3.c. — recht VaN VerDeDIGING. — 
recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — INterpretatIe europees hoF Voor De 
rechteN VaN De meNs. — DraaGwIjDte. 

2o recht VaN VerDeDIGING. — straFZakeN. — artIkeL 6.3.c. — recht 
op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — INterpretatIe europees hoF Voor De 
rechteN VaN De meNs. — DraaGwIjDte. 

3o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.3. — artIkeL 6.3.c. — recht VaN VerDeDIGING. — 
recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — BeperkING. — VoorwaarDe.

4o recht VaN VerDeDIGING. — straFZakeN. — artIkeL 6.3.c. — recht 
op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — BeperkING. — VoorwaarDe. 

5o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. 
— artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — recht op eeN eerLIjk proces. — recht op 
BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — INterpretatIe europees hoF Voor De rechteN 
VaN De meNs. — DraaGwIjDte. — GreNs. — VoorwaarDe. — toepassING.

6o aDVocaat. — oNDerZoek IN straFZakeN. — VerDraG rechteN VaN De 
meNs. — artIkeL 6.1. — recht op eeN eerLIjk proces. — recht op BIjstaND 
VaN eeN aDVocaat. — INterpretatIe europees hoF Voor De rechteN VaN De 
meNs. — DraaGwIjDte. — GreNs. — VoorwaarDe. — toepassING.

7o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.3. — recht VaN VerDeDIGING. — recht op BIjstaND VaN 
eeN aDVocaat. — ZwIjGrecht. — cautIepLIcht. — DraaGwIjDte. — BekLaaGDe 
DIe BeLasteNDe VerkLarINGeN aFLeGt oVer eeN DerDe. — toepasseLIjkheID. 
— uItZoNDerING.

8o recht VaN VerDeDIGING. — straFZakeN. — recht VaN VerDeDIGING. 
— recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — ZwIjGrecht. — cautIepLIcht. — 
DraaGwIjDte. — BekLaaGDe DIe BeLasteNDe VerkLarINGeN aFLeGt oVer eeN 
DerDe. — toepasseLIjkheID. — uItZoNDerING.

1o, 2o, 3o en 4o Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij 
artikel 6.3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van 
de Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang 
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzon-
dere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht te 
beperken ; zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de recht-
vaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde zoals 
beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken  (1).

  (1)  Cass. 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690 met concl. O.M. ; Cass. 7 dec. 
2010, AR P.10.1460.N, AC 2010, nr. 714 ; Cass. 24 mei 2011, AR P.11.0761.N, AC 2011, nr. 345 ; 
Cass. 27 nov. 2012, AR P.12.1204.N, AC 2012, nr. 642.
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5o en 6o Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist 
slechts dat een verdachte bijstand van een advocaat wordt verleend tijdens 
zijn verhoor door de politie, in zoverre hij zich in een bijzonder kwetsbare 
positie bevindt, wat onder meer het geval is wanneer hij van zijn vrijheid is 
beroofd  (1).

7o en 8o Een persoon kan zich slechts beroepen op het recht op bijstand van 
een advocaat, wanneer hij verhoord wordt over misdrijven die hem ten 
laste kunnen worden gelegd ; daaruit volgt dat dit recht op bijstand, net 
als de cautieplicht, het zwijgrecht en de regel dat niemand verplicht kan 
worden zichzelf te beschuldigen, waarmee het recht op bijstand verbonden 
is, enkel geldt in personam ; een verdachte kan zich bijgevolg niet beroepen 
op de miskenning van die rechten betreffende de belastende verklaringen, 
afgelegd lastens hem door een persoon die voor hem slechts een getuige is, 
tenzij deze persoon bij zijn verhoor van diezelfde rechten diende te genieten 
en op grond van de miskenning ervan de afgelegde belastende verklaringen 
intrekt  (2).

(a. t. V. e.a.)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 december 2011.

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

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest oordeelt onder meer dat er voldoende bezwaren bestaan 
in hoofde van de eiser en verwijst hem daarvoor naar de correctionele 
rechtbank.

2. Die beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering en doet evenmin uitspraak in een der 
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 
Tegen die beslissing staat geen onmiddellijk cassatieberoep open.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep niet 
ontvankelijk.

  (1)  Cass. 17 april 2012, AR P.11.0975.N, AC 2012, nr. 228.
  (2)  Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. O.M. ; Cass. 8 mei 

2012, AR P.11.2150.N, AC 2012, nr. 283.
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Middel

Eerste onderdeel

3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de arti-
kelen 131, § 1, en 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, evenals misken-
ning van het in artikel 6.3.c EVRM bepaalde recht op bijstand van een 
advocaat, het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces : 
het recht op bijstand van een advocaat houdt in dat er gedurende het 
volledige vooronderzoek toegang moet zijn tot een advocaat, ook al is 
de verdachte niet van zijn vrijheid beroofd ; de eventuele mogelijkheid 
van voorafgaand overleg met zijn raadsman sluit het recht op bijstand 
van deze raadsman tijdens het verhoor niet uit ; verklaringen, afgelegd 
door de verdachte zonder bijstand van een raadsman, mogen niet worden 
gebruikt voor zijn veroordeling ; dergelijke verklaringen dienen door de 
kamer van inbeschuldigingstelling in het kader van de zuivering van 
nietigheden uit het debat geweerd te worden ; de appelrechters weigeren 
evenwel zonder opgave van enige rechtsgeldige, dwingende reden het 
verhoor van de eiser, afgelegd in afwezigheid van zijn raadsman, nietig 
te verklaren.

4. Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij artikel 6.3 
EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de 
Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang 
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzon-
dere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht 
te beperken. Zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de 
rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde 
zoals beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken. 

Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, 
vereist slechts dat een verdachte bijstand van een advocaat wordt 
verleend tijdens zijn verhoor door de politie, in zoverre hij zich in een 
bijzonder kwetsbare positie bevindt, wat onder meer het geval is wanneer 
hij van zijn vrijheid beroofd is. 

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een verdachte bij zijn 
verhoor steeds bijstand moet hebben van een raadsman, faalt het naar 
recht.

5. Met betrekking tot de voorgehouden schending van artikel 6.3.c 
EVRM, voortvloeiend uit de afwezigheid van bijstand van een advocaat 
bij het verhoor van de eiser van 23 maart 2010, stellen de appelrechters 
vast, met overname van de redenen van de verwijzingsbeschikking van 
de raadkamer en de vordering van de procureur-generaal, dat :

— de eiser nooit van zijn vrijheid werd beroofd ;
— het verhoor van de eiser op 23 maart 2010 gebeurde op diens verzoek, 

nadat de eiser het dossier volledig had doorgenomen, op basis waarvan een 
verzoekschrift werd neergelegd en beschikking ingevolge artikel 61quin-
quies Wetboek van Strafvordering tussenkwam ;

— de eiser in voormeld verzoekschrift zelf verzocht om een verhoor 
aangaande de feiten waarvoor hij in verdenking werd gesteld ;
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— voorafgaandelijk aan dit verhoor de eiser schriftelijk werd uitge-
nodigd, waarbij de uitnodigingsbrief tevens werd overgemaakt aan zijn 
raadsman ;

— er op geen enkel ogenblik sprake was van misbruik of dwang.
Met die redenen oordelen de appelrechters wettig dat de eiser zich niet 

in een bijzonder kwetsbare positie bevond, dat het feit dat hij alsdan 
verhoord werd zonder bijstand van een raadsman een eerlijke behan-
deling van de zaak niet in de weg staat en dat er geen reden is om de 
bedoelde verklaring nietig te verklaren en uit het dossier te verwijderen.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de arti-
kelen 131, § 1, en 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, evenals misken-
ning van het in artikel 6.3.c EVRM voorziene recht op bijstand van een 
advocaat, het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces : 
de appelrechters weigeren zonder opgave van enige rechtsgeldige, dwin-
gende reden het verhoor van andere verdachten, afgelegd in afwezigheid 
van hun raadsman, nietig te verklaren.

7. Een persoon kan zich slechts beroepen op het recht op bijstand van 
een advocaat, wanneer hij verhoord wordt over misdrijven die hem ten 
laste kunnen worden gelegd. Daaruit volgt dat dit recht op bijstand, net 
als de cautieplicht, het zwijgrecht en de regel dat niemand verplicht 
kan worden zichzelf te beschuldigen, waarmee het recht op bijstand 
verbonden is, enkel geldt in personam.

Een verdachte kan zich bijgevolg niet beroepen op de miskenning van 
die rechten betreffende de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem 
door een persoon die voor hem slechts een getuige is, tenzij deze persoon 
bij zijn verhoor van diezelfde rechten diende te genieten en op grond van 
de miskenning ervan de afgelegde belastende verklaringen intrekt. 

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing betreffende de toepassing van 
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering

8. 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.

26 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Verstraeten (bij de balie te Brussel).
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N° 211

2o kamer — 26 maart 2013
(P.12.0387.N)

1o arBeIDsoVereeNkomst. — BeGrIp. BestaaNsVereIsteN. 
Vorm. — BeGrIp eN BestaaNsVereIsteN. — GeZaG. — BeoorDeLINGscrIterIa. 
— opDracht VaN De rechter.

2o BewIjs. — straFZakeN. — aLGemeeN. — oNwettIG oF oNreGeLmatIG 
BewIjs. — BekLaaGDe. — Verhoor. — recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — 
mIskeNNING VaN het recht op BIjstaND. — straFVorDerING. — GeVoLG.

3o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6 –artIkeL 6.3. — artIkeL 6.3.c. — BekLaaGDe. — recht VaN VerDe-
DIGING. — recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — Verhoor. — mIskeNNING 
VaN het recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — straFVorDerING. — GeVoLG.

4o straFVorDerING. — oNwettIG oF oNreGeLmatIG BewIjs. — BekLaaGDe. 
— Verhoor. — recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — mIskeNNING VaN het 
recht op BIjstaND. — oNtVaNkeLIjkheID.

5o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.3. — artIkeL 6.3.c. — recht VaN VerDeDIGING. — 
recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — INterpretatIe europees hoF Voor De 
rechteN VaN De meNs. — DraaGwIjDte.

6o recht VaN VerDeDIGING. — straFZakeN. — artIkeL 6.3.c. — recht 
op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — INterpretatIe europees hoF Voor De 
rechteN VaN De meNs. — DraaGwIjDte.

7o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.3. — artIkeL 6.3.c. — recht VaN VerDeDIGING. — 
recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — BeperkING. — VoorwaarDe.

8o recht VaN VerDeDIGING. — straFZakeN. — artIkeL 6.3.c. — recht 
op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — BeperkING. — VoorwaarDe.

9o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. 
— artIkeL 6. — artIkeL 6.1. — recht op eeN eerLIjk proces. — recht op 
BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — INterpretatIe europees hoF Voor De rechteN 
VaN De meNs. — DraaGwIjDte. — GreNs. — VoorwaarDe. — toepassING.

10o aDVocaat. — oNDerZoek IN straFZakeN. — VerDraG rechteN VaN De 
meNs. — artIkeL 6.1. — recht op eeN eerLIjk proces. — recht op BIjstaND 
VaN eeN aDVocaat. — INterpretatIe europees hoF Voor De rechteN VaN De 
meNs. — DraaGwIjDte. — GreNs. — VoorwaarDe. — toepassING.

11o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.3. — recht VaN VerDeDIGING. — recht op BIjstaND VaN 
eeN aDVocaat. — ZwIjGrecht. — cautIepLIcht. — DraaGwIjDte. — BekLaaGDe 
DIe BeLasteNDe VerkLarINGeN aFLeGt oVer eeN DerDe. — toepasseLIjkheID. 
— uItZoNDerING.

12o recht VaN VerDeDIGING. — straFZakeN. — recht VaN VerDeDI-
GING. — recht op BIjstaND VaN eeN aDVocaat. — ZwIjGrecht. — cautIepLIcht. 
— DraaGwIjDte. — BekLaaGDe DIe BeLasteNDe VerkLarINGeN aFLeGt oVer eeN 
DerDe. — toepasseLIjkheID. — uItZoNDerING.
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1o De gezagsrelatie op grond waarvan tot een arbeidsovereenkomst kan 
worden besloten en elke andere overeenkomst moet worden uitgesloten, dient 
te worden beoordeeld aan de hand van de criteria die thans zijn opgenomen 
in de Arbeidsrelatiewet, meer bepaald in artikel 333 van die wet, zijnde de 
vrijheid van organisatie van het werk, de mogelijkheid een hiërarchische 
controle op dat werk uit te oefenen en de al dan niet bestaande vrijheid van 
de organisatie van de werktijd ; het staat de rechter na te gaan of de gege-
vens die aangevoerd worden om het bestaan van een gezagsrelatie te staven 
een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering 
van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar 
is met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het 
kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid  (1).

2o, 3o en 4o De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door 
een beklaagde van verklaringen zonder bijstand van een advocaat, leidt niet 
tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering  (2).

5o, 6o, 7o en 8o Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij 
artikel 6.3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van 
de Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang 
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzon-
dere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht te 
beperken ; zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de recht-
vaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde zoals 
beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken  (3).

9o en 10o Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, vereist 
slechts dat een persoon die wordt verhoord aangaande misdrijven die hem ten 
laste kunnen worden gelegd, tijdens dit verhoor wordt bijgestaan door een 
advocaat, in zoverre hij zich in een bijzonder kwetsbare positie bevindt  (4).

11o en 12o Een persoon kan zich slechts beroepen op het recht op bijstand van 
een advocaat, wanneer hij verhoord wordt over misdrijven die hem ten laste 
kunnen worden gelegd ; daaruit volgt dat dit recht op bijstand, net als de 
cautieplicht, het zwijgrecht en de regel dat niemand verplicht kan worden 
zichzelf te beschuldigen, waarmee het recht op bijstand verbonden is, enkel 
geldt in personam ; een verdachte kan zich niet beroepen op de miskenning 
van die rechten betreffende de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem 
door een persoon die voor hem slechts een getuige is, tenzij deze persoon bij 
zijn verhoor van diezelfde rechten diende te genieten en op grond van de 
miskenning ervan de afgelegde belastende verklaringen intrekt  (5).

(c.)

  (1)  Cass. 6 dec. 2010, AR S.10.0073.N, AC 2010, nr. 713.
  (2)  Cass. 13 nov. 2012, AR P.12.1082.N, AC 2012, nr. 610 met concl. O.M.
  (3)  Cass. 23 nov. 2010, AR P.10.1428.N, AC 2010, nr. 690 met concl. O.M. ; Cass. 7 dec. 

2010, AR P.10.1460.N, AC 2010, nr. 714 ; Cass. 24 mei 2011, AR P.11.0761.N, AC 2011, nr. 345 ; 
Cass. 27 nov. 2012, AR P.12.1204.N, AC 2012, nr. 642 ; Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, 
AC 2013, nr. 210.

  (4)  Cass. 17 april 2012, AR P.11.0975.N, AC 2012, nr. 228 ; Cass. 26 maart 2013, AR 
P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210.

  (5)  Cass. 29 nov. 2011, AR P.11.0113.N, AC 2011, nr. 651 met concl. O.M. ; Cass. 8 mei 
2012, AR P.11.2150.N, AC 2012, nr. 283 ; Cass. 26 maart 2013, AR P.12.0145.N, AC 2013, nr. 210.
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arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 januari 2012.

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF 

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

Derde middel

12. Het middel voert schending aan van artikel 16 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 331, 332, 333 en 334 Arbeids-
relatiewet : het arrest veroordeelt de eiser op grond van een gezags-
relatie en bijgevolg van een arbeidsrelatie ; het steunt evenwel op 
criteria die niet vallen onder deze van artikel 333 Arbeidsrelatiewet en 
bovendien geen herkwalificatie van een overeenkomst als zelfstandige 
in een arbeidsovereenkomst kunnen rechtvaardigen ; de arbeidsom-
standigheden zijn niet onverenigbaar met het sociaal statuut van zelf-
standige ; het arrest toont niet aan dat erdoor in aanmerking genomen 
criteria onverenigbaar zijn met het bestaan van een overeenkomst als 
zelfstandige.

13. De gezagsrelatie op grond waarvan tot een arbeidsovereenkomst 
kan worden besloten en elke andere overeenkomst moet worden uitge-
sloten, dient te worden beoordeeld aan de hand van de criteria die thans 
zijn opgenomen in de Arbeidsrelatiewet, meer bepaald in artikel 333 van 
die wet, zijnde de vrijheid van organisatie van het werk, de mogelijkheid 
een hiërarchische controle op dat werk uit te oefenen en de al dan niet 
bestaande vrijheid van de organisatie van de werktijd.

14. Het staat de rechter na te gaan of de gegevens die aangevoerd 
worden om het bestaan van een gezagsrelatie te staven een toepassing 
of de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de 
arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is 
met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in 
het kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid.

15. Het arrest oordeelt niet alleen zoals het middel vermeldt, maar 
ook : “het Hof verwijst in dit verband onder meer naar de afwezigheid van 
keuze om al dan niet de activiteit te presteren en het feit dat [de eiser] 
directe controle en toezicht kon uitoefenen op de prestaties uitgevoerd 
door de betrokkenen die exclusief een functie hadden van uitvoerder 
door enkel hun arbeidskracht ter beschikking te stellen.

Uit de verklaringen van betrokkene blijkt duidelijk dat zij niet de aan 
het statuut van zelfstandige eigen vrijheid hadden wat de organisatie 
van hun werk en werktijd betreft.”
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16. Op grond van deze feitelijke vaststellingen oordeelt het arrest 
wettig dat deze vastgestelde gegevens een toepassing of de mogelijk-
heid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in 
een arbeidsovereenkomst aantonen, die onverenigbaar is met de loutere 
uitvoering van controle en het geven van instructies in het kader van 
een overeenkomst voor zelfstandige arbeid.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
17. Voor het overige verplicht het middel het Hof tot een onderzoek 

van feiten waartoe het niet bevoegd is.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

Vierde middel

Eerste onderdeel

20. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM : 
het arrest steunt zich ten onrechte op de verklaringen van de eiser die 
werden afgelegd in afwezigheid van zijn advocaat en zonder enige kennis-
geving van het recht op bijstand van een advocaat ; er moet besloten 
worden tot de onontvankelijkheid van de strafvordering ; de naleving 
van de Salduz-leer kan enkel worden gewaarborgd door de aanwezigheid 
tijdens het verhoor van een advocaat. 

18. De onrechtmatigheid van het bewijs omwille van het afleggen door 
een beklaagde van verklaringen zonder bijstand van een advocaat, leidt 
niet tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.

Het recht de strafvordering uit te oefenen ontstaat immers door het 
plegen van het misdrijf, ongeacht de wijze waarop ze verder wordt uitge-
oefend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring verloopt.

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

22. Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd bij artikel 6.3 
EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de 
Mens, houdt in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang 
moet zijn tot een advocaat, tenzij is aangetoond dat er wegens de bijzon-
dere omstandigheden van de zaak dwingende redenen zijn om dit recht 
te beperken. Zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat ook de 
rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde 
zoals beschermd bij artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken. 

Het recht op een eerlijk proces gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM, 
zoals uitgelegd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens, 
vereist slechts dat een persoon die wordt verhoord aangaande misdrijven 
die hem ten laste kunnen worden gelegd, tijdens dit verhoor wordt bijge-
staan door een advocaat, in zoverre hij zich in een bijzonder kwetsbare 
positie bevindt. 

In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een verdachte bij zijn 
verhoor steeds bijstand moet hebben van een raadsman, faalt het even-
zeer naar recht.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel

23. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM : 
het arrest steunt ten onrechte op verklaringen van de betrokken werk-
nemers of vennoten, die niet als bewijs kunnen worden gebruikt daar ze 
werden afgelegd in afwezigheid van een advocaat en zonder enige kennis-
geving van het recht op bijstand van een advocaat, hoewel deze personen 
op het ogenblik van hun verhoor niet konden beschouwd worden als 
getuigen of burgerlijke partijen, maar als potentiële verdachten. 

24. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de erin vernoemde personen 
op het ogenblik dat zij verhoord werden niet konden beschouwd worden 
als getuigen of burgerlijke partijen, maar als potentiële verdachten, 
verplicht het onderzoek ervan het Hof tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
23. Een persoon kan zich slechts beroepen op het recht op bijstand van 

een advocaat, wanneer hij verhoord wordt over misdrijven die hem ten 
laste kunnen worden gelegd. Daaruit volgt dat dit recht op bijstand, net 
als de cautieplicht, het zwijgrecht en de regel dat niemand verplicht 
kan worden zichzelf te beschuldigen, waarmee het recht op bijstand 
verbonden is, enkel geldt in personam.

Een verdachte kan zich niet beroepen op de miskenning van die rechten 
betreffende de belastende verklaringen, afgelegd lastens hem door een 
persoon die voor hem slechts een getuige is, tenzij deze persoon bij zijn 
verhoor van diezelfde rechten diende te genieten en op grond van de 
miskenning ervan de afgelegde belastende verklaringen intrekt. 

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 
het 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 tot de kosten.

26 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Jespers 
(bij de balie te Antwerpen).
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N° 212

2o kamer — 26 maart 2013
(P.13.0133.N)

1o oNDerZoek IN straFZakeN. — opsporINGsoNDerZoek. — proactIeVe 
recherche. — NIet-proactIeVe recherche. — oNDerscheID. — crIterIum. — 
artIkeL 28bis, § 2 sV.

2o oNaaNtastBare BeoorDeLING Door De FeIteNrechter. — 
straFZakeN. — opsporINGsoNDerZoek. — proactIeVe recherche. — BeoorDe-
LING. — toetsING Door het hoF. — marGINaLe toetsING.

3o oNDerZoek IN straFZakeN. — VorDerING tot het INsteLLeN VaN eeN 
GerechteLIjk oNDerZoek. — saIsINe VaN De oNDerZoeksrechter. — omVaNG. 
— IN De VorDerING VermeLDe straFBare FeIteN. — BIj De VorDerING GeVoeGDe 
stukkeN. 

4o oNDerZoeksrechter. — aDIërING. — VorDerING tot het INsteLLeN 
VaN eeN GerechteLIjk oNDerZoek. — saIsINe VaN De oNDerZoeksrechter. — 
omVaNG. — IN De VorDerING VermeLDe straFBare FeIteN. — BIj De VorDerING 
GeVoeGDe stukkeN.

5o oNDerZoek IN straFZakeN. — VorDerING tot het INsteLLeN VaN eeN 
GerechteLIjk oNDerZoek. — saIsINe VaN De oNDerZoeksrechter. — Voor-
werp. — GepLeeGDe oF NoG NIet GepLeeGDe straFBare FeIteN. — VoorwaarDe.

1o Aanleiding tot de proactieve recherche in de zin van artikel 28bis, § 2, 
Wetboek van Strafvordering is het enkel bestaan van een redelijk vermoeden 
van een misdrijf, dat een verkennende dader- en fenomeengerichte informa-
tiegaring verantwoordt ; daarentegen verplicht informatie over nog te plegen 
of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, 
die dusdanig concreet is dat die feiten een in de tijd en ruimte bepaalbaar 
misdrijf gaan vormen, tot het opstellen van een proces-verbaal overeenkom-
stig artikel 40 Wet Politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen 
van bewijzen  (1).

2o Het komt aan de rechter toe te oordelen of omwille van de reeds beschik-
bare informatie, het stadium van het zuiver “redelijk vermoeden” over-
stegen wordt en er geen nood meer is aan een verkennende informatiegaring, 
zoals bedoeld in artikel 28bis, § 2, Wetboek van Strafvordering ; het Hof kan 
alleen nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen gevolgen afleidt die 
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden 
verantwoord  (2).

3o en 4o De in de vordering van de procureur des Konings begrepen straf-
bare feiten bepalen de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeks-
rechter ; stukken die bij de vordering zijn gevoegd, kunnen dienstig zijn om 
de bedoelde feiten te verduidelijken, maar kunnen niet in de plaats van die 
feiten worden gesteld  (3).

  (1)  Cass. 2 okt. 2007, AR P.07.0685.N, AC 2007, nr. 446.
  (2)  Cass. 2 okt. 2007, AR P.07.0685.N, AC 2007, nr. 446.
  (3)  Zie Cass. 22 okt. 2003, AR P.03.1150.F, AC 2003, nr. 521.
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5o Een vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek kan betrek-
king hebben zowel op gepleegde en al dan niet aan het licht gebrachte straf-
bare feiten als op nog niet gepleegde strafbare feiten, in zoverre het openbaar 
ministerie met betrekking tot die feiten over informatie beschikt die dusdanig 
concreet is dat zij een in de tijd en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen.

(FeDeraLe procureur t. D. 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 21 november 2012.

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

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 28bis, 47 en 55 
Wetboek van Strafvordering : het arrest verklaart de strafvordering ten 
onrechte niet ontvankelijk omdat de in het aanvankelijk proces-verbaal 
aangehaalde feiten op grond waarvan het openbaar ministerie het 
instellen van een gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, in strijd met 
de formele bewoordingen van de vordering, niet de voor het instellen van 
een gerechtelijk onderzoek vereiste ernstige aanwijzingen opleveren van 
reeds aan het licht gekomen, in tijd en ruimte bepaalbare strafbare feiten 
die een reactief onderzoek verantwoorden, maar integendeel slechts een 
redelijk vermoeden over een mogelijk gepleegd misdrijf opleveren, zodat 
de onderzoeksrechter onregelmatig werd gevat met een proactief onder-
zoek ; evenwel maakt de bedoelde vordering expliciet melding van in 
tijd en ruimte gesitueerde, reeds voltrokken en nog lopende misdrijven, 
betrekking hebbende op drugmisdrijven in vereniging en bendevorming ; 
het bij de vordering gevoegde aanvankelijke proces-verbaal met politi-
onele informatie, waarin sprake is van een “vermoeden”, kan weliswaar 
gelezen worden in context met de vordering tot gerechtelijk onderzoek, 
maar is als dusdanig niet bepalend voor het onderzoek ; door enerzijds 
een geïsoleerde analyse te maken van dat proces-verbaal en overdreven 
nadruk te leggen op het daarin voorkomende woord “vermoeden” en ander-
zijds de waarde te miskennen van de vordering tot gerechtelijk onder-
zoek die een zelfstandige, omstandig gemotiveerde toelichting verschaft 
over de beschikbare informatie en aanwijzingen met betrekking tot de 
feiten en telastleggingen waarvoor het onderzoek wordt gevorderd, leidt 
het arrest uit zijn vaststellingen gevolgen af die daarmee geen verband 
houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en schendt 
het de in het middel vermelde bepalingen.

ARREST-2013-03.indb   842 23/12/13   15:04



N° 212 - 26.3.13 ARRESTEN VAN CASSATIE 843

2. Aanleiding tot de proactieve recherche in de zin van artikel 28bis, 
§ 2, Wetboek van Strafvordering is het enkel bestaan van een redelijk 
vermoeden van een misdrijf, dat een verkennende dader- en fenomeen-
gerichte informatiegaring verantwoordt. Daarentegen verplicht infor-
matie over nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht 
gebrachte strafbare feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een 
in de tijd en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen, tot het opstellen 
van een proces-verbaal overeenkomstig artikel 40 Wet Politieambt, het 
vatten van de daders en het verzamelen van bewijzen.

3. Het komt aan de rechter toe te oordelen of omwille van de reeds 
beschikbare informatie, het stadium van het zuiver “redelijk vermoeden” 
overstegen wordt en er geen nood meer is aan een verkennende informa-
tiegaring, zoals bedoeld in artikel 28bis, § 2, Wetboek van Strafvorde-
ring. Het Hof kan alleen nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen 
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan 
niet kunnen worden verantwoord.

4. De in de vordering van de procureur des Konings begrepen straf-
bare feiten bepalen de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeks-
rechter. Stukken die bij de vordering zijn gevoegd, kunnen dienstig zijn 
om de bedoelde feiten te verduidelijken, maar kunnen niet in de plaats 
van die feiten worden gesteld.

Een dergelijke vordering kan betrekking hebben zowel op gepleegde 
en al dan niet aan het licht gebrachte strafbare feiten als op nog niet 
gepleegde strafbare feiten, in zoverre het openbaar ministerie met 
betrekking tot die feiten over informatie beschikt die dusdanig concreet 
is dat zij een in de tijd en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen. 

5. Het arrest oordeelt onder meer dat :
— in de vordering tot gerechtelijk onderzoek van 17 februari 2006 ten 

laste van de verweerders 1 en 8 en X, “formeel” sprake is van ernstige 
aanwijzingen van reeds voltrokken en nog lopende misdrijven ;

— de bij de vordering gevoegde stukken bestaan uit één aanvankelijk 
proces-verbaal van dezelfde datum, waarvan de inhoud weliswaar toelaat 
te besluiten tot een redelijk vermoeden over mogelijk door de verweer-
ders 1 en 8 en X gepleegde misdrijven, maar die inhoud niet de voor het 
instellen van een vordering tot gerechtelijk onderzoek vereiste ernstige 
aanwijzingen oplevert van reeds voltrokken en nog lopende misdrijven, 
zoals formeel geponeerd in de vordering ;

— de proactieve adiëring van de onderzoeksrechter noodzakelijk leidt 
tot de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.

6. Op grond van die redenen verantwoordt het arrest de 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.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

26 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Bekaert (bij de 
balie te Brugge) en de heer Vandemeulebroucke (bij de balie te Antwerpen).

N° 213
2o kamer — 27 maart 2013

(P.12.1945.F)

1o rechtsBeGINseLeN (aLGemeNe). — straFZakeN. — aLGemeeN rechts-
BeGINseL non bis in idem. — aDmINIstratIeVe GeLDBoete VaN straFrechteLIjke 
aarD. — BetaLING. — Latere straFVorDerING. — VoorwaarDeN.

2o rechteN VaN De meNs. — INterNatIoNaaL VerDraG BurGer-
rechteN eN poLItIeke rechteN. — artIkeL 14. — artIkeL 14.7. — 
BeGINseL non bis in idem. — aDmINIstratIeVe GeLDBoete VaN straFrechte-
LIjke aarD. — BetaLING. — Latere straFVorDerING. — VoorwaarDeN.

1o en 2o Het in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Poli-
tieke rechten vervatte algemeen rechtsbeginsel non bis in idem, verzet zich 
ertegen dat iemand strafrechtelijk wordt vervolgd nadat hij een adminis-
tratieve geldboete heeft betaald van strafrechtelijke aard, wanneer de tekst 
waarbij de geldboete is bepaald en die betreffende het strafbaar feit, in 
vergelijkbare bewoordingen, dezelfde gedraging bestraffen en de bestand-
delen van beide misdrijven identiek zijn  (1). (Art. 14.7, BUPO ; Algemeen 
rechtsbeginsel non bis in idem)

(j. e.a.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 oktober 2012.

De eisers voeren 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

A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing over het 
bestaan van voldoende bezwaren

De bestreden beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, 

  (1)  GwH 26 april 2007, nr. 67/2007, overweging B.10 ; EG 9 dec. 2009, arrest Carly, 
nr. 198.730.
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eerste lid, Wetboek van Strafvordering en houdt geen verband met de 
gevallen bedoeld in het tweede lid van dat artikel.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het eerste middel verwijt de kamer van inbeschuldigingstelling dat 

zij de eiser, die met name wordt vervolgd wegens belangenneming, een 
hoedanigheid heeft toegekend die geen verband houdt met het openbaar 
ambt, als vereist om het misdrijf op te leveren dat bij artikel 245 Straf-
wetboek strafbaar wordt gesteld.

Het Hof vermag geen acht te slaan op dat middel dat, omdat het betrek-
king heeft op het debat over de bezwaren, niet ontvankelijk is, evenals 
het cassatieberoep tot staving waarvan het is aangevoerd.

B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing waarbij de 
door de eisers aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid van de straf-
vordering, afgeleid uit het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem, wordt 
afgewezen

Tweede middel

Beide onderdelen samen

De eisers hebben voor de kamer van inbeschuldigingstelling aange-
voerd en voeren thans voor het Hof aan dat de naamloze vennootschap 
waarvan de eerste eiser afgevaardigd bestuurder was, aangemaand werd 
het bedrag van de ontdoken belasting te betalen, vermeerderd met een 
geldboete die gelijk is aan de helft van dat bedrag, dat de eisers die geld-
boete zelf hebben betaald en dat het strafrechtelijk karakter ervan, in 
de zin van artikel 6 EVRM, verbiedt om hen andermaal te straffen.

Het door het middel aangevoerde algemeen rechtsbeginsel, dat vervat 
is in artikel 14.7 IVBPR, verzet zich ertegen dat iemand strafrechtelijk 
wordt vervolgd nadat hij een administratieve geldboete heeft betaald 
van strafrechtelijke aard, wanneer de tekst waarbij de geldboete is 
bepaald en die welke betrekking heeft op het strafbaar feit, in verge-
lijkbare bewoordingen, dezelfde gedraging bestraffen en de bestanddelen 
van beide misdrijven identiek zijn.

Volgens de telastleggingen C.12 tot K.23 worden de eisers vervolgd 
wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken in de jaar-
rekeningen van een naamloze vennootschap, valse facturen, oneigen-
lijke aftrekposten en onrechtmatige terugbetalingen van de belasting 
over de toegevoegde waarde, niet-aangifte van een belastbare winst en 
niet-betaling van de verschuldigde belasting op die verborgen winst, 
oplichtingen of misbruik van vennootschapsgoederen en overtredingen 
van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de 
ondernemingen.

De eisers hebben in de namens hen op de rechtszitting van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 1 oktober 2012 neergelegde conclusie aange-
voerd dat de strafvordering niet ontvankelijk is en verklaren daartoe 
alleen dat hun vennootschap een naheffing had betaald nadat haar een 
administratieve geldboete was opgelegd, bestaande uit een verhoging 
met vijftig percent.
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De eisers hebben bijgevolg niet aangevoerd dat de administratieve 
geldboete waarop zij zich baseren, werd opgelegd met toepassing van 
één of meerdere wettelijke of reglementaire bepalingen die de feiten 
bestraffen die de hogervermelde telastleggingen opleveren en evenmin 
dat deze kunnen worden herleid tot het verzuim dat aanleiding heeft 
gegeven tot de aangevoerde naheffing en belastingverhoging.

Het arrest schendt bijgevolg noch artikel 6 EVRM en miskent 
evenmin het in het middel aangehaalde algemeen rechtsbeginsel, door 
te beslissen dat de betaling van het door de belastingadministratie vast-
gestelde bedrag de tegen de eisers wegens die telastleggingen ingestelde 
strafvordering niet doet vervallen.

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

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

C. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die de 
eisers naar de correctionele rechtbank verwijst

Het verwijzingsarrest bevat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of 
nietigheid.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

27 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder de 
Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Masset (bij de balie te Verviers) en 
de heer Boulangé (bij de balie te Luik).

N° 214

2o kamer — 27 maart 2013
(P.13.0256.F)

1o straFVorDerING. — oVerLIjDeN VaN De BekLaaGDe. — VerVaL VaN De 
straFVorDerING. — VoorwaarDe.

2o cassatIeBeroep. — straFZakeN. — persoNeN Door oF teGeN wIe 
cassatIeBeroep kaN oF moet worDeN INGesteLD. — straFVorDerING. — 
BekLaaGDe eN VerDachte. — cassatIeBeroep VaN De BekLaaGDe. — oVerLIjDeN 
VaN De BekLaaGDe tIjDeNs De cassatIeproceDure maar NaDat De VeroorDe-
LING oNherroepeLIjk Is GeworDeN. — GeVoLG.

1o Het overlijden van de beklaagde vooraleer de beslissing kracht van gewijsde 
heeft, brengt het verval van de strafvordering mee  (1). (Art. 20, Vooraf-
gaande Titel Wetboek van Strafvordering)

  (1)  Zie Cass. 31 jan. 2001, AR P.00.1416.F, AC 2001, nr. 60.
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2o Het overlijden van de eiser tijdens de cassatieprocedure, na de datum 
waarop de strafrechtelijke veroordeling kracht van gewijsde heeft gekregen, 
heeft geen gevolgen voor de strafvordering  (1). (Art. 20, Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering)

(B.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 17 januari 2013.

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

II. BesLIssING VaN het hoF

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiser in Sint-Gillis is overleden op 3 maart 2013.

De strafvordering vervalt door het overlijden van de beklaagde, voor 
zover de persoon overlijdt vooraleer de beslissing kracht van gewijsde 
heeft.

De eiser werd op tegenspraak veroordeeld bij arrest van 21 december 
2012, waartegen hij op 28 december 2012 verzet heeft aangetekend.

Het bestreden arrest verklaart het verzet niet ontvankelijk aange-
zien dat rechtsmiddel alleen openstaat tegen bij verstek gewezen beslis-
singen.

Daaruit volgt dat de strafrechtelijke veroordeling kracht van gewijsde 
heeft gekregen bij het verstrijken van de termijn om cassatieberoep in 
te stellen, met name op 8 januari 2013.

Aangezien de eiser nadien is overleden, dus nadat de veroordeling 
onherroepelijk is geworden, had het overlijden geen gevolgen voor 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 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal.

  (1)  coNstaNt, Manuel de droit pénal, Luik, 1956, 845, nr. 783 ; zie Cass. 31 jan. 2001, AR 
P.00.1416.F, AC 2001, nr. 60.
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N° 215

2o kamer — 27 maart 2013
(P.13.0417.F)

VerwIjZING VaN eeN rechtBaNk Naar eeN aNDere. — straF-
ZakeN. — GewettIGDe VerDeNkING. — oNDerZoeksmaGIstraat. — LID VaN 
het rechtscoLLeGe waartoe De kamer Behoort DIe toeZIcht moet uItoeFeNeN 
op ZIjN oNDerZoek. — GeVoLG.

Een verzoek tot verwijzing van de zaak van een hof van beroep naar een ander 
wegens gewettigde verdenking is slechts ontvankelijk als het gegrond is op 
duidelijk aanwijsbare en precieze feiten die dat vermoeden kunnen verant-
woorden ten aanzien van alle magistraten van dat rechtscollege ; het feit dat 
een onderzoeksmagistraat deel uitmaakt van het rechtscollege waartoe de 
kamer behoort die bevoegd is om toezicht uit te oefenen op zijn onderzoek, 
kan niet als een grond voor gewettigde verdenking worden beschouwd  (1). 
(Artt. 542 en 545, Wetboek van Strafvordering)

(V. IN Zake De procureur-GeNeraaL BIj het hoF VaN Beroep te LuIk 
t. V.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Bij verzoekschrift dat op de griffie is neergelegd op 11 maart 2013 en 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, 
verzoekt de eiser om de zaak met notitienummer D.38.403, met toepassing 
van artikel 542, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, te onttrekken 
aan het hof van beroep te Luik.

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

II. BesLIssING VaN het hoF

De eiser zet uiteen dat hij wordt vervolgd voor misdrijven die hij bij 
de uitoefening van zijn ambt als lid van een gewestregering zou hebben 
gepleegd, dat de procureur-generaal de regeling van de rechtspleging wil 
vorderen voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het bevoegde 
hof van beroep, met toepassing van artikel 2, § 2, van de bijzondere wet 
van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid van leden van een gemeenschaps- of gewestregering, en dat het 
daartoe bij artikel 11, § 1, eerste lid, van de wet vereiste verlof werd 
gevraagd aan het in artikel 10 bedoelde parlement.

De eiser geeft aan dat hij op grond van artikel 136, § 2, Wetboek 
van Strafvordering, bij de kamer van inbeschuldigingstelling een 
verzoekschrift aanhangig heeft gemaakt strekkende tot toezicht op 

  (1)  Zie Cass. 28 nov. 2001, AR P.01.1587.F, AC 2001, nr. 652 ; Cass. 10 sept. 2003, AR 
P.03.1239.F, AC 2003, nr. 425.
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het onderzoek dat, overeenkomstig artikel 4 van de bijzondere wet 
van 25 juni 1998, door een raadsheer van het bevoegde hof van beroep 
werd gevoerd.

Tot staving van de gevorderde onttrekking voert de eiser in substantie 
aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling waarvoor hij zijn verzoek 
heeft ingesteld, vroeger werd voorgezeten door de onderzoeksmagistraat. 
Volgens de eiser volgt daaruit dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
niet over de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid beschikt om 
uitspraak te doen over de regelmatigheid van de onderzoekshandelingen 
die haar vroegere voorzitter heeft verricht.

2. Een verzoek tot verwijzing van de zaak van een hof van beroep 
naar een ander hof van beroep wegens gewettigde verdenking is slechts 
ontvankelijk als het gegrond is op duidelijk aanwijsbare en precieze 
feiten die dat vermoeden kunnen verantwoorden ten aanzien van alle 
magistraten van dat rechtscollege.

Het feit dat een onderzoeksmagistraat behoort tot het rechtscollege 
van de kamer die bevoegd is om toezicht uit te oefenen op zijn onderzoek, 
kan niet als een grond voor gewettigde verdenking worden beschouwd. 
Dat is immers inherent aan de rechterlijke organisatie.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet en de eiser voert ook 
niet aan dat de onderzoeksmagistraat zitting zal houden in de kamer 
van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de regelma-
tigheid van het onderzoek of de regeling van de rechtspleging.

Uit het feit dat die magistraat, vóór zijn huidig ambt, voorzitter is 
geweest van die kamer, volgt niet dat alle magistraten van het bevoegde 
hof van beroep onmogelijk met de vereiste onafhankelijkheid en onpar-
tijdigheid kunnen beslissen of dat bij de verzoeker of de publieke opinie 
gewettigde twijfel kan bestaan over het vermogen van dat hof van beroep 
om aldus te beslissen.

Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 542, tweede lid, en 545, eerste lid, Wetboek van 

Strafvordering.
Verwerpt het verzoekschrift.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

27 maart 2013 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer ridder 
de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Loop, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Chomé (bij de balie te Brussel) 
en de heer Chomé (bij de balie te Brussel).

ARREST-2013-03.indb   849 23/12/13   15:04



850 ARRESTEN VAN CASSATIE 28.3.13 - N° 216

N° 216

1o kamer — 28 maart 2013
(C.12.0330.F)

1o VreemDe wet. — toepassING. — uItLeGGING. — FeIteNrechter. — 
VerpLIchtING. — hoF VaN cassatIe. — opDracht.

2o cassatIe. — BeVoeGDheID VaN het hoF. — aLLerLeI. — BurGerLIjke 
ZakeN. — VreemDe wet. — toepassING. — uItLeGGING. — FeIteNrechter. — 
VerpLIchtING. — hoF VaN cassatIe. — opDracht.

1o en 2o Wanneer de feitenrechter de buitenlandse wet toepast, moet hij de 
draagwijdte ervan bepalen op grond van de uitlegging die de voormelde wet 
in het land van oorsprong krijgt ; het Hof gaat na of de beslissing van de 
feitenrechter conform die uitlegging is  (1).

(BNp parIBas, VeNNootschap Naar FraNs recht t. L.)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 18 mei 2011.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

De eiseres voert volgend middel aan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vierde onderdeel 

Luidens artikel 3 van de Verordening Rome I “wordt de overeenkomst beheerst 
door het recht dat de partijen hebben gekozen”. In dit geval worden de litigieuze 
overeenkomst, zoals het arrest terecht beslist, beheerst door het Franse recht.

Krachtens de artikelen 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 1149 en 1150 van het Franse 
Burgerlijk Wetboek heeft de bankier ten aanzien van zijn klant een waarschu-
wingsplicht, behoudens wanneer laatstgenoemde kennis heeft van de risico’s die 
hij neemt of daarvan, als oordeelkundige klant, kennis had moeten hebben.

2. Het arrest stelt om de hierboven vermelde redenen het volgende vast :
Door zijn statuut binnen de vennootschap Altran en door zijn aanzienlijke 

investeringen in een aandelenoptieplan van die vennootschap zal [de verweerder] 
de koersevolutie noodzakelijkerwijs hebben gevolgd en de risico’s hebben beseft.

Zowel bij het ondertekenen van de kredietopening als tijdens de koersda-
ling van het Altran-aandeel onder de contractuele drempel van 200 pct. was [de 
verweerder] een hoger kaderlid van de vennootschap Altran, waarin hij de titel 
van afdelingsverantwoordelijke droeg (…).

Hij genoot al op zijn minst sinds 1997 het optieplan op de Altran-aandelen.

  (1)  Cass. 4 nov. 2010, AR C.07.0191.F, AC 2010, nr. 653.
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Hij bezat daarenboven 16.000 aandelen in de burgerlijke vennootschap Altran 
Directors Funds, die, volgens eigen zeggen, de deelname van loontrekkenden in 
het aandeelhouderschap van Altran moest stimuleren.

Aangezien hij dus een onderlegde belegger was – op zijn minst wat die waarde 
betreft –, kon hij beslist zelf bepalen wanneer de waarde van de aan de bank toege-
kende waarborgen, die als dekking voor zijn verbintenissen dienden, zou dalen 
onder de vastgestelde drempels en kon hij de passende maatregelen nemen om 
te vermijden dat het krediet zou worden beëindigd op het contractueel bepaalde 
tijdstip, dat wil zeggen op het ogenblik dat de waarde van de waarborg zou dalen 
tot onder de drempel van 150 pct. ;

Die waarschuwingsplicht bestaat niet ten aanzien van een kredietnemer die 
voldoende kennis heeft om zelf te kunnen oordelen over het evenwicht tussen de 
geleende bedragen en zijn bijdragemogelijkheden.

Te dezen beschikte [de verweerder], op het ogenblik dat de kredieten hem werden 
toegekend, over een hoog beroepsinkomen dat, volgens de door hem overgelegde 
stukken, na aftrek van belastingen ongeveer 10.000 euro per maand bedroeg.

Hij beschikte over een onroerend vermogen dat hij zelf raamt op 1.107.500 euro, 
na aftrek van de kredieten die hem werden toegekend om die panden te kopen 
(ook al raamt hij de waarde van de gedwongen verwezenlijking van die panden op 
een lager bedrag).

Hij bezat een groot aantal Altran-aandelen of opties op dergelijke aandelen 
en had tevens andere effecten op zijn rekening, zoals aandelen van Labo Arkop-
harma, Alcatel en Tiscali, die hij op een niet nader bepaalde datum aan zijn bank 
in pand heeft gegeven, alsook andere aandelen die hij vermeldt in zijn brief van 
28 december 2004.

Eind 1999 crediteerde en debiteerde hij grote bedragen op de rekening die hij bij 
[de eiseres] geopend had (supra, nr. 1).

De door [de eiseres] toegekende eerste en derde kredietopening waren bedoeld 
om opties te kopen op Altran-aandelen, die [de verweerder] goed kende en waar-
over de bank, zoals hierna zal blijken, op het ogenblik van de kredietopeningen 
niet noodzakelijkerwijs ongunstigere inlichtingen dan hijzelf beschikte.

Met de tweede kredietopening, zo zegt [de verweerder], heeft hij enerzijds het 
debet op zijn rekening willen aanzuiveren dat door zijn fiscale kwijting was 
ontstaan en heeft hij anderzijds een schenking aan zijn echtgenote en aan zijn 
kinderen willen doen.

Gezien de staat van zijn vermogen en van zijn inkomsten, kan die tweede 
kredietopening niet beschouwd worden als de verrichting van een leek maar moet 
zij beschouwd worden als een verrichting van een onderlegde kredietnemer, die 
zich bewust was van de gevolgen van zijn daden.

[De eiseres] kan dus niet verweten worden dat zij haar waarschuwings-, infor-
matie-, raadgevings- en waakzaamheidsplicht niet zou hebben nageleefd, omdat 
[de verweerder] leningen zou zijn aangegaan die zogezegd zijn financiële middelen 
en activa ver te boven gingen”.

Uit die redenen blijkt dat de verweerder een onderlegde klant was en kennis 
had of had moeten hebben van de noodzakelijke informatie en van de risico’s bij 
de uitvoering van de drie litigieuze overeenkomsten van kredietopening.

Het arrest heeft dus niet kunnen beslissen dat de eiseres ten aanzien van de 
verweerder contractueel aansprakelijk is omdat zij haar waarschuwingsplicht in 
de in dat arrest omschreven omstandigheden heeft verzuimd.

3. Het arrest miskent bijgevolg het wettelijk begrip waarschuwing en is niet 
naar recht verantwoord in het licht van de artikelen 1134, 1135, 1142, 1146, 1147, 
1149 en 1150 van het Franse Burgerlijk Wetboek, zoals het toepasselijk is krach-
tens artikel 3 van de Verordening Rome I (schending van die bepalingen).
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III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

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

Gegrondheid van het onderdeel

Het arrest beslist, zonder hieromtrent te worden bekritiseerd, dat 
de aansprakelijkheid van de eiseres wegens het niet-naleven van haar 
waarschuwingsplicht, overeenkomstig de Franse wet moet worden 
bepaald.

Wanneer de feitenrechter de buitenlandse wet toepast, moet hij de 
draagwijdte ervan bepalen op grond van de uitlegging die de voormelde 
wet in het land van oorsprong krijgt.

Het Hof gaat na of de beslissing van de feitenrechter conform die 
uitlegging is.

Krachtens artikel 1147 van het Franse Burgerlijk Wetboek, volgens de 
uitlegging die het in Frankrijk krijgt, heeft de bankier, die een krediet 
verstrekt, ten aanzien van de niet-onderlegde kredietnemer een waar-
schuwingsplicht.

Het arrest dat, om de in dat onderdeel weergegeven vermeldingen, 
beslist dat de verweerder een onderlegde kredietnemer was, heeft niet 
wettig kunnen beslissen dat de eiseres een fout heeft begaan door haar 
waarschuwingsplicht jegens hem niet na te leven.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het 

middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.

Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de tegenvordering van 

de verweerder gedeeltelijk gegrond verklaart, de eiseres veroordeelt om 
hem de bedragen van 18.318,81 euro en 1.122.147,87 euro te betalen, de 
compensatie tussen die bedragen en de door de verweerder aan de eiseres 
verschuldigde bedragen beveelt en over de kosten uitspraak doet.

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 Luik.

28 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer Foriers.
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N° 217

1o kamer — 28 maart 2013
(D.11.0014.F)

1o aDVocaat BIj het hoF VaN cassatIe. — BeroepsINstItuut. — tucht-
rechteLIjke BesLIssING. — cassatIeBeroep. — VerpLIchtING eeN Beroep te 
DoeN op eeN aDVocaat BIj het hoF VaN cassatIe. — BestaaNBaarheID met De 
GroNDwet.

2o cassatIeBeroep. — tuchtZakeN. — VormeN. — BeroepsINstItuut. — 
tuchtrechteLIjke BesLIssING. — cassatIeBeroep. — VerpLIchtING eeN Beroep 
te DoeN op eeN aDVocaat BIj het hoF VaN cassatIe. — BestaaNBaarheID met 
De GroNDwet.

3o rechteN VaN De meNs. — VerDraG rechteN VaN De meNs. — 
artIkeL 6. — artIkeL 6.3. — artIkeL 6.3.c. — BeroepsINstItuut. — tucht-
rechteLIjke BesLIssING. — cassatIeBeroep. — VerpLIchtING eeN Beroep te 
DoeN op eeN aDVocaat BIj het hoF VaN cassatIe. — BestaaNBaarheID met De 
GroNDwet.

4o GroNDwet. — GroNDwet 1994 (art. 1 tot 99). — artIkeL 10. — 
artIkeL 11. — BeroepsINstItuut. — tuchtrechteLIjke BesLIssING. — cassa-
tIeBeroep. — VerpLIchtING eeN Beroep te DoeN op eeN aDVocaat BIj het hoF 
VaN cassatIe. — BestaaNBaarheID met De GroNDwet.

1o, 2o, 3o en 4o Krachtens artikel 9, § 7, vierde lid, van de kaderwet betreffende 
de dienstverlenende intellectuele beroepen, gecodificeerd bij het koninklijk 
besluit van 3 augustus 2007, moet het verzoekschrift waarmee het cassatiebe-
roep wordt ingesteld tegen een tuchtrechtelijke beslissing van een kamer van 
beroep van een beroepsinstituut dat onder die wet valt, overeenkomstig de 
artikelen 478, eerste lid, en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, ondertekend 
worden door een advocaat bij het Hof van Cassatie ; dat artikel 9, § 7, vierde 
lid schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het het 
optreden van een advocaat bij het Hof van Cassatie oplegt  (1). (Artt. 10 en 
11 Grondwet ; Artt. 478, eerste lid, en 1080 Gerechtelijk Wetboek ; Art. 9, 
§ 7, vierde lid, Kaderwet 3 aug. 2007)

(m. t. BeroepsINstItuut VaN VastGoeDmakeLaars)

arrest (vertaling).

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 26 april 2011 van 
de kamer van beroep met het Frans als voertaal van het Beroepsinsti-
tuut van vastgoedmakelaars.

Het Hof heeft aan het Grondwettelijk Hof, bij arrest van 16 december 
2011, een prejudiciële vraag gesteld, waarop dat hof bij arrest nr. 160/2012 
van 20 december 2012 geantwoord heeft.

  (1)  Zie Cass. 16 dec. 2011, AR D.11.0014.F, AC 2011, en concl. O.M. in Pas. 2011, nr. 693 ; 
GwH, arrest 160/2012 van 20 dec. 2012.
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Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. BesLIssING VaN het hoF

Betreffende het middel van niet-ontvankelijkheid dat door de verweerder 
tegen het cassatieberoep is opgeworpen : het verzoekschrift is niet onder-
tekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie

Krachtens artikel 9, § 7, vierde lid, van de kaderwet betreffende de 
dienstverle-nende intellectuele beroepen, gecodificeerd bij het konink-
lijk besluit van 3 augustus 2007, moet het verzoekschrift waarmee het 
cassatieberoep wordt ingesteld tegen een tuchtrechtelijke beslissing van 
een kamer van beroep van een beroepsinstituut dat onder die wet valt, 
overeenkomstig de artikelen 478, eerste lid, en 1080 van het Gerechtelijk 
Wetboek, ondertekend worden door een advocaat bij het Hof van Cassatie.

Het Grondwettelijk Hof heeft, bij het voormelde arrest van 20 december 
2012, voor recht gezegd dat het voormelde artikel 9, § 7, vierde lid “de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het het 
optreden van een advocaat bij het Hof van Cassatie oplegt”.

Het verzoekschrift is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof 
van Cassatie.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

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

28 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Storck, 
voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advocaat-generaal. 
— Advocaten : de heer Castiaux (bij de balie te Brussel) en de heer Mahieu.

N° 218

1o kamer — 29 maart 2013
(C.10.0638.N)

1o oNteIGeNING teN aLGemeNeN Nutte. — ter uItVoerING VaN streek-, 
Gewest- oF GemeeNteLIjke pLaNNeN. — oNteIGeND perceeL. — waarDeBepa-
LING. — waarDeVermeerDerING oF -VermINDerING. — VoortVLoeIeND uIt De 
VoorschrIFteN VaN het pLaN. — GeVoLG. 

2o steDeNBouw. — ruImteLIjke orDeNING. pLaN VaN aaNLeG. — 
pLaN VaN aaNLeG. — oNteIGeNING. — ter uItVoerING VaN streek-, Gewest- oF 
GemeeNteLIjke pLaNNeN. — oNteIGeND perceeL. — waarDeBepaLING. — waar-
DeVermeerDerING oF -VermINDerING. — VoortVLoeIeND uIt De VoorschrIFteN 
VaN het pLaN. — GeVoLG.

3o oNteIGeNING teN aLGemeNeN Nutte. — NIet ter uItVoerING VaN 
streek-, Gewest- oF GemeeNteLIjke pLaNNeN. — oNteIGeND perceeL. — waar-
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DeBepaLING. — waarDeVermeerDerING oF -VermINDerING. — VoortVLoeIeND 
uIt De VoorschrIFteN VaN het pLaN. — GeVoLG. 

4o steDeNBouw. — ruImteLIjke orDeNING. pLaN VaN aaNLeG. 
— pLaN VaN aaNLeG. — oNteIGeNING. — NIet ter uItVoerING VaN streek-, 
Gewest- oF GemeeNteLIjke pLaNNeN. — oNteIGeND perceeL. — waarDeBepa-
LING. — waarDeVermeerDerING oF -VermINDerING. — VoortVLoeIeND uIt De 
VoorschrIFteN VaN het pLaN. — GeVoLG.

5o steDeNBouw. — ruImteLIjke orDeNING. pLaN VaN aaNLeG. 
— pLaN VaN aaNLeG. — INDustrIe oF INDustrIëLe BeDrIjVeN. — BeGrIp. — 
commercIëLe oF DIeNstVerLeNeNDe BeDrIjVeN. — mILIeuBeLasteNDe INDus-
trIe. — BeGrIp. — tuINBouwVeILING.

1o en 2o Wanneer de overheid overgaat tot uitvoering van de voorschriften 
van de streek-, gewest- of gemeentelijke plannen en zij daarvoor gronden 
onteigent, wordt bij het bepalen van de waarde van het onteigend perceel 
geen rekening gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die 
voortvloeit uit de voorschriften van de plannen. (Art. 16 Grondwet ; Art. 29 
Stedenbouwdecreet 1996)

3o en 4o Ingeval de onteigening niet geschiedt ter verwezenlijking van een 
streek-, gewest- of gemeentelijk plan, verbiedt geen enkel wettelijk voor-
schrift dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel reke-
ning wordt gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering die 
voortvloeit uit de voorschriften van zodanig plan ; in dit geval is de rechter 
bij het bepalen van de billijke vergoeding die krachtens artikel 16 van de 
Grondwet aan de onteigende verschuldigd is, verplicht met zodanige waar-
devermeerdering of -vermindering rekening te houden. (Art. 16 Grondwet)

5o Het begrip “industrie of industriële bedrijven” in de zin van de artikelen 7 
en 8 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 verwijst naar bedrijven 
die grondstoffen verwerken of naar productief-technische bedrijven ; louter 
commerciële of dienstverlenende bedrijven, zoals winkels, warenhuizen of 
veilingen zijn geen industrie of industriële bedrijven in de zin van die bepa-
lingen ; een tuinbouwveiling beantwoordt niet aan de definitie van het wette-
lijk begrip milieubelastende industrie  (1). (KB 28 dec. 1972, Artt. 7 en 8) 

(V e.a. t. proVINcIaLe oNtwIkkeLINGsmaatschappIj aNtwerpeN)

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

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

Afdelingsvoorzitter Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

  (1)  Het O.M. concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep ; het was van oordeel 
dat het tweede middel niet ontvankelijk was gezien het antwoord op de vraag of een 
bepaalde bedrijvigheid hetzij een industrieel of ambachtelijk bedrijf is, of een comple-
mentair dienstverlenend bedrijf ten behoeve van andere industriële bedrijven, hetzij 
milieubelastend is, noopt tot een onderzoek van feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is. 
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II. cassatIemIDDeLeN

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

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Tweede middel

1. Krachtens artikel 29 Stedenbouwdecreet 1996 wordt bij het bepalen 
van de waarde van het onteigende perceel geen rekening gehouden met 
de waardevermeerdering of -vermindering die voortvloeit uit de voor-
schriften van het streek-, gewest- of gemeentelijk plan van aanleg, noch 
met de waardevermeerdering die het goed heeft verkregen door werken 
of veranderingen uitgevoerd met overtreding van de voorschriften van 
één der plannen van aanleg, indien de werken na de sluiting van het 
openbaar onderzoek aangaande het plan zijn uitgevoerd.

Wanneer de overheid overgaat tot de uitvoering van de voorschriften 
van de streek-, gewest- of gemeentelijke plannen en zij daarvoor gronden 
onteigent, wordt bij het bepalen van de waarde van het onteigend perceel 
geen rekening gehouden met de waardevermeerdering of -vermindering 
die voortvloeit uit de voorschriften van de plannen.

Ingeval de onteigening niet geschiedt ter verwezenlijking van een 
streek–, gewest- of gemeentelijk plan, verbiedt geen enkel wettelijk 
voorschrift dat bij het bepalen van de waarde van het onteigende perceel 
rekening wordt gehouden met de waardevermeerdering of –verminde-
ring die voortvloeit uit de voorschriften van zodanig plan. In dit geval 
is de rechter bij het bepalen van de billijke vergoeding die krachtens 
artikel 16 Grondwet aan de onteigende verschuldigd is, verplicht met 
zodanige waardevermeerdering of -vermindering rekening te houden.

2. Luidens artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen 
en gewestplannen, zijn de industriegebieden bestemd voor de vestiging van 
industriële of ambachtelijke bedrijven. Tevens worden in deze gebieden 
complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere 
industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzine-
stations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van 
goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Luidens artikel 8.2.1 van dit besluit kunnen voor de industriegebieden 
volgende nadere aanwijzingen worden gegeven zoals subartikel 8.2.1.2 
de gebieden voor milieubelastende industrieën die bestemd zijn voor 
bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afge-
zonderd.

3. Het begrip “industrie of industriële bedrijven” in de zin van de arti-
kelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 verwijst 
naar bedrijven die grondstoffen verwerken of naar productief-technische 
bedrijven.

Louter commerciële of dienstverlenende bedrijven, zoals winkels, 
warenhuizen of veilingen zijn geen industrie of industriële bedrijven in 
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de zin van die bepalingen. Een tuinbouwveiling beantwoordt niet aan de 
definitie van het wettelijk begrip milieubelastende industrie.

4. De appelrechters stellen vast dat :
— het te onteigenen perceel volgens het gewestplan Mechelen, vastge-

steld bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976 gelegen is in een gebied 
voor milieubelastende industrie ;

— het ministerieel besluit van 10 juni 1997 houdende goedkeuring van 
het onteigeningsplan overweegt dat de gronden na verwerving zullen 
overgedragen worden aan de coöperatieve vennootschap VMV (Vennoot-
schap Mechelse Veilingen).

5. De appelrechters oordelen dat :
— de onteigende overheid die optreedt op grond van de wet van 

30 december 1970 op de economische expansie verplicht is de regel van 
artikel 29 van het decreet van 22 oktober 1996 (thans artikel 72 van het 
decreet van 18 mei 1999) toe te passen ;

— de overheden en openbare rechtspersonen die op grond van artikel 30 
van de wet van 30 december 1970 tot onteigening van onroerende goederen 
overgaan voor de aanleg van industrie-, ambachts- of dienstenterreinen, 
zulks slechts vermogen te doen indien de onteigening strookt met de 
bestemming door het vigerende plan van aanleg gegeven ;

— zij in dat geval voor de bepaling van de waarde van het onteigende 
goed gerechtigd zijn zich te beroepen op de bij artikel 31 Stedenbouwwet 
(artikel 29 van het decreet van 22 oktober 1996, thans artikel 72 van het 
decreet van 18 mei 1999) bepaalde regels.

6. De appelrechters oordelen te dezen dat de onteigening wel degelijk 
werd gerealiseerd tot verwezenlijking van het gewestplan op volgende 
gronden :

— de stelling van de eisers dat een tuinbouwveiling, beperkt tot de 
distributie, onverenigbaar zou zijn met de stedenbouwkundige bestem-
ming omwille van de afwezigheid van een productiecomponent kan niet 
gevolgd worden ;

— geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling voorziet in de 
productiecomponent als onlosmakelijk verbonden met een industrieel 
of ambachtelijk bedrijf ;

— bovendien gaat de stelling dat een tuinbouwveiling uitsluitend 
gericht is op de distributie van tuinbouwproducten en niet thuishoort in 
een industriegebied en a fortiori niet in een gebied voor milieubelastende 
industrie uit van niet bewezen premissen ;

— bepaalde onderdelen, zoals uitgebreide laad- en loskades en reinigings-
installaties, kunnen immers wel als milieubelastend worden beschouwd.

7. De appelrechters die op die gronden oordelen dat een tuinbouw-
veiling vanuit planologisch oogpunt kan beschouwd worden als een 
milieubelastende industrie schenden artikel 8.2.1.2 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van 
ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.

 Aangezien de appelrechters ten onrechte oordelen dat een tuinbouw-
veiling een milieubelastende industrie is in de zin van artikel 8.2.1.2 van 
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het voornoemde koninklijk besluit, verantwoorden zij hun beslissing 
dat de onteigening strekte tot realisatie van het gewestplan niet naar 
recht en schenden zij artikel 29 Stedenbouwdecreet 1996.

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

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

29 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Stassijns, afdelingsvoorzitter. — Anders-
luidende conclusie : de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : 
de heer Van Ommeslaghe en de heer De Bruyn.

N° 219
1o kamer — 29 maart 2013

(C.11.0396.N)

1o oVerheIDsopDrachteN (werkeN. LeVerINGeN. DIeNsteN). — 
FeIteN eN omstaNDIGheDeN DIe De GaNG VaN het werk VerstoreN. — aaNNemer. 
— BekeNDmakING. — termIjN. — Voorwerp.

2o oVerheIDsopDrachteN (werkeN. LeVerINGeN. DIeNsteN). — 
FeIteN eN omstaNDIGheDeN DIe De GaNG VaN het werk VerstoreN. — aaNNemer. 
— BekeNDmakING. — VormeN.

1o De op straffe van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen geldt 
enkel voor de verplichting van de aannemer om de feiten en omstandigheden 
die de gang van het werk verstoren bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid en niet voor de bondige beschrijving van de invloed die deze feiten 
en omstandigheden hebben of zouden kunnen hebben op de opdracht en de 
kosten van de aanneming  (1). (Art. 16, § 3, eerste en vierde lid, bijlage aan 
KB 26 sept. 1996) 

2o De bekendmaking waartoe de aannemer jegens de aanbestedende over-
heid gehouden is omtrent de feiten en omstandigheden die de uitvoering van 
het werk verstoren, dient schriftelijk te geschieden ; de wet vereist evenwel 
voor dit geschrift geen enkele vorm of voorwaarde ; die bekendmaking kan 
dus gebeuren in de processen-verbaal van de werfvergadering  (2) of in het 
dagboek. (Art. 16, § 3, eerste lid, bijlage aan KB 26 sept. 1996) 

(La cIté moDerNe, BurGerLIjke VeNNootschap oNDer De Vorm  
VaN eeN c.V.B.a. t. IB-accoVer N.V. e.a.)

  (1)  Cass. 25 maart 2011, AR C.10.0088.N, AC 2011, nr. 226 ; Cass. 21 sept. 2007, AR 
C.05.0590.F, AC 2007, nr. 425.

  (2)  Cass. 21 sept. 2007, AR C.05.0590.F, AC 2007, nr. 425.
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arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 14 september 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. cassatIemIDDeL

De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 

Geschonden wetsbepalingen

— artikel 16, § 3, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheids-
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de 
concessies voor openbare werken die de bijlage vormen bij het koninklijk besluit 
dd. 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de over-
heidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S., 18 oktober 
1996) (hierna “AAV” genoemd), en voor zover artikel 17, § 1 en 2 ;

— artikel 1134, inzonderheid derde lid, Burgerlijk Wetboek, en voor zover 

artikel 1161.

Aangevochten beslissingen

De appelrechter overweegt en beschikt bij de bestreden beslissing dat, in het 
licht van de toepassing van artikel 16, § 3, AAV, de aanvraag dd. 8 november 2000 
van verweerster in cassatie tot kwijtschelding van de boeten ( “aanvraag tot 
teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering” in de zin van artikel 17, § 1, 
AAV) te dezen “niet vervallen” was “en bijgevolg ontvankelijk” :

 “III.Bespreking.

3.1. [Verweerster] is van oordeel dat de overschrijding van de uitvoeringster-
mijn enkel te wijten is aan abnormale weersomstandigheden en maakt aanspraak 
op de terugbetaling van de ingehouden boetes conform artikel 17, § 1, AAV.

[Eiseres] weigert echter de boetes terug te betalen aan [verweerster] omdat 
deze zou nagelaten te hebben artikel 16, § 3, AAV na te leven. Zij verwijt meer 
bepaald aan [verweerster] nooit schriftelijk de beweerde omstandigheden aan 
haar te hebben bekendgemaakt binnen een termijn van 30 dagen en houdt voor 
dat omwille van deze reden het recht van [eiseres] op teruggave vervallen is bij 
toepassing van artikel 17, § 1, AAV.

In ondergeschikte orde biedt [eiseres] aan een bedrag te betalen van 1.433,27 
euro na een verrekening te hebben toegepast met nog openstaande saldi en de 
gestorte borgsommen.

3.2. Artikel 17, § 1, 1°, AAV bepaalt het volgende :

De aannemer kan teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering 
verkrijgen :

— geheel of gedeeltelijk wanneer hij bewijst dat de vertraging geheel of gedeel-
telijk te wijten is, hetzij aan de aanbestedende overheid, hetzij aan bij artikel 16, 
§ 2 bedoelde omstandigheden voor zover deze zich hebben voorgedaan vóór het 
verstrijken van de contractuele termijnen

Onder de “bedoelde omstandigheden” wordt o.a. verstaan ongunstige weersom-
standigheden en de gevolgen hiervan, in de mate ze door de aanbestedende over-
heid als abnormaal worden erkend, voor de plaats en voor het seizoen.
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Artikel 16, § 3, AAV bepaalt dat de aannemer verplicht is op straffe van verval 
de aanbestedende overheid ten spoedigste en schriftelijk in te lichten wanneer 
hij omstandigheden vaststelt die de goede gang van de opdracht verstoren en de 
bedoelde klachten en verzoeken niet ontvankelijk zijn wanneer de ingeroepen 
feiten en omstandigheden niet schriftelijk werden bekendgemaakt binnen de 
dertig kalenderdagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de datum 
waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.

3.3. [Eiseres] betwist niet dat de weersomstandigheden waarmee [verweer-
ster] geconfronteerd werd tijdens de uitvoering van de werken abnormaal slecht 
waren². [voetnoot 2 : Het dossier dat desbetreffend door [verweerster] werd over-
gemaakt, werd onderzocht door de architect van [eiseres] en deze concludeerde 
dat uit de verschafte gegevens voldoende bleek dat de opgelopen vertraging 
inderdaad te wijten was aan het abnormaal slechte weer.]

[Verweerster] op haar beurt betwist niet de aanbestedende overheid niet schrif-
telijk te hebben ingelicht maar verwijst naar het dagboek der werken waarin 
telkens vermeld werd wanneer niet verder kon gewerkt worden ingevolge de 
ongunstige weersomstandigheden en dat ondertekend werd door o.a. de architect 
en [eiseres].

3.4. Er dient een “redelijke” toepassing gemaakt te worden van voormelde 
bepalingen inzake het niet toepassen van de vervaltermijn wanneer de overheid 
niet onkundig kon zijn van de feiten of omstandigheden die de uitvoering van de 
werken vertraagden.

De verplichting tot kennisgeving is immers gestoeld op het principe van de 
uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten, waaronder ook de overheidsop-
drachten vallen.

Het doel van de vervaltermijn voorzien in hoger geciteerde bepalingen heeft 
enkel tot doel de overheid in staat te stellen de werkelijkheid van de aangevoerde 
feiten vast te stellen, de gevolgen ervan te beoordelen en in voorkomend geval 
hieraan te verhelpen.

De onontvankelijkheid van de aangevoerde feiten als sanctie mag niet verder 
reiken dan hetgeen zij beoogde zodat wanneer de niet naleving van de meldings-
plicht geen enkele incidentie kan hebben op de controle en de eventueel te treffen 
maatregelen omdat de feiten het Bestuur bekend zijn, de feiten wel degelijk in 
overweging kunnen genomen worden niettegenstaande het ontbreken van de 
specifieke melding uiterlijk binnen de 30 dagen nadat ze zich voordeden of nadat 
ze de aannemer bekend waren.

3.5. Het dagboek der werken vermeldt nauwkeurig op welke dagen niet kon 
gewerkt worden en vermeldt steeds de reden hiervan, met name abnormale 
slechte weersomstandigheden.

[Eiseres] kan niet ernstig voorhouden hiervan niet op de hoogte te zijn 
geweest. Artikel 37 AAV verplicht juist het Bestuur om een dagboek bij te 
houden en dit dagboek werd telkens ondertekend door o.a. de architect en het 
Bestuur zelf.

Een formele melding door de aannemer zou niets meer hebben kunnen 
bijbrengen en zou de overheid niet in de mogelijkheid gesteld hebben om andere 
maatregelen te treffen.

Bovendien bepaalt artikel 16, § 3, AAV nergens aan welke vormvereisten dat 
“geschrift” dient te beantwoorden wat des te meer aantoont dat de essentie van 
dat voorschrift erin bestaat dat de Overheid in kennis dient gesteld te worden 
van de feiten en omstandigheden waarop een aannemer zich beroept. De dagda-
gelijkse vermeldingen in het dagboek der werken dat niet verder kon gewerkt 
worden wegens de weersomstandigheden voldoet derhalve aan de eisen gesteld in 
voornoemde bepaling.
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Het feit dat in dit dagboek geen gewag wordt gemaakt van “abnormale” weers-
omstandigheden overtuigt het hof niet. De architect heeft nooit enige opmerking 
geformuleerd tijdens het stopzetten van de werken en kwam zelf tot de conclusie 
aan de hand van het lijvige dossier van [verweerster] dat de weersomstandig-
heden inderdaad abnormaal waren.

3.6. [Eiseres] werpt tenslotte op dat [verweerster] hoe dan ook de Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij niet schriftelijk verwittigd heeft van de 
feiten en omstandigheden die de goede gang der werken verstoord hebben.

[Verweerster] was slechts gehouden de BGHM te “informeren” – zonder meer – 
en er werd geen sanctie voorzien bij het niet naleven van deze bepaling.

Uit een dergelijke bepaling kan niet afgeleid worden dat de vervalregeling 
voorzien in artikel 16, § 3, AAV ook van toepassing is t.a.v. de BGHM.

3.7. Het bestreden vonnis wordt dan ook bevestigd in zoverre hierin wordt vast-
gesteld dat in het licht van artikel 16, § 3, AAV het verzoek tot kwijtschelding 
van de boetes niet vervallen was en bijgevolg ontvankelijk.

De pertinente motieven van de eerste rechter worden bijgevolg als volledig 
herhaald beschouwd voor zover ze niet tegenstrijdig zijn met de in dit arrest 
ontwikkelde motieven.

Alle overige door partijen ingeroepen middelen desbetreffend zijn niet ter zake 
dienend in het licht van wat voorafgaat.”

Eerste onderdeel

Artikel 7 AAV luidt als volgt :
 “Bij vertraging wegens laattijdige uitvoering of bij gehele of gedeeltelijke 

niet-uitvoering van de opdracht, zelfs bij ontbinding of verbreking ervan, houdt 
de aanbestedende overheid van ambtswege de sommen die haar toekomen van de 
borgtocht af”.

Artikel 16, §§ 1 t.e.m. 3, AAV luidt als volgt :
 “§ 1.De aannemer kan zich beroepen op nalatigheden, vertragingen of welke 

feiten ook die hij aan de aanbestedende overheid of haar personeel ten laste legt 
en die voor hem oorzaak zouden zijn van een vertraging en/of een nadeel, met het 
oog op het verkrijgen van een verlenging van de uitvoeringstermijnen, herziening 
of verbreking van de opdracht en/of schadevergoeding. Onder voorbehoud van de 
bepalingen van artikel 42, § 1, tweede lid, is een op een mondeling bevel gesteunde 
klacht onontvankelijk.

De aanbestedende overheid kan zich beroepen op nalatigheden, vertragingen of 
welke feiten ook die het aan de aannemer of zijn personeel ten laste legt, en die 
voor haar oorzaak zouden zijn van een vertraging en/of een nadeel, met het oog 
op het verkrijgen van herziening of verbreking van de opdracht en/of schadever-
goeding.

§ 2.
1° In beginsel heeft de aannemer geen recht op enige wijziging van de contrac-

tuele voorwaarden wegens onverschillig welke omstandigheden waaraan de 
aanbestedende overheid vreemd is. De aannemer kan nochtans, hetzij, om verlen-
ging van de uitvoeringstermijnen, hetzij, wanneer hij een zeer belangrijk nadeel 
heeft geleden, om herziening of verbreking van de overeenkomst vragen, door 
omstandigheden te doen gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij het 
indienen van de offerte of de gunning van de opdracht, die hij niet kon ontwijken 
en waarvan hij de gevolgen niet kon verhelpen alhoewel hij al het nodige daar-
voor heeft gedaan.

2° Dienen als onder 1° bedoelde omstandigheden beschouwd, de ongunstige 
weersomstandigheden en de gevolgen hiervan, doch slechts in de mate waarin ze 
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door de aanbestedende overheid als abnormaal worden erkend, voor de plaats en 
voor het seizoen.

3° De aannemer kan slechts het in gebreke blijven van een onderaannemer 
aanvoeren, inzoverre deze zich kan beroepen op omstandigheden die de aannemer 
zelf had kunnen inroepen indien hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben 
bevonden.

4° Wanneer de aannemer een zeer belangrijk voordeel genoten heeft ten gevolge 
van sub 1° hierboven genoemde omstandigheden, kan de aanbestedende over-
heid om herziening van de opdracht vragen ten laatste negentig kalenderdagen 
volgend op de datum van de betekening van het proces-verbaal van voorlopige 
oplevering van de opdracht.

De aanbestedende overheid is evenwel verplicht om, op straffe van verval, de 
aannemer zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te brengen van deze omstan-
digheden, door hem in het kort te wijzen op de invloed die zij op het verloop en op 
de kostprijs van de opdracht hebben gehad of zouden kunnen hebben.

§ 3. De aannemer is verplicht op straffe van verval, de aanbestedende overheid 
ten spoedigste en schriftelijk in te lichten wanneer hij feiten of eender welke 
omstandigheden vaststelt die de goede gang van de opdracht verstoren, die onder 
de toepassing van § 1 en § 2 vallen en waaromtrent hij bijgevolg een verlenging 
van de uitvoeringstermijn, de herziening of verbreking van de overeenkomst en/
of schadevergoeding kan vragen ; hij moet hierbij bondig de invloed doen kennen 
die deze feiten hebben of zouden kunnen hebben op het verloop en de kostprijs 
van de opdracht.

Zijn niet ontvankelijk, de klachten en verzoeken die steunen op feiten en 
omstandigheden die door de aannemer niet te gepasten tijde aan de aanbeste-
dende overheid werden kenbaar gemaakt en waarvan ze bijgevolg het bestaan en 
de invloed op de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde de door de toestand 
eventueel vereiste maatregelen te nemen.

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op de bevelen van de aanbestedende over-
heid, zelfs indien deze slechts in het dagboek der werken werden ingeschreven 
zoals voorgeschreven in de artikelen 37, § 1, en 42, § 1. In dit geval is de aannemer 
enkel verplicht de aanbestedende overheid in te lichten zodra hij de invloed die 
de bevelen op het verloop en de kostprijs van de opdracht zouden kunnen hebben, 
kent of zou moeten kennen.

Bedoelde klachten en verzoeken zijn in elk geval niet ontvankelijk wanneer de 
ingeroepen feiten en omstandigheden niet schriftelijk werden bekendgemaakt 
binnen de dertig kalenderdagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na 
de datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.” Artikel 17, §§ 1 
en 2, AAV luidt als volgt :

 “§ 1. De aannemer kan teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering 
verkrijgen : 

1° geheel of gedeeltelijk wanneer hij bewijst dat de vertraging geheel of gedeel-
telijk te wijten is, hetzij aan de aanbestedende overheid, hetzij, aan bij artikel 16, 
§ 2, bedoelde omstandigheden voor zover deze zich hebben voorgedaan vóór het 
verstrijken van de contractuele termijnen, in welke gevallen vanaf de datum 
waarop de betrokken betaling diende te geschieden, op de teruggegeven boeten 
van rechtswege een intrest dient uitbetaald te worden tegen de rentevoet bepaald 
in artikel 15, § 4 ;

2° gedeeltelijk, wanneer de aanbestedende overheid oordeelt dat er een wanver-
houding is tussen de boeten en het geringe belang van de te laat uitgevoerde 
werken, leveringen of diensten ; voor de opdrachten voor aanneming van werken, 
zal deze wanverhouding geacht worden te bestaan wanneer de waarde van de 
niet uitgevoerde prestaties geen 5 percent bereikt van het totaal bedrag van de 
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opdracht, voor zover de uitgevoerde werken nochtans normaal kunnen gebruikt 
worden en de aannemer alles in het werk heeft gesteld om de laattijdige presta-
ties binnen de kortste tijd te beëindigen.

§ 2. Artikel 16, § 3, is van toepassing op de feiten en omstandigheden die inge-
roepen worden bij de aanvragen tot teruggave van de bij § 1, 1°, bedoelde boeten 
wegens laattijdige uitvoering.”

Artikel 37 AAV luidt als volgt :
 “§ 1.Een dagboek van de werken, opgemaakt in de vorm door de aanbestedende 

overheid aanvaard en door de aannemer geleverd, wordt in beginsel bijgehouden 
op elke bouwplaats door de zorgen van de afgevaardigde van de aanbestedende 
overheid, die er, dagelijks, onder meer onderstaande inlichtingen in optekent : 

1° de aanduiding van de weersomstandigheden, de werkonderbrekingen wegens 
ongunstige weersomstandigheden, de werkuren, het aantal en de hoedanigheid 
van de op de bouwplaats tewerkgestelde arbeiders, de aangevoerde materialen, 
het gebruikte materieel, het materieel buiten dienst, de ter plaatse gedane 
proeven, de verstuurde monsters, de onvoorziene omstandigheden, alsmede de 
louter toevallige en minder belangrijke bevelen aan de aannemer ;

2° de gedetailleerde aantekeningen van alle op de bouwplaats controleer-
bare elementen, die nuttig zijn voor het berekenen van de aan de aannemer te 
verrichten betalingen, zoals uitgevoerde werken, uitgevoerde hoeveelheden, 
aangevoerde materialen. Deze aantekeningen maken integraal deel uit van het 
dagboek van de werken, maar kunnen, in voorkomend geval, in afzonderlijke 
documenten worden opgetekend.

§ 2. De aanbestedende overheid mag beslissen geen dagboek of een gedeelte 
ervan bij te houden. Ze mag ook beslissen dit boek niet per dag bij te houden. 
Hiervan wordt de aannemer tijdig ingelicht.

Evenwel dienen de aantekeningen steeds te worden bijgehouden ingeval van 
opdrachten tegen andere dan globale prijzen.

§ 3. Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de aannemer alle nuttige 
inlichtingen voor het regelmatig bijhouden van het dagboek van de werken.

§ 4. De inlichtingen verstrekt door beide partijen worden ingeschreven in het 
dagboek van de werken en in de aantekeningen en worden ondertekend door 
de afgevaardigde van de aanbestedende overheid en medeondertekend door de 
aannemer of zijn vertegenwoordiger.

Indien hierover onenigheid is, maakt de aannemer bij ter post aangetekende 
brief, verzonden binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de datum van de 
inschrijving van de betwiste vermelding of aantekeningen, zijn bemerkingen aan 
de aanbestedende overheid bekend. Hij dient zijn betwistingen of aanspraken op 
duidelijke en omstandige wijze te staven.

Wanneer deze bemerkingen niet als gegrond worden beoordeeld, wordt de 
aannemer hierover ingelicht en de staat van de werken van ambtswege voorlopig 
opgemaakt.

De staat van de werken wordt eveneens van ambtswege opgemaakt en de 
aannemer wordt verondersteld in te stemmen met de vermeldingen in het dagboek 
of in de aantekeningen, wanneer hij binnen de voornoemde termijn van vijftien 
kalenderdagen het voor hem bestemde exemplaar, voorzien van zijn akkoord of 
van zijn opmerkingen niet terugstuurt.”

Artikel 1134 Burgerlijk Wetboek luidt als volgt :
 “Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze 

hebben aangegaan, tot wet.
Zij kunnen niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op 

de gronden door de wet erkend.
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Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.”
Artikel 1161 Burgerlijk Wetboek luidt als volgt :
 “Alle bedingen van een overeenkomst worden uitgelegd het ene door het andere, 

zodat elk beding wordt opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit.”
Gelet op artikel 1134, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, dat inzake overheids-

opdrachten van overeenkomstige toepassing is op de bepalingen van de AAV, 
strekken de wettig tussen eiseres in cassatie en verweerster in cassatie aange-
gane overeenkomsten (overheidsopdrachten dd. 9 oktober 1997 inzake de gevelre-
novatie van de werven “Ensemble Jean Christophe 1” en “Ensemble Jean Chris-
tophe 3-5-7” te Sint-Agatha-Berchem) hen beiden tot wet (verbindende kracht van 
de overeenkomsten).

Gelet op artikel 1161 Burgerlijk Wetboek, dat inzake overheidsopdrachten even-
eens van overeenkomstige toepassing is op de bepalingen van de AAV, dient men 
te dezen alle bedingen van voormelde overeenkomsten aangegaan tussen eiseres 
in cassatie en verweerster in cassatie uit te leggen het ene door het andere, zodat 
elk beding wordt opgevat in de zin die uit de gehele akte voortvloeit.

De vier leden van artikel 16, § 3, AAV vormen één geheel en moet men bijgevolg 
als één geheel lezen en begrijpen in het licht van de bewoordingen “op straffe van 
verval” die artikel 16, § 3, eerste lid, AAV bezigt.

Overeenkomstig artikel 16, § 3, eerste lid, in limine, AAV was verweerster in 
cassatie ertoe verplicht, op straffe van verval, eiseres in cassatie ten spoedigste 
en schriftelijk in te lichten wanneer zij feiten of eender welke omstandigheden 
vaststelde die de goede gang van de overheidsopdracht verstoorden, die onder de 
toepassing van artikel 16, §§ 1 en 2, AAV vielen en waaromtrent zij bijgevolg een 
verlenging van de uitvoeringstermijn, de herziening of verbreking van de over-
eenkomst en/of schadevergoeding kon vragen.

Overeenkomstig artikel 16, § 3, eerste lid, in fine, AAV was verweerster in 
cassatie ertoe verplicht “hierbij”, d.w.z. bij haar schriftelijke inlichting aan 
eiseres in cassatie zoals bedoeld in artikel 16, § 3, eerste lid, in limine, AAV, 
bondig de invloed te doen kennen die deze feiten en omstandigheden hadden of 
zouden kunnen hebben op zowel het verloop, als op de kostprijs, van de overheids-
opdracht.

Overeenkomstig artikel 16, § 3, tweede lid, AAV zijn niet ontvankelijk de 
klachten en verzoeken die steunen op feiten en omstandigheden die verweerster 
in cassatie niet te gepasten tijde aan eiseres in cassatie heeft kenbaar gemaakt en 
waarvan ze bijgevolg het bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kunnen 
nagaan ten einde de door de toestand eventueel vereiste maatregelen te nemen.

Overeenkomstig artikel 16, § 3, vierde lid, AAV zijn de klachten en verzoeken 
bedoeld in artikel 16, § 3, AAV in elk geval niet ontvankelijk wanneer de door 
verweerster in cassatie ingeroepen feiten en omstandigheden niet schriftelijk 
aan eiseres in cassatie werden bekend gemaakt binnen de dertig kalenderdagen 
ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de datum waarop verweerster in 
cassatie ze normaal had moeten kennen.

Het is een algemeen bekend feit dat binnen het Nederlands taalgebruik het 
voornamelijk bijwoord “hierbij’ de gangbare taalkundige betekenis “bij het 
genoemde”, “bij dezen” of “tot vermeerdering van het genoemde” heeft. Evenzeer 
is het een algemeen bekend feit dat men binnen het Frans taalgebruik een gerun-
divum bezigt als bijvoeglijk gebruikte vorm van een werkwoord, die de handeling 
als moetende geschieden aanduidt.

Dientengevolge, zowel uit de bewoordingen “hij moet hierbij bondig de invloed 
doen kennen” in de aanhef van de Nederlandse tekstversie van artikel 16, § 3, 
eerste lid, in fine, AAV, als uit de bewoordingen “en lui signalant sommaire-
ment l’influence” (strikt letterlijk vertaald : “hem hierbij bondig berichtend 
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omtrent de invloed”) in de aanhef van de Franstalige tekstversie van artikel 16, 
§ 3, eerste lid, in fine, AAV, blijkt onomstotelijk de plicht voor de aannemer 
(te dezen verweerster in cassatie) om bij zijn schriftelijke melding inzake feiten 
of eender welke omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren 
(die onder de toepassing van artikel 16, §§ 1 en 2, AAV vallen en waaromtrent hij 
bijgevolg een verlenging van de uitvoeringstermijn, de herziening of verbreking 
van de overeenkomst en/of schadevergoeding kan vragen) tezelfdertijd ( “hierbij”) 
bondig toelichting te verschaffen over de effectieve of mogelijke invloed van die 
feiten en omstandigheden op zowel het verloop, als op de kostprijs, van de over-
heidsopdracht.

Te dezen overweegt en beschikt de appelrechter bij de bestreden beslissing dat, 
in het licht van de toepassing van artikel 16, § 3, AAV, de aanvraag dd. 8 november 
2000 van verweerster in cassatie tot kwijtschelding van de boeten ( “aanvraag tot 
teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering” in de zin van artikel 17, § 1, 
AAV) wegens uitzonderlijke abnormale weersomstandigheden tijdens de periode 
van 12 mei 1998 tot 12 april 1999 “niet vervallen” was “en bijgevolg ontvankelijk”.

De appelrechter bevestigt enerzijds dat verweerster in cassatie niet had betwist 
“[eiseres] niet schriftelijk te hebben ingelicht”, maar oordeelt anderzijds dat 
men inzake de schriftelijke meldingsplicht in de zin van artikel 16, § 3, AAV “een 
‘redelijke’ toepassing” moet maken.

Op basis daarvan oordeelt de appelrechter met de bestreden beslissing dat, 
inzake de schriftelijke meldingsplicht in de zin van artikel 16, § 3, AAV, verweer-
ster in cassatie kan volstaan met een verwijzing naar het dagboek der werken (in 
de zin van artikel 37 AAV).

Dienaangaande preciseert de appelrechter dat te dezen het dagboek der werken 
nauwkeurig vermeldt op welke dagen verweerster in cassatie niet kon werken 
wegens ongunstige weersomstandigheden.

Ter staving hiervan verwijst de appelrechter naar de opsomming van vermel-
dingen uit het dagboek der werken weergegeven op pp. 22 t.e.m. 24 van de synthe-
seconclusie die verweerster in cassatie op 12 maart 2009 ter griffie had neergelegd.

De appelrechter besluit in de bestreden beslissing dat “[d]e dagdagelijkse 
vermeldingen in het dagboek der werken dat niet verder kon gewerkt worden 
wegens de weersomstandigheden voldoet derhalve aan de eisen gesteld in 
[artikel 16, § 3, AAV]”.

Evenwel, noch uit de bestreden beslissing, noch uit de opsomming van vermel-
dingen uit het dagboek der werken weergegeven op pp. 22 t.e.m. 24 van de synthe-
seconclusie die verweerster in cassatie op 12 maart 2009 ter griffie had neergelegd 
en waarnaar de appelrechter uitdrukkelijk verwijst, blijkt dat verweerster in 
cassatie binnen de dertig kalenderdagen zoals bedoeld in artikel 16, § 3, vierde lid, 
AAV, aan eiseres in cassatie een bondige schriftelijke toelichting heeft verschaft, 
in de zin van artikel 16, § 3, eerste lid, in fine, AAV, over de effectieve of moge-
lijke invloed van de door verweerster in cassatie ingeroepen feiten en omstandig-
heden op zowel het verloop, als op de kostprijs, van de haar gegunde overheids-
opdrachten (overheidsopdrachten dd. 9 oktober 1997 inzake de gevelrenovatie van 
de werven “Ensemble Jean Christophe 1” en “Ensemble Jean Christophe 3-5-7” te 
Sint-Agatha-Berchem).

De appelrechter schond met de bestreden beslissing artikel 16, § 3, eerste 
en vierde lid, AAV, door vermeldingen in voormeld dagboek van de werken te 
kwalificeren als een schriftelijke inlichting in de zin van artikel 16, § 3, AAV die 
verweerster in cassatie zou hebben gericht aan eiseres in cassatie (zie randnr. 3.5. 
op p. 5 van de bestreden beslissing “de dagdagelijkse vermeldingen in het dagboek 
der werken dat niet verder kon gewerkt worden wegens de weersomstandigheden 
voldoet derhalve aan de eisen gesteld in [artikel 16, § 3, AAV]”), zonder daarbij 

ARREST-2013-03.indb   865 23/12/13   15:04



866 ARRESTEN VAN CASSATIE 29.3.13 - N° 219

na te gaan of, en vast te stellen dat, men die vermeldingen kan aanmerken 
als een bondige toelichting vanwege verweerster in cassatie (binnen de dertig 
kalenderdagen zoals bedoeld in artikel 16, § 3, vierde lid, AAV) over de effectieve 
of mogelijke invloed van de door verweerster in cassatie ingeroepen feiten en 
omstandigheden op zowel het verloop, als op de kostprijs, van de haar gegunde 
overheidsopdrachten (en spijts die omstandigheden de vordering in de zin van 
artikel 17, § 1, AAV van verweerster in cassatie tegenover eiseres in cassatie 
alsnog niet-vervallen en ontvankelijk heeft verklaard).

Tweede onderdeel

Inzake het tweede onderdeel van het enig cassatiemiddel verwijst eiseres 
in cassatie naar hetgeen hoger in het eerste onderdeel van het enig cassatie-
middel sub randnrs. 2 en 3 op pp. 8 t.e.m. 12 van voorliggend verzoekschrift tot 
cassatie werd vermeld, hetgeen men alhier als uitdrukkelijk hernomen dient te 
beschouwen (doch alhier niet tekstueel wordt weergegeven om nodeloze teksther-
haling te vermijden).

De appelrechter besluit op basis van zijn soevereine feitelijke beoordeling 
dat eiseres in cassatie “niet ernstig kan voorhouden niet op de hoogte te zijn 
geweest” van vermeldingen in het dagboek van de werken omtrent ongunstige 
weersomstandigheden in de zin van artikel 16, § 2, AAV (zie randnr. 3.5. op p. 5 
van de bestreden bestreden beslissing).

Die beoordeling laat de appelrechter evenwel niet toe om te besluiten dat 
verweerster in cassatie inzake haar verplichting tot schriftelijke inlichting in de 
zin van artikel 16, § 3, AAV kan volstaan met een verwijzing naar vermeldingen 
in voormeld dagboek van de werken.

Anders oordelen komt neer op een uitholling van de geest en draagwijdte van 
artikel 16, § 3, AAV. Artikel 16, § 3, AAV is immers eveneens van toepassing op 
feiten en omstandigheden gesteld door de aanbestedende overheid, zoals bedoeld 
in artikel 16, § 1, AAV, hetgeen feiten en omstandigheden betreffen waaromtrent 
de aanbestedende overheid logischerwijze niet onwetend kan zijn. Immers, zelfs 
wanneer de aanbestedende overheid op de hoogte is van bijvoorbeeld ongunstige 
weersomstandigheden in de zin van artikel 16, § 2, AAV, dan is de aannemer, gelet 
op zijn persoonlijke situatie, in beginsel beter geplaatst dan de aanbestedende 
overheid, om op voldoende precieze wijze de werkelijke impact te beoordelen van 
deze feiten en omstandigheden op zowel het verloop, als op de kostprijs, van de 
haar gegunde overheidsopdracht.

De appelrechter schond met de bestreden beslissing artikel 16, § 3, eerste en 
vierde lid, AAV, door uit zijn soevereine feitelijke beoordeling dat eiseres in 
cassatie “niet ernstig kan voorhouden niet op de hoogte te zijn geweest” van 
vermeldingen in het dagboek van de werken omtrent ongunstige weersomstan-
digheden in de zin van artikel 16, § 2, AAV (zie randnr. 3.5. op p. 5 van de bestreden 
bestreden beslissing), af te leiden dat verweerster in cassatie inzake haar verplich-
ting tot schriftelijke inlichting in de zin van artikel 16, § 3, AAV kon volstaan 
met een verwijzing naar vermeldingen in voormeld dagboek van de werken (zie 
randnr. 3.5. op p. 5 van de bestreden beslissing “de dagdagelijkse vermeldingen in 
het dagboek der werken dat niet verder kon gewerkt worden wegens de weers-
omstandigheden voldoet derhalve aan de eisen gesteld in [artikel 16, § 3, AAV]”) 
(en spijts die omstandigheden de vordering in de zin van artikel 17, § 1, AAV van 
verweerster in cassatie tegenover eiseres in cassatie alsnog niet-vervallen en 
ontvankelijk heeft verklaard).

Derde onderdeel

Inzake het derde onderdeel van het enig cassatiemiddel verwijst eiseres 
in cassatie naar hetgeen hoger in het eerste onderdeel van het enig cassatie-
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middel sub randnrs. 2 en 3 op pp. 8 t.e.m. 12 van voorliggend verzoekschrift tot 
cassatie werd vermeld, hetgeen men alhier als uitdrukkelijk hernomen dient te 
beschouwen (doch alhier niet tekstueel wordt weergegeven om nodeloze teksther-
haling te vermijden).

Overeenkomstig artikel 16, § 3, eerste lid, AAV rustte op verweerster in 
cassatie, op straffe van verval, een verplichting tot spoedige, schriftelijke infor-
matieverstrekking aan eiseres in cassatie, inzake feiten en omstandigheden in de 
zin van o.m. artikel 16, § 2, AAV.

Artikel 37, eerste lid, AAV bepaalt dat een dagboek van de werken in beginsel 
wordt bijgehouden op elke bouwplaats “door de zorgen van de afgevaardigde van 
de aanbestedende overheid”, die er, dagelijks, inlichtingen in optekent.

Het dagboek van de werken betreft met andere woorden een geschrift dat in 
beginsel de aanbestedende overheid bijhoudt, eerder dan de aannemer. Indien 
de afgevaardigde van de aanbestedende overheid het dagboek van de werken 
bijhoudt, kan de aannemer dat dagboek bezwaarlijk kwalificeren als een schrif-
telijke inlichting zijnerzijds in de zin van artikel 16, § 3, AAV gericht aan de 
aanbestedende overheid.

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de appelrechter heeft vastgesteld dat 
betreffende de overheidsopdrachten dd. 9 oktober 1997 inzake de gevelrenovatie 
van de werven “Ensemble Jean Christophe 1” en “Ensemble Jean Christophe 3-5-7” 
te Sint-Agatha-Berchem, verweerster in cassatie het dagboek van de werken 
heeft bijgehouden m.b.t. inlichtingen inzake dagen waarop niet werd gewerkt 
omwille van ongunstige weersomstandigheden in de zin van artikel 16, § 2, AAV.

Welintegendeel, de appelrechter bevestigt dat het dagboek van de werken 
“ondertekend werd door o.a. de architect en [eiseres in cassatie]”, alsmede 
“artikel 37 AAV verplicht juist het Bestuur om een dagboek bij te houden en dit 
dagboek werd telkens ondertekend door o.a. de architect en het Bestuur zelf”.

De appelrechter schond met de bestreden beslissing artikel 16, § 3, eerste lid, 
AAV, door vermeldingen in voormeld dagboek van de werken te kwalificeren 
als een schriftelijke inlichting in de zin van artikel 16, § 3, AAV die verweer-
ster in cassatie zou hebben gericht aan eiseres in cassatie (zie randnr. 3.5. op 
p. 5 van de bestreden beslissing “[d]e dagdagelijkse vermeldingen in het dagboek 
der werken dat niet verder kon gewerkt worden wegens de weersomstandigheden 
voldoet derhalve aan de eisen gesteld in [artikel 16, § 3, AAV]”), zonder daarbij 
na te gaan of, en vast te stellen dat, verweerster in cassatie de auteur is van het 
geschrift waarin die vermeldingen zijn opgenomen (en spijts die omstandigheden 
de vordering in de zin van artikel 17, § 1, AAV van verweerster in cassatie tegen-
over eiseres in cassatie alsnog niet-vervallen en ontvankelijk heeft verklaard).

Vierde onderdeel

Inzake het vierde onderdeel van het enig cassatiemiddel verwijst eiseres 
in cassatie naar hetgeen hoger in het eerste onderdeel van het enig cassatie-
middel sub randnrs. 2 en 3 op pp. 8 t.e.m. 12 van voorliggend verzoekschrift tot 
cassatie werd vermeld, hetgeen men alhier als uitdrukkelijk hernomen dient te 
beschouwen (doch alhier niet tekstueel wordt weergegeven om nodeloze teksther-
haling te vermijden).

Overeenkomstig artikel 1134 Burgerlijk Wetboek, dat inzake overheids-
opdrachten van overeenkomstige toepassing is op de bepalingen van de AAV, 
strekken de wettig tussen eiseres in cassatie en verweerster in cassatie aange-
gane overeenkomsten (overheidsopdrachten dd. 9 oktober 1997 inzake de gevelre-
novatie van de werven “Ensemble Jean Christophe 1” en “Ensemble Jean Chris-
tophe 3-5-7” te Sint-Agatha-Berchem) hen beiden tot wet (verbindende kracht 
van de overeenkomsten). Eiseres in cassatie en verweerster in cassatie kunnen 
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deze enkel herroepen mits wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet 
erkend, en moeten deze te goeder trouw uitvoeren.

Een partij schendt artikel 1134, derde lid, noch het erin vervat beginsel, wanneer 
zij gebruik maakt van een recht dat zij ontleent aan de wettelijk totstandgekomen 
overeenkomst, zonder dat bewezen is dat zij daarvan misbruik heeft gemaakt.

Te dezen bezat de eiseres in cassatie op grond van de tussen haar en de verweer-
ster in cassatie gesloten overeenkomst, het recht om het verval en derhalve de 
niet-ontvankelijkheid van haar vordering in de zin van artikel 17, § 1, AAV aan 
verweerster in cassatie tegen te werpen op basis van artikel 16, § 3, AAV.

De appelrechter heeft zijn beslissing om de vordering in de zin van artikel 17, 
§ 1, AAV van verweerster in cassatie tegenover eiseres in cassatie alsnog niet-
vervallen en ontvankelijk verklaard, door zich te steunen op het beginsel dat 
men overeenkomsten te goeder trouw moeten uitvoeren (zie nr. 3.4. op p. 4 van de 
bestreden beslissing : “Er dient een “redelijke” toepassing gemaakt te worden van 
voormelde bepalingen inzake het niet toepassen van de vervaltermijn wanneer de 
overheid niet onkundig kon zijn van de feiten of omstandigheden die de uitvoe-
ring van de werken vertraagden. De verplichting tot kennisgeving is immers 
gestoeld op het principe van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten, 
waaronder ook de overheidsopdrachten vallen. Het doel van de vervaltermijn 
voorzien in hoger geciteerde bepalingen heeft enkel tot doel de overheid in staat 
te stellen de werkelijkheid van de aangevoerde feiten vast te stellen, de gevolgen 
ervan te beoordelen en in voorkomend geval hieraan te verhelpen. De onont-
vankelijkheid van de aangevoerde feiten als sanctie mag niet verder reiken dan 
hetgeen zij beoogde zodat wanneer de niet naleving van de meldingsplicht geen 
enkele incidentie kan hebben op de controle en de eventueel te treffen maatre-
gelen omdat de feiten het Bestuur bekend zijn, de feiten wel degelijk in over-
weging kunnen genomen worden niettegenstaande het ontbreken van de speci-
fieke melding uiterlijk binnen de 30 dagen nadat ze zich voordeden of nadat ze de 
aannemer bekend waren”).

Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat de appelrechter van oordeel was 
dat eiseres in cassatie, door het recht uit te oefenen dat zij bezat op grond van 
artikel 16, § 3, AAV, van dat rechtsmisbruik zou hebben gepleegd.

De appelrechter schond met de bestreden beslissing artikel 1134, inzonderheid 
het derde lid, Burgerlijk Wetboek en artikel 16, § 3, AAV door zijn beslissing 
om de vordering in de zin van artikel 17, § 1, AAV van verweerster in cassatie 
tegenover eiseres in cassatie alsnog niet-vervallen en ontvankelijk te verklaren, 
te steunen op het beginsel dat men overeenkomsten te goeder trouw moeten 
uitvoeren, zonder daarbij in hoofde van eiseres in cassatie rechtsmisbruik vast 
te stellen.

III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep ten aanzien van IB-ACCOVER 
nv

1. De verweersters werpen op dat het cassatieberoep niet ontvanke-
lijk is in zoverre gericht tegen de eerste verweerster, omdat deze geen 
partij was in de appelprocedure, er geen naamswijziging is gebeurd van 
de tweede verweerster en het om onderscheiden vennootschappen gaat.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, kan geen 
naamswijziging worden afgeleid en blijkt het om onderscheiden vennoot-
schappen te gaan.
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De eerste verweerster was geen partij in het appelgeding.
Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen. 

Middel

Gegrondheid

Eerste onderdeel

3. Krachtens artikel 16, § 3, eerste lid, AAV, is de aannemer verplicht 
op straffe van verval, de aanbestedende overheid ten spoedigste en 
schriftelijk in te lichten wanneer hij feiten of eender welke omstandig-
heden vaststelt die de goede gang van de opdracht verstoren, die onder 
de toepassing van § 1 en § 2 vallen en waaromtrent hij bijgevolg een 
verlenging van de uitvoeringstermijn, de herziening of verbreking van 
de overeenkomst en/of schadevergoeding kan vragen. Hij moet hierbij 
bondig de invloed doen kennen die deze feiten hebben of zouden kunnen 
hebben op het verloop en de kostprijs van de opdracht.

Krachtens artikel 16, § 3, tweede lid, AAV, zijn niet ontvankelijk, de 
klachten en verzoeken die steunen op feiten en omstandigheden die 
door de aannemer niet te gepasten tijde aan de aanbestedende overheid 
werden kenbaar gemaakt en waarvan ze bijgevolg het bestaan en de 
invloed op de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde de door de 
toestand eventueel vereiste maatregelen te nemen.

Krachtens artikel 16, § 3, vierde lid, AAV, zijn bedoelde klachten en 
verzoeken in elk geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten 
en omstandigheden niet schriftelijk werden bekendgemaakt binnen 
dertig kalenderdagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na 
de datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.

4. Uit artikel 16, § 3, eerste en vierde lid, AAV blijkt dat de op straffe 
van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen enkel geldt voor 
de verplichting van de aannemer om de feiten en omstandigheden die 
de gang van het werk verstoren bekend te maken aan de aanbeste-
dende overheid en niet voor de bondige beschrijving van de invloed van 
deze feiten en omstandigheden hebben of zouden kunnen hebben op de 
opdracht en de kosten van de aanneming.

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

Tweede onderdeel

5. Uit de vergelijking tussen de Nederlandse en de Franse tekst van 
artikel 16, § 3, eerste lid, AAV, volgt dat de aannemer de feiten en 
omstandigheden die de uitvoering van het werk verstoren, schriftelijk 
moet bekendmaken aan de aanbestedende overheid.

Die bepaling vereist voor dit geschrift evenwel geen enkele vorm of 
voorwaarde.

Die bekendmaking kan dus gebeuren in de processen-verbaal van de 
werfvergadering of in het dagboek.

6. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de vermelding in het 
dagboek niet in aanmerking kan worden genomen als bekendmaking 
kan het niet worden aangenomen.
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7. De appelrechter stelt vast dat het dagboek der werken telkens 
vermeldt “wanneer niet verder kon gewerkt worden ingevolge de ongun-
stige weersomstandigheden” en dat dit stuk ondertekend werd door 
onder andere de architect en de afgevaardigde van de eiseres.

8. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat het impact van de feiten 
en omstandigheden niet in het dagboek werd opgenomen, mist het feite-
lijke grondslag.

Derde onderdeel

9. Krachtens artikel 17, § 3 en § 4, AAV verstrekt de aannemer op 
verzoek van de aanbestedende overheid alle nuttige inlichtingen voor 
het regelmatig bijhouden van het dagboek van de werken en worden de 
inlichtingen verstrekt door beide partijen ingeschreven in het dagboek 
van de werken en in de aantekeningen en worden ondertekend door de 
afgevaardigde van de aanbestedende overheid en medeondertekend door 
de aannemer of zijn vertegenwoordiger.

10. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het dagboek der werken geen 
schriftelijke inlichtingen van de aannemer kan bevatten, kan niet 
worden aangenomen.

Vierde onderdeel

11. De appelrechter steunt zijn beslissing de vervalsanctie niet toe te 
passen op de gronden dat :

— er een redelijke toepassing moet worden gemaakt van voormelde 
bepalingen inzake de vervaltermijn wanneer de overheid niet onkundig 
kon zijn van de feiten of omstandigheden die de uitvoering van de werken 
vertraagden ;

— de onontvankelijkheid van de aangevoerde feiten als sanctie niet 
verder mag reiken dan hetgeen zij beoogde, zodat wanneer de niet-
naleving van de meldingsplicht geen enkele incidentie kan hebben op 
de controle en de eventueel te treffen maatregelen omdat de feiten 
het bestuur bekend zijn, de feiten wel degelijk in overweging kunnen 
genomen worden niettegenstaande het ontbreken van de specifieke 
melding uiterlijk binnen 30 dagen ;

— het dagboek der werken nauwkeurig vermeldt op welke dagen niet 
kon gewerkt worden en tevens de reden hiervan, met name abnormale 
slechte weersomstandigheden ;

— de eiseres niet ernstig kan voorhouden hiervan niet op de hoogte te 
zijn geweest ;

— een formele melding door de aannemer niets meer zou hebben 
kunnen bijbrengen en de overheid niet in de mogelijkheid zou gesteld 
hebben om andere maatregelen te nemen.

Hij neemt aldus aan dat de overheid reeds op de hoogte was of behoorde 
te zijn aan de hand van de vermeldingen van het dagboek der werken.

12. Door op die gronden te oordelen dat het verzoek tot kwijtschel-
ding van de boetes niet vervallen was, verantwoordt de appelrechter zijn 
beslissing naar recht, zonder rechtsmisbruik vast te stellen.

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

29 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en de 
heer Verbist.

N° 220

1o kamer — 29 maart 2013
(D.12.0021.N)

reDeNeN VaN De VoNNIsseN eN arresteN. — op coNcLusIe. — 
BurGerLIjke ZakeN (haNDeLsZakeN eN socIaLe ZakeN INBeGrepeN). — GeeN 
coNcLusIe oNDer De processtukkeN. — VaststeLLING Dat eeN coNcLusIe Is 
GeNomeN. — GeVoLG. 

Wanneer, in burgerlijke zaken, een middel is afgeleid uit het gebrek aan 
antwoord op de conclusie en de bestreden beslissing vaststelt dat de advo-
caten van een partij een conclusie hebben neergelegd, doch die conclusie 
niet voorkomt onder de processtukken, en de bewoordingen ervan noch in de 
bestreden beslissing noch in enig ander stuk waarop het Hof acht vermag te 
slaan zijn weergegeven, kan het Hof niet nagaan of op de bedoelde conclusie 
is geantwoord  (1). (Art. 149 Grondwet) 

(w. t. arroNDIssemeNtskamer VaN GerechtsDeurwaarDers  
te aNtwerpeN)

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal :

sItuerING eN proceDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft dit 
geschil betrekking op een tuchtprocedure die tegen eiser, die gerechts-
deurwaarder is te Antwerpen, wordt gevoerd.

2. Bij brief van 23 april 2012 werd eiser gedagvaard om te verschijnen 
voor de Raad van de Arrondissementskamer der Gerechtsdeurwaarders 
van Antwerpen, zetelend in tuchtzaken, teneinde zich te verantwoorden 
in verband met de zaken toegelicht in het het bij deze brief bijgaande 
verslag.

3. Bij akte van wraking neergelegd ter zitting van deze Raad op 4 juni 
2012 wraakte eiser vier leden van deze Raad.

4. Bij de bestreden beslissing van 28 augustus 2012 verklaarde de 
Raad van beroep van gerechtsdeurwaarders bij het hof van beroep te 
Antwerpen deze wraking ontvankelijk doch ongegrond. 

  (1)  Zie concl. O.M.
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5. Het cassatieberoep van eiser tegen deze beslissing maakt het voor-
werp uit van huidige procedure. 

BesprekING VaN het DerDe oNDerDeeL VaN het eNIG cassatIemIDDeL

6. In het derde onderdeel van zijn enig cassatiemiddel voert eiser 
onder meer een motiveringsgebrek aan ; hij verwijt de Raad van beroep 
van gerechtsdeurwaarders bij het hof van beroep te Antwerpen niet te 
hebben geantwoord op de grief, aangevoerd in de conclusie die hij voor 
deze Raad van beroep neerlegde, dat de tegen hem in de huidige tucht-
procedure gerichte klacht slechts banale feiten betrof en dat de gretig-
heid waarmee de syndicus en diens verslaggever zijn overgegaan tot het 
starten van een tuchtrechtelijke vervolging, in weerwil van artikel E2 
dat bepaalt dat de syndicus waar mogelijk verzoenend moet optreden, 
wees op partijdigheid aan de zijde van de syndicus en diens verslaggever. 
Eiser acht dan ook artikel 149 van de Grondwet geschonden. 

7. In de bestreden beslissing wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de 
beide advocaten van eiser besluiten hebben neergelegd en tevens een 
bundel met 38 stukken.

8. Die door de eiser voor de Raad van beroep van gerechtsdeurwaarders 
bij het hof van beroep te Antwerpen neergelegde conclusie komt echter 
niet voor in de processtukken. De bewoordingen van deze conclusie zijn 
noch in de bestreden beslissing, noch in enig ander stuk waarop het Hof 
acht vermag te slaan, weergegeven.

9. Uw Hof oordeelde in zijn arresten van 5 november 1976  (1) en 
19 oktober 1992  (2) dat het in die omstandigheden niet kan nagaan of op 
de bedoelde conclusie is geantwoord.

10. Het onderdeel lijkt mij dan ook in zoverre gegrond te zijn. 

coNcLusIe : vernietiging.

arrest.

I. rechtspLeGING Voor het hoF

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de raad van 
beroep van gerechtsdeurwaarders bij het hof van beroep te Antwerpen 
van 28 augustus 2012.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 26 februari 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck 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. 

  (1)  Cass. 5 nov. 1976, AC 1977, 273. 
  (2)  Cass. 19 okt. 1992, AR 7969, AC 1992, nr. 672.
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III. BesLIssING VaN het hoF

Beoordeling

Derde onderdeel

1. De eiser verwijt de bestreden beslissing niet te hebben geantwoord 
op de grief, aangevoerd in de conclusie die hij voor de Raad van beroep 
neerlegde.

2. De door de eiser voor de Raad van beroep genomen conclusie komt 
niet voor onder de processtukken, alhoewel blijkens de vaststellingen 
in de bestreden beslissing beide advocaten van de eiser een conclusie 
hebben neergelegd.

3. De bewoordingen van deze conclusie zijn noch in de bestreden beslis-
sing, noch in enig ander stuk waarop het Hof acht vermag te slaan, 
weergegeven.

4. Het Hof kan derhalve niet nagaan of op de bedoelde conclusie is 
geantwoord.

Het onderdeel is in zoverre 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.
Verwijst de zaak naar de Raad van beroep van gerechtsdeurwaarders 

bij het hof van beroep te Gent.

29 maart 2013 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer Maes.
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Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Daad. — Fout. 
— Gewonde werknemer. — 
Fout van de werkgever. — 
Beoordeling van de fout. — 
Begrip. 698

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Meesters. Aangestel-
den. — Misbruik van bedie-
ning door de aangestelde. 
— Voorwaarden voor de 
aansprakelijkheid van de 
meesters en aanstellers. — 
Beginselen. 791

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Meesters. Aangestelden. 
— Misbruik van bediening 
door de aangestelde. — 
Voorwaarden voor de aan-
sprakelijkheid van de mees-
ters en aanstellers. — Fout 
van het slachtoffer. — Ge-
volg. 791

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Meesters. Aangestelden. 
— Misbruik van bediening 
door de aangestelde. — Vrij-
stelling van aansprakelijk-
heid van de meesters en 
aanstellers. — Voorwaar-
den. 791

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Herstelplicht. 
— Meesters. Aangestelden. 
— Voorwaarden voor de aan-
sprakelijkheid van meesters 
en aanstellers. — Beginse-
len.  791

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Oorzaak. 
— Begrip. Beoordeling door 
de rechter. — Oorzakelijk 
verband. — Beoordeling. — 
Omstandigheden. — Gren-
zen. 598

Aansprakelijkheid buiten over-
eenkomst. — Schade. — Be-
grip. Vormen. — Juridische 

omschrijving van de schade. 
— Onjuiste omschrijving 
door een van de partijen. — 
Opdracht van de rechter. — 
Ambtshalve aanvullen van 
rechtsgronden. — Draag-
wijdte. 575

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Schade. — 
Beoordelingsbevoegdheid. 
Raming. Peildatum. — Peil-
datum. — Tijdstip van het 
vonnis. — Schade wegens 
tijdelijke of blijvende ar-
beidsongeschiktheid. — 
Vaststaande schade die in 
haar geheel op een vroeger 
tijdstip kon worden ge-
raamd. — Forfaitaire scha-
devergoeding. — Vermeer-
derd met de gerechtelijke 
interest. 785

Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Schade. — 
Beoordelingsbevoegdheid. 
Raming. Peildatum. — 
Tijdstip van de uitspraak. 
— Ogenblik waarop de on-
kosten werden gemaakt. — 
Vermeerderd met de gerech-
telijke interest. 785

Aansprakelijkheid. — Daad. — 
Fout. — Fout van de getrof-
fene in oorzakelijk verband 
met de geleden schade. — 
Gevolg. 698

Advocaat bij het hof van cas-
satie. — Beroepsinstituut. 
— Tuchtrechtelijke beslis-
sing. — Cassatieberoep. — 
Verplichting een beroep 
te doen op een advocaat 
bij het Hof van Cassatie. 
— Bestaanbaarheid met de 
Grondwet. 853

Advocaat. — Onderzoek in 
strafzaken. — Verdrag 
Rechten van de Mens. — 
Artikel 6.1. — Recht op een 
eerlijk proces. — Recht op 
bijstand van een advocaat. 

— Interpretatie Europees 
Hof voor de Rechten van 
de Mens. — Draagwijdte. 
— Grens. — Voorwaarde. — 
Toepassing. 832

Advocaat. — Onderzoek in 
strafzaken. — Verdrag 
Rechten van de Mens. — 
Artikel 6.1. — Recht op een 
eerlijk proces. — Recht op 
bijstand van een advocaat. 
— Interpretatie Europees 
Hof voor de Rechten van 
de Mens. — Draagwijdte. 
— Grens. — Voorwaarde. — 
Toepassing. 836

Ambtenaar. — Ambtenaar (ge-
meenten en provincies). — 
Statuut van het personeel. 
— Ziekte. — Gebrekkigheid 
–Disponibiliteit. — Wacht-
geld. — Aanvang. 600

Arbeidsongevallen. — Vergoe-
ding. — Basisloon. — Enige 
deeltijdse arbeidsovereen-
komst gecumuleerd met 
voltijdse statutaire betrek-
king. 671

Arbeidsovereenkomst. — Be-
grip. Bestaansvereisten. 
Vorm. — Begrip en bestaans-
vereisten. — Gezag. — Be-
oordelingscriteria. — Op-
dracht van de rechter. 836

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Opzegging. — Opzeggings-
termijn. — Duur -Bepaling 
van de opzeggingstermijn. 
— Door de rechter in acht 
ten nemen elementen. 677

Arbeidsovereenkomst. — Einde. 
— Opzeggingsvergoeding. — 
Basisloon. — Betalingen 
aan derden. — Groepsverze-
kering. — Taksen. 681

Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Diensten. — Com-
missionair. — Begrip. 715
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Belasting over de toegevoegde 
waarde. — Diensten. — Com-
missionair. — Gelijkstelling 
van andere tussenpersonen. 
— Draagwijdte. 715

Betekeningen en kennisgevin-
gen. — Exploot. — Dagvaar-
ding van beklaagde door 
openbaar ministerie. — Ver-
blijf van beklaagde in ge-
vangenis. — Betekening van 
de dagvaarding aan woon-
plaats. — Geldigheid. — 
Onaantastbare beoordeling 
van de rechter. 687

Bevoegdheid en aanleg. — Bur-
gerlijke zaken. — Bevoegd-
heid. — Algemeen. — Subjec-
tief recht. — Begrip. 100

Bevoegdheid en aanleg. — 
Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid. — Volstrekte 
bevoegdheid. (Materiële. 
Persoonlijke) 644

Bevoegdheid en aanleg. — Bur-
gerlijke zaken. — Sociaal 
procesrecht (bijzondere re-
gels). — Sociale zekerheid. 
— Zelfstandigen. — Bijdra-
gen. — Commissie voor vrij-
stelling van bijdragen. — 
Beslissing. — Discretionaire 
beoordelingsbevoegdheid 
van de commissie. — Ge-
volg. — Geschil. — Rechts-
macht.  631

Bevoegdheid en aanleg. — 
Strafzaken. — Burgerlijke 
rechtsvordering (bijzondere 
regels). — Vrijspraak op 
strafgebied. — Onbevoegd-
verklaring om kennis te ne-
men van de burgerlijke vor-
dering. — Gevolg. 610

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Geschriften. — Algemeen. 
— Authentiek akte. — Nota-
ris. — Verlijden van akten 
buiten het ambtsgebied. — 
Voorwaarden. — Miskenning 
voorschrift. — Gevolg. 804

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Geschriften. — Allerlei. 
— Vordering tot schrift-
onderzoek. — Persoonlijke 
verschijning van de par-
tijen. — Niet-verschijnende 
verweerder. — Voor erkend 

houden van het geschrift 
door de rechter. — Voor-
waarden. — Gevolg. 821

Bewijs. — Burgerlijke zaken. 
— Geschriften. — Bewijs-
kracht. — Cassatiemiddel. 
— Burgerlijke zaken. — Te 
voegen stukken. — Middel 
dat de miskenning van de 
bewijskracht van de akten 
aanvoert. — Ontvankelijk-
heid. — Stuk overgelegd aan 
het hof van beroep. — Over-
eenstemming. — Eenslui-
dendverklaring. — Vermel-
dingen. — Voorwaarden. 602

Bewijs. — Strafzaken. — Al-
gemeen. — Artikel 876 
Gerechtelijk Wetboek. — 
Toepassing op de strafge-
rechten. 577

Bewijs. — Strafzaken. — Alge-
meen. — Onwettig of onregel-
matig bewijs. — Beklaagde. 
— Verhoor. — Recht op bij-
stand van een advocaat. — 
Miskenning van het recht op 
bijstand. — Strafvordering. 
— Gevolg. 836

Bewijs. — Strafzaken. — Alge-
meen. — Toepassing van de 
burger- of fiscaalrechtelijke 
regels. — Artikelen 15 en 16 
V.T.Sv. — Draagwijdte. 577

Bewijs. — Strafzaken. — Alge-
meen. — Toepassing van de 
burgerrechtelijke regels. — 
Artikel 1156 van het Burger-
lijk Wetboek. — Toepassing 
in strafzaken. 577

Bewijs. — Strafzaken. — Alge-
meen. — Toepassing van de 
burgerrechtelijke regels. — 
Artikel 2279 van het Burger-
lijk Wetboek. — Toepassing 
op het bewijs van misdrij-
ven. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Alge-
meen. — Toepassing van de 
burgerrechtelijke regels. — 
Artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek. — 
Draagwijdte. — Toepassing 
op het bewijs van een mis-
drijf. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Bewijs-
last. Beoordelingsvrijheid. 

— Beoordelingsvrijheid. — 
Burgerlijke vermoedens die 
het bewijs van eigendom 
regelen tussen echtgenoten. 
— Toepassing op het bewijs 
van diefstal van een nalaten-
schap. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. Beoordelingsvrij-
heid. — Beoordelingsvrij-
heid. — Door het Burgerlijk 
Wetboek ingevoerde vermoe-
dens. — Draagwijdte. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. Beoordelingsvrij-
heid. — Beoordelingsvrij-
heid. — Vermoeden bedoeld 
in artikel 1468 Burgerlijk 
Wetboek. — Toepassing op 
het bewijs van diefstal van 
een nalatenschap. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Be-
wijslast. Beoordelings-
vrijheid. — Bewijslast. 
— Valsheid in geschrifte, 
verduistering of diefstal. — 
Wettelijk vermoeden. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Ver-
moedens. — Burgerlijke ver-
moedens die het bewijs van 
eigendom regelen tussen 
echtgenoten. — Toepassing 
op het bewijs van diefstal 
van een nalatenschap. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Ver-
moedens. — Door het Bur-
gerlijk Wetboek ingevoerde 
vermoedens. — Draag-
wijdte. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Ver-
moedens. — Valsheid in ge-
schrifte, verduistering of 
diefstal. — Wettelijk ver-
moeden. — Bewijslast. 578

Bewijs. — Strafzaken. — Ver-
moedens. — Vermoeden be-
doeld in artikel 1468 Burger-
lijk Wetboek. — Toepassing 
op het bewijs van diefstal 
van een nalatenschap. 578

Burgerlijke rechten. Politieke 
rechten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. — 
Subjectief recht t.a.v. een 
administratieve overheid. 
— Voorwaarde. 644
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Burgerlijke rechten. Politieke 
rechten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. — 
Subjectief recht t.a.v. een 
administratieve overheid. 
— Voorwaarde. 644

Burgerlijke rechten. Poli-
tieke rechten. — Rechter-
lijke macht. — Bevoegd-
heid. — Subjectief recht. 
— Begrip. 644

Burgerlijke rechten. Politieke 
rechten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. 644

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Algemeen. — Bur-
gerlijke zaken. — Vreemde 
wet. — Uitlegging door de 
feitenrechter. — Toezicht 
van het Hof.  750

Cassatie. — Bevoegdheid van 
het hof. — Allerlei. — Bur-
gerlijke zaken. — Vreemde 
wet. — Toepassing. — Uit-
legging. — Feitenrechter. 
— Verplichting. — Hof van 
Cassatie. — Opdracht. 850

Cassatieberoep. — Arresten 
raad van state. — Sociale 
zekerheid. — Zelfstandi-
gen. — Bijdragen. — Com-
missie voor vrijstelling van 
bijdragen. — Beslissing. — 
Weigering van de vrijstel-
ling. — Betwisting door de 
zelfstandige. — Geschil. — 
Rechtsmacht.  631

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep. — Voorlo-
pige Hechtenis. — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Verzoek tot inobser-
vatiestelling. — Beslissing 
tot weigering. — Aard. — 
Cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. 574

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Straf-
vordering. — Beslissingen 
uit hun aard niet vatbaar 
voor cassatieberoep. — 
Voorlopige hechtenis. — 
Invrijheidstelling onder 

borgtocht. — Borgsom. — 
Regeling van de rechtsple-
ging. — Verwijzing naar de 
correctionele rechtbank. 
— Verzoek tot teruggave 
van de borgsom. — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Arrest. — Beslissing 
van onbevoegdverklaring. 
— Cassatieberoep. — Ont-
vankelijkheid. 700

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Beslissingen vatbaar voor 
cassatieberoep. — Strafvor-
dering. — Beslissingen uit 
hun aard niet vatbaar voor 
cassatieberoep. — Werk-
straf. — Niet of gedeelte-
lijke uitvoering. — Toepas-
sing van de vervangende 
straf. — Verslag van de pro-
batiecommissie. — Aard van 
dit verslag. — Gevolgen. — 
Rechtsmiddelen. 688

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of 
moet worden ingesteld. — 
Strafvordering. — Alge-
meen. — Jeugdbescherming. 
— Jeugdgerechten. — Be-
schermende maatregelen. 
— Arrest waarbij bescher-
mende maatregelen wor-
den bevolen. — Cassatiebe-
roep van de moeder van het 
minderjarig kind. — Tus-
senkomst van de vader. — 
Ontvankelijkheid. — Hoeda-
nigheid. 593

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Personen door of tegen wie 
cassatieberoep kan of moet 
worden ingesteld. — Straf-
vordering. — Beklaagde en 
verdachte. — Cassatieberoep 
van de beklaagde. — Overlij-
den van de beklaagde tijdens 
de cassatieprocedure maar 
nadat de veroordeling onher-
roepelijk is geworden. — Ge-
volg. 846

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Geen 
eindbeslissing, toch onmid-
dellijk vatbaar voor cas-
satieberoep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 

Toezicht op de regelmatig-
heid van de rechtspleging. 
— Verzoek tot wraking en 
vervanging van een des-
kundige. — Beslissing tot 
afwijzing– Hoger beroep. — 
Onregelmatige aanhangig-
making. — Controlebevoegd-
heid op de regelmatigheid 
van de rechtspleging. 584

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Voor-
barig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Von-
nis van intrekking van een 
uitvoeringsmodaliteit van 
de straf. — Rechtbank die 
bij verstek uitspraak heeft 
gedaan. — Beslissing vat-
baar voor verzet. — Onmid-
dellijk cassatieberoep. — 
Ontvankelijkheid. 690

Cassatieberoep. — Strafzaken. 
— Termijnen voor cassa-
tieberoep en betekening. 
— Strafvordering. — Voor-
barig cassatieberoep (geen 
eindbeslissing). — Verzoek 
tot wraking en vervanging 
van een deskundige. — Be-
slissing tot afwijzing. — Ho-
ger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Beslissing van niet-ontvan-
kelijkheid. — Onmiddellijk 
cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. 584

Cassatieberoep. — Tuchtzaken. 
— Vormen. — Beroepsinsti-
tuut. — Tuchtrechtelijke 
beslissing. — Cassatiebe-
roep. — Verplichting een 
beroep te doen op een advo-
caat bij het Hof van Cassa-
tie. — Bestaanbaarheid met 
de Grondwet. 853

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Onduidelijk 
middel. — Als geschonden 
aangewezen wetsbepaling. 
— ZIV-wet. — Gebruik van 
de verkorte citeertitel. — 
Ontvankelijkheid. 655

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Te voegen 
stukken. — Middel dat de 
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miskenning van de bewijs-
kracht van de akten aan-
voert. — Ontvankelijkheid. 
— Stuk overgelegd aan het 
hof van beroep. — Overeen-
stemming. — Eensluidend-
verklaring. — Vermeldin-
gen. — Voorwaarden. 602

Cassatiemiddelen. — Burger-
lijke zaken. — Vereiste ver-
meldingen. — Middel dat de 
miskenning van de bewijs-
kracht van de akten aan-
voert. — Ontvankelijkheid. 
— Stuk overgelegd aan het 
hof van beroep. — Overeen-
stemming. — Eensluidend-
verklaring. — Vermeldin-
gen. — Voorwaarden. 602

Cassatiemiddelen. — Strafza-
ken. — Belang. — Naar recht 
verantwoorde straf. — Toe-
passing van de wet in de 
tijd. — Wetswijziging voor 
de toepasselijke straffen. — 
Middel verwijt de rechter 
dat hij straffen oplegt die bij 
verschillende wetten horen. 
— Ontvankelijkheid. 787

Conflict van attributie. — Ge-
welddaden ondergaan door 
een politieagent in de uit-
oefening van zijn functies. 
— Vordering tot forfaitaire 
vergoeding wegens morele 
schade. — Bevoegdheid van 
de administratieve over-
heid. — Grenzen.  644

Dagvaarding. — Dagvaarding 
van beklaagde door open-
baar ministerie. — Verblijf 
van beklaagde in gevan-
genis. — Betekening van 
de dagvaarding aan woon-
plaats. — Geldigheid. — 
Onaantastbare beoordeling 
van de rechter. 687

Dagvaarding. — Gevolgen. — 
Verjaring. — Stuiting. — 
Duur.  777

Deskundigenonderzoek. — 
Strafzaken. — Verzoek tot 
wraking en vervanging van 
een deskundige. — Beslis-
sing tot afwijzing. — Ho-
ger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Onregelmatige aanhangig-

making. — Controlebevoegd-
heid op de regelmatigheid 
van de rechtspleging. 584

Deskundigenonderzoek. — 
Strafzaken. — Verzoek tot 
wraking en vervanging van 
een deskundige. — Beslis-
sing tot afwijzing. — Hoger 
beroep. — Kamer van inbe-
schuldigingstelling. — Be-
slissing van niet-ontvan-
kelijkheid. — Onmiddellijk 
cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. 585

Echtscheiding en scheiding 
van tafel en bed. — Allerlei. 
— Recht van verdediging. 
— Marokkaanse beslissing. 
— Verstoting. — Gevolgen. 
— Erkenning in België. — 
Voorwaarden.  757

Energie. — Gaswet. — Bezet-
ting. — Erfdienstbaarheid 
van openbaar nut. — Be-
zwaard erf. — Eigenaar. — 
Gerechtigde. — Aankoop 
van het terrein. — Ontei-
gening. — Verplichting. — 
Omvang.  658

Erfdienstbaarheid. — Erf-
dienstbaarheid van afvoer 
van huishoudelijk afvalwa-
ter. — Omschrijving.  798

Erfdienstbaarheid. — Uitzich-
ten. — Splitsing van het erf. 
— Gevolg. — Op dat ogenblik 
aanwezige uitzichten.  826

Erfdienstbaarheid. — Uitzich-
ten. — Splitsing van het erf. 
— Koper van een deel. — Be-
houd van de uitzichten. — 
Voorwaarde. — Verkoper. 
— Verbintenis tot verwijde-
ring. — Gevolg.  826

Erfdienstbaarheid. — Uitzich-
ten. — Splitsing van het erf. 
— Macht van de eigenaar. — 
Verwijdering. 826

Erfenissen. — Diefstal van een 
nalatenschap. — Bewijs van 
het misdrijf. — Artikel 2279 
van het Burgerlijk Wet-
boek. — Toepassing. 578

Erfenissen. — Diefstal van een 
nalatenschap. — Bewijs van 
het misdrijf. — Toepassing 

van de burger- of fiscaal-
rechtelijke regels. 578

Erfenissen. — Diefstal van een 
nalatenschap. — Bewijs van 
het misdrijf. — Burgerlijke 
vermoedens die het bewijs 
van eigendom regelen tus-
sen echtgenoten. — Toepas-
sing. 578

Erfenissen. — Diefstal van een 
nalatenschap. — Bewijs van 
het misdrijf. — Vermoeden 
bedoeld in artikel 1468 Bur-
gerlijk Wetboek. — Toepas-
sing. 578

Gemeenschap en gewest. — Ge-
meenschappen. — Radio- en 
televisieomroep. — Wijze 
van uitzenden. — Techni-
sche aspecten. — Toebeho-
ren. — Bevoegdheid.  564

Gemeenschaps- en gewestbelas-
tingen. — Vlaams Gewest. 
— Leegstandsheffing. — Be-
roep. — Beslissing van de 
Vlaamse regering. — Ken-
nisgeving. — Verplichte ver-
meldingen. — Beroepsmoge-
lijkheden. 739

Gemeente. — Statuut van het 
personeel. — Ambtenaar. — 
Ziekte. — Gebrekkigheid 
–Disponibiliteit. — Wacht-
geld. — Aanvang. 600

Gerechtskosten. — Belastingza-
ken. — Algemeen. — Rechts-
plegingsvergoeding. — Par-
tij zonder bijstand van een 
advocaat. — Gevolg. 744

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 
10. — Artikel 11. — Beroeps-
instituut. — Tuchtrechte-
lijke beslissing. — Cassatie-
beroep. — Verplichting een 
beroep te doen op een advo-
caat bij het Hof van Cassa-
tie. — Bestaanbaarheid met 
de Grondwet. 853

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 10. — 
Gelijkheid van de Belgen 
voor de wet. — Jeugdbe-
scherming. — Gerechtelijke 
bescherming. — Als misdrijf 
omschreven feiten. — Jon-
gere die op het ogenblik van 

ARREST-2013-03.indb   4 23/12/13   15:04



de feiten ouder is dan zestien 
jaar maar jonger dan zeven-
tien jaar. — Onmogelijkheid 
om van alle beschermende 
maatregelen te genieten. — 
Schending. 702

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 1 tot 99). — Artikel 11. 
— Genot van de rechten en 
vrijheden zonder discrimi-
natie. — Jeugdbescherming. 
— Gerechtelijke bescher-
ming. — Als misdrijf om-
schreven feiten. — Jongere 
die op het ogenblik van de 
feiten ouder is dan zestien 
jaar maar jonger dan zeven-
tien jaar. — Onmogelijkheid 
om van alle beschermende 
maatregelen te genieten. — 
Schending.  703

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Artikel 
144. — Rechterlijke macht. 
— Bevoegdheid. 644

Grondwet. — Grondwet 1994 
(art. 100 tot einde). — Arti-
kel 149. — Strafuitvoering. 
— Strafuitvoeringsrecht-
bank. — Vonnis. — Uit-
spraak. — Openbare rechts-
zitting. — Gevolg. 706

Grondwettelijk hof. — Strafza-
ken. — Prejudiciële vraag. — 
Verplichting tot het stellen 
van de vraag. — Spoedeisend 
karakter van de vordering. 
— Wrakingsprocedure. 584

Herhaling. — Wettelijke her-
haling. — Begrip. — Per-
soonlijke omstandigheid 
eigen aan de dader. 590

Herziening. — Advies en verwij-
zing tot herziening. — Advies. 
— Beoordelingsbevoegdheid 
van het aangewezen hof van 
beroep. — Gegevens waarop 
het hof van beroep mag 
steunen. 828

Herziening. — Advies en ver-
wijzing tot herziening. — 
Advies. — Verwijzing naar 
het aangewezen hof van be-
roep. — Beoordeling door de 
burgerlijke kamer voorge-
zeten door de eerste voorzit-
ter. — Aanduiding door de 

eerste voorzitter van drie 
raadsheren. — Gevolg. 828

Herziening. — Verzoek en ver-
wijzing om advies. — Her-
zieningsaanvraag gesteund 
op artikel 443, eerste lid, 3o, 
Wetboek van Strafvordering. 
— Arrest dat het verzoek niet 
dadelijk als niet-ontvanke-
lijk verwerpt. — Gevolg voor 
de beoordelingsbevoegdheid 
van het aangewezen hof van 
beroep. 828

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Beslissingen en 
partijen. — Beëindiging van 
het onderzoek. — Onder-
zoeksgerechten. — Toezicht 
op de regelmatigheid van 
de rechtspleging. — Mede-
inverdenkinggestelde voert 
de overschrijding van de 
redelijke termijn aan. — Be-
schikking tot verwijzing. — 
Hoger beroep. — Ontvanke-
lijkheid. 588

Hoger beroep. — Strafzaken 
(douane en accijnzen inbe-
grepen). — Rechtspleging in 
hoger beroep. — Strafvor-
dering. — Eenparigheid van 
stemmen. — Toepassing. — 
Wettelijke herhaling voor 
het eerst in aanmerking ge-
nomen in hoger beroep. 590

Huur van goederen. — Handels-
huur. — Begrip. Aard van 
wetgeving. — Handelshuur-
wet. — Uitzettingsvergoe-
ding. — Doelstellingen. 708

Huur van goederen. — Handels-
huur. — Einde (opzegging. 
Huurhernieuwing. Enz). — 
Aanvraag tot hernieuwing 
van de onderhuurder. — 
Verplichting hoofdhuurder. 
— Gevolg. 814

Huur van goederen. — Han-
delshuur. — Einde (Opzeg-
ging. Huurhernieuwing. 
enz). — Handelszaak. — Ver-
vreemding. — Huurder. — 
Opzegging. — Recht op uit-
zettingsvergoeding. 708

Huwelijk. — Openbare orde. 
— Polygamie. — Eerste 
huwelijk niet ontbonden. 

— Internationale openbare 
orde. — Tweede huwelijk. — 
Erkenning. — Voorwaarden. 
— Gevolgen. — Maatschap-
pelijke gevolgen. — Overle-
vingspensioen. 761

Inkomstenbelastingen. — Per-
sonenbelasting. — Bereke-
ning van de aanslag. — Af-
zonderlijke aanslagen. 
— Normale beroepswerk-
zaamheid. — Begrip. 713

Inkomstenbelastingen. — Per-
sonenbelasting. — Beroeps-
inkomsten. — Pensioenen. 
— Nederlands Algemeen Ou-
derdomspensioen. — Belast-
baarheid. 729

Inkomstenbelastingen. — Per-
sonenbelasting. — Beroeps-
inkomsten. — Pensioenen. 
— Nederlands Algemeen Ou-
derdomspensioen. — Belast-
baarheid. 735

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Allerlei. — Forfaitair ge-
deelte van buitenlandse be-
lasting. — Berekeningswijze. 
— Beginsel van de vermij-
ding van dubbele belasting. 
— Verenigbaarheid 723

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Onroerende voorheffing. 
— Kwijtschelding of pro-
portionele vermindering. 
— Improductiviteit van het 
onroerend goed. — Beoor-
delingsbevoegdheid van de 
rechter. — Taak van het 
Hof. 745

Inkomstenbelastingen. — Voor-
heffingen en belastingkrediet. 
— Onroerende voorheffing. 
— Kwijtschelding of propor-
tionele vermindering. — Im-
productiviteit van het on-
roerend goed. — Vereisten. 
— Onafhankelijk van de wil 
van de belastingplichtige. — 
Aankoop van een pand door 
een onderneming met het 
oog op de verhuring. 745

Jeugdbescherming. — Gerech-
telijke bescherming. — Als 
misdrijf omschreven feiten. 
— Jongere die op het ogen-
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blik van de feiten ouder is 
dan zestien jaar maar jon-
ger dan zeventien jaar. — 
Onmogelijkheid om van alle 
beschermende maatregelen 
te genieten. — Grondwette-
lijkheid. 702

Jeugdbescherming. — Gerech-
telijke bescherming. — Als 
misdrijf omschreven fei-
ten. — Jongere onbekend 
bij de jeugdrechtbank. — 
Uithandengeving. — Voor-
waarden. 703

Jeugdbescherming. — Jeugd-
gerechten. — Beschermende 
maatregelen. — Arrest waar-
bij beschermende maatrege-
len worden bevolen. — Cas-
satieberoep van de moeder 
van het minderjarig kind. 
— Tussenkomst van de va-
der. — Ontvankelijkheid. — 
Hoedanigheid. 593

Jeugdbescherming. — Jeugd-
gerechten. — Beschermende 
maatregelen. — Toepas-
singsgebied. — Toepassing 
van de wet in de ruimte. 593

Jeugdbescherming. — Jeugd-
gerechten. — Territoriale 
bevoegdheid. — Artikel 44 
Jeugdbeschermingswet. — 
Draagwijdte. 593

Machten. — Allerlei. — Ra-
dio- en televisieomroep. 
— Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommu-
nicatie. — Regeling van de 
huurlijnen. — Overleg on-
der regulatoren. — Federale 
staat. — Gemeenschappen. 
— Bevoegdheden. — Samen-
werking. — Proportionali-
teitsbeginsel. — Gevolg.  564

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. — 
Criterium. 644

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Bevoegdheid. — 
Subjectief recht t.a.v. een 
administratieve overheid. 
— Voorwaarde. 644

Machten. — Rechterlijke macht. 
— Bevoegdheid. — Subjec-
tief recht. — Begrip. 644

Machten. — Rechterlijke 
macht. — Geschil bij wet 
toegewezen aan de hoven en 
rechtbanken. — Raad van 
state. — Rechtsmacht. 631

Machten. — Uitvoerende macht. 
— Gewelddaden ondergaan 
door een politieagent in de 
uitoefening van zijn func-
ties. — Vordering tot for-
faitaire vergoeding wegens 
morele schade. — Bevoegd-
heid van de administratieve 
overheid. — Grenzen.  644

Misdrijf. — Deelneming. — 
Strafbare deelneming. 
— Dader of mededader. — 
Persoon die een misdrijf 
rechtstreeks heeft uitge-
lokt. — Voorwaarde. 789

Misdrijf. — Deelneming. — 
Strafbare deelneming. — 
Poging tot deelname aan 
een misdrijf. 789

Misdrijf. — Deelneming. — 
Strafbare deelneming. — 
Vrijwillige afstand door de 
deelnemer. — Invloed. 789

Misdrijf. — Poging. — Vrijwil-
lige afstand. — Begrip. 789

Notaris. — Verlijden van akten 
buiten het ambtsgebied. — 
Voorwaarden. — Miskenning 
voorschrift. — Gevolg. 804

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Aansprakelijkheid buiten 
overeenkomst. — Oorzaak. 
— Begrip. Beoordeling door 
de rechter. — Oorzakelijk 
verband. — Beoordeling. — 
Omstandigheden. — Gren-
zen. 598

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — On-
derzoeksgerechten. — Vast-
stelling van het bestaan van 
voldoende bezwaren. — Be-
twisting op conclusie van 
eiser. — Beantwoording van 
dit verweer. — Wijze. 781

Onaantastbare beoordeling 
door de feitenrechter. — 
Strafzaken. — Opsporings-
onderzoek. — Proactieve 
recherche. — Beoordeling. 

— Toetsing door het Hof. — 
Marginale toetsing. 841

Onderzoek in strafzaken. 
— Beëindiging van het 
onderzoek. — Hoger be-
roep. — Kamer van inbe-
schuldigingstelling. — Toe-
zicht op de regelmatigheid 
van de rechtspleging. — Ar-
tikel 6.1 EVRM. — Redelijke 
termijn. — Overschrijding. 
— Draagwijdte van het toe-
zicht. 587

Onderzoek in strafzaken. — Be-
eindiging van het onderzoek. 
— Hoger beroep. — Kamer 
van inbeschuldigingstelling. 
— Toezicht op de regelma-
tigheid van de rechtsple-
ging. — Artikel 6.1 EVRM. 
— Redelijke termijn. — 
Overschrijding. — Individu-
ele beoordeling. 588

Onderzoek in strafzaken. — 
Beëindiging van het on-
derzoek. — Onderzoeks-
gerechten. — Toezicht op 
de regelmatigheid van de 
rechtspleging. — Mede-in-
verdenkinggestelde voert 
de overschrijding van de 
redelijke termijn aan. — Be-
schikking tot verwijzing. — 
Hoger beroep. — Ontvanke-
lijkheid. 588

Onderzoek in strafzaken. — 
Opsporingsonderzoek. — 
Proactieve recherche. — 
Niet-proactieve recherche. 
— Onderscheid. — Criterium. 
— Artikel 28bis, § 2 Sv. 841

Onderzoek in strafzaken. — 
Vordering tot het instel-
len van een gerechtelijk 
onderzoek. — Saisine van 
de onderzoeksrechter. — 
Omvang. — In de vordering 
vermelde strafbare feiten. 
— Bij de vordering gevoegde 
stukken.  841

Onderzoek in strafzaken. — 
Vordering tot het instellen 
van een gerechtelijk onder-
zoek. — Saisine van de on-
derzoeksrechter. — Voor-
werp. — Gepleegde of nog 
niet gepleegde strafbare fei-
ten. — Voorwaarde. 841
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Onderzoeksgerechten. — Beëin-
diging van het onderzoek. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Toezicht op 
de regelmatigheid van de 
rechtspleging. — Artikel 6.1 
EVRM -Redelijke termijn. 
— Overschrijding. — Indivi-
duele beoordeling. 588

Onderzoeksgerechten. — Beëin-
diging van het onderzoek. 
— Kamer van inbeschuldi-
gingstelling. — Toezicht 
op de regelmatigheid van 
de rechtspleging. — Arti-
kel 6.1 EVRM. — Redelijke 
termijn. — Overschrijding. 
— Draagwijdte van het toe-
zicht. 587

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Beëindiging van 
het onderzoek. — Toezicht 
op de regelmatigheid van 
de rechtspleging. — Mede-
inverdenkinggestelde voert 
de overschrijding van de 
redelijke termijn aan. — Be-
schikking tot verwijzing. — 
Hoger beroep. — Ontvanke-
lijkheid. 588

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Toezicht op 
de regelmatigheid van de 
rechtspleging. — Verzoek 
tot wraking en vervanging 
van een deskundige. — Be-
slissing tot afwijzing. — 
Hoger beroep. — Onregel-
matige aanhangigmaking. 
— Controlebevoegdheid op 
de regelmatigheid van de 
rechtspleging. 584

Onderzoeksgerechten. — Ka-
mer van inbeschuldiging-
stelling. — Verzoek tot wra-
king en vervanging van een 
deskundige. — Beslissing 
tot afwijzing. — Hoger be-
roep. — Beslissing van niet-
ontvankelijkheid. — On-
middellijk cassatieberoep. 
— Ontvankelijkheid. 584

Onderzoeksgerechten. — Vast-
stelling van het bestaan van 
voldoende bezwaren. — Be-
twisting op conclusie van 

eiser. — Beantwoording van 
dit verweer. — Wijze. 781

Onderzoeksgerechten. — 
Vreemdelingenwet. — Maat-
regelen van vrijheidsbero-
ving of tot verwijdering van 
het grondgebied. — Wet-
tigheidstoezicht. — Draag-
wijdte. — Begrip. 783

Onderzoeksrechter. — Adië-
ring. — Vordering tot het 
instellen van een gerechte-
lijk onderzoek. — Saisine 
van de onderzoeksrechter. 
— Omvang. — In de vorde-
ring vermelde strafbare fei-
ten. — Bij de vordering ge-
voegde stukken. 841

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Niet ter uitvoe-
ring van streek-, gewest- 
of gemeentelijke plannen. 
— Onteigend perceel. — 
Waardebepaling. — Waar-
devermeerdering of -ver-
mindering. — Voortvloeiend 
uit de voorschriften van het 
plan. — Gevolg.  854

Onteigening ten algemenen 
nutte. — Ter uitvoering 
van streek-, gewest- of 
gemeentelijke plannen. 
— Onteigend perceel. — 
Waardebepaling. — Waar-
devermeerdering of -ver-
mindering. — Voortvloeiend 
uit de voorschriften van het 
plan. — Gevolg.  854

Ontvoering van een kind. — 
Ouderlijke gezag. — Hoofd-
verblijf. — Terugkeer in 
België van een onwettelijk 
overgebracht kind. — Be-
lang van het kind. — Be-
oordeling door de rechter. 
— Criteria.  566

Openbaar vervoer. — Spoorwe-
gen. — Verkeersongeval. — 
Verzekering. — WAM-verze-
kering. — Artikel 29bis van 
de wet van 21 nov. 1989. — 
Slachtoffers. — Zwakke 
weggebruikers. — Begun-
stigden. — Werknemers die 
de spoorweg onderhouden. 
— Rechthebbenden. 609

Openbare orde. — Huwelijk. 
— Polygamie. — Eerste 

huwelijk niet ontbonden. 
— Internationale openbare 
orde. — Tweede huwelijk. — 
Erkenning. — Voorwaarden. 
— Gevolgen. — Maatschap-
pelijke gevolgen. — Overle-
vingspensioen. 761

Openbare orde. — Interna-
tionale openbare orde. — 
Marokkaanse beslissing. 
— Echtpaar van Marok-
kaanse nationaliteit. — 
Marokkaanse beslissing. 
— Verstoting. — Gevolgen. 
— Erkenning in België. — 
Voorwaarden.  757

Ouderlijk gezag. — Hoofdver-
blijf. — Ontvoering van een 
kind naar het buitenland. — 
Terugkeer in België van een 
onwettelijk overgebracht 
kind. — Belang van het 
kind. — Beoordeling door de 
rechter. — Criteria.  566

Overeenkomst. — Rechten en 
verplichtingen van partijen. 
— Tussen partijen. — Verze-
kering. — Landverzekering. 
— Dekking. — Contractuele 
verplichting. — Niet-nako-
ming. — Opzettelijke fout. 
— Verval. — Beperkingen. 
— Contractueel beding. — 
Gevolgen.  561

Overheidsopdrachten (Werken. 
Leveringen. Diensten). — Fei-
ten en omstandigheden die 
de gang van het werk ver-
storen. — Aannemer. — Be-
kendmaking. — Termijn. — 
Voorwerp. 858

Overheidsopdrachten (Werken. 
Leveringen. Diensten). — Fei-
ten en omstandigheden die de 
gang van het werk verstoren. 
— Aannemer. — Bekendma-
king. — Vormen. 858

Pensioen. — Werknemers. — 
Huwelijk. — Polygamie. 
— Tweede huwelijk. — Er-
kenning. — Voorwaarden. 
— Gevolgen. — Maatschap-
pelijke gevolgen. — Overle-
vingspensioen.  761

Pensioen. — Werknemers. — 
Rustpensioen. — Gescheiden 
echtpaar. — Uit de echt ge-
scheiden echtpaar. — Echt-
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paar van Marokkaanse na-
tionaliteit. — Marokkaanse 
beslissing. — Verstoting. 
— Erkenning in België. — 
Voorwaarden. 756

Prejudicieel geschil. — Straf-
zaken. — Grondwettelijk 
Hof. — Verplichting tot 
het stellen van de vraag. — 
Spoedeisend karakter van 
de vordering. — Wrakings-
procedure. 584

Raad van state. — Afdeling 
bestuursrechtspraak. — Be-
voegdheid. — Beroep tot 
nietigverklaring. — Akte 
van een administratieve 
overheid. 644

Raad van state. — Afdeling 
bestuursrechtspraak. — Be-
voegdheid. — Gewelddaden 
ondergaan door een poli-
tieagent in de uitoefening 
van zijn functies. — Vorde-
ring tot forfaitaire vergoe-
ding wegens morele schade. 
— Bevoegdheid van de ad-
ministratieve overheid. — 
Grenzen.  644

Raad van state. — Rechts-
macht. — Geschil bij wet 
toegewezen aan de hoven en 
rechtbanken. — Gevolg. 631

Radio en televisieomroep. — 
Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommu-
nicatie. — Regeling van de 
huurlijnen. — Overleg on-
der regulatoren. — Federale 
staat. — Gemeenschappen. 
— Bevoegdheden. — Samen-
werking. — Proportionali-
teitsbeginsel. — Gevolg.  564

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Bevoegdheid 
van de rechter. — Toepasse-
lijk recht. — Bijzonder aan-
gevoerde feiten. — Ambts-
halve opgeworpen middelen. 
— Verplichting. — Beschik-
kingsbeginsel. — Recht van 
verdediging.  569

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Gerech-
telijk recht. — Rechts-
pleging. — Taak van de 
rechter. — Ambtshalve 

aanvullen van redenen. — 
Voorwaarden.  823

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Gerechte-
lijk recht. — Rechtspleging. 
— Taak van de rechter. 
— Beslissing. — Redenen. 
— Verwachting van de par-
tijen. — Mogelijkheid tot 
tegenspraak. 823

Recht van verdediging. — 
Burgerlijke zaken. — Ma-
rokkaanse beslissing. 
— Echtpaar van Marok-
kaanse nationaliteit. — 
Marokkaanse beslissing. 
— Verstoting. — Gevolgen. 
— Erkenning in België. — 
Voorwaarden.  757

Recht van verdediging. — Bur-
gerlijke zaken. — Toepassing 
van een bepaalde wetsbepa-
ling. — Niet opgeworpen door 
partijen. — Gevolg. — Uit-
sluiting bij conclusie. 823

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Algemeen beginsel 
van de eerbiediging van het 
recht van verdediging. — 
Juridische argumenten die 
het standpunt van een partij 
aanvullen. — Afzonderlijke 
middelen. — Begrip. 695

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Artikel 6.3.c. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Beperking. — 
Voorwaarde.  832

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Artikel 6.3.c. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Beperking. — 
Voorwaarde. 836

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Artikel 6.3.c. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Interpretatie 
Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. — Draag-
wijdte.  832

Recht van verdediging. — 
Strafzaken. — Artikel 6.3.c. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Interpretatie 
Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. — Draag-
wijdte. 836

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Recht van verdedi-
ging. — Recht op bijstand 
van een advocaat. — Zwijg-
recht. — Cautieplicht. — 
Draagwijdte. — Beklaagde 
die belastende verklaringen 
aflegt over een derde. — 
Toepasselijkheid. — Uitzon-
dering. 832

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Recht van verdedi-
ging. — Recht op bijstand 
van een advocaat. — Zwijg-
recht. — Cautieplicht. — 
Draagwijdte. — Beklaagde 
die belastende verklaringen 
aflegt over een derde. — 
Toepasselijkheid. — Uitzon-
dering. 836

Recht van verdediging. — Straf-
zaken. — Verzekeraar roept 
het voordeel in van het in 
de polis gestelde uitslui-
tingsbeding. — Bodemrech-
ter werpt tegen dat een van 
de toepassingsvoorwaarden 
van de uitsluitingsgrond 
niet is voltrokken. — Alge-
meen rechtsbeginsel van de 
eerbiediging van het recht 
van verdediging. — Misken-
ning. 695

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — Be-
voegdheid van de rechter. 
— Toepasselijk recht. — Bij-
zonder aangevoerde feiten. 
— Ambtshalve opgeworpen 
middelen. — Verplichting. 
— Beschikkingsbeginsel. — 
Recht van verdediging.  569

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Algemeen. — 
Vreemde wet. — Uitlegging. 
— Feitenrechter. — Be-
voegdheid.  750

Rechtbanken. — Burgerlijke 
zaken. — Sociale zaken (bij-
zondere regels). — Sociale 
zekerheid. — Zelfstandi-
gen. — Bijdragen. — Com-
missie voor vrijstelling van 
bijdragen. — Beslissing. — 
Weigering van de vrijstel-
ling. — Betwisting door de 
zelfstandige. — Geschil. — 
Rechtsmacht.  631

ARREST-2013-03.indb   8 23/12/13   15:04



Rechtbanken. — Strafzaken. — 
Allerlei. — Herzieningsaan-
vraag. — Verwijzing voor 
advies naar het aangewezen 
hof van beroep. — Beoor-
deling door de burgerlijke 
kamer voorgezeten door de 
eerste voorzitter. — Aandui-
ding door de eerste voorzit-
ter van drie raadsheren. — 
Gevolg. 828

Rechtbanken. — Strafzaken. 
— Burgerlijke rechtsvor-
dering. — Herstel van de 
schade. — Juridische om-
schrijving van de schade. 
— Onjuiste omschrijving 
door een van de partijen. — 
Opdracht van de rechter. — 
Ambtshalve aanvullen van 
rechtsgronden. — Draag-
wijdte. 575

Rechten van de mens. — In-
ternationaal verdrag burger-
rechten en politieke rechten. 
— Artikel 10.3. — Strafuit-
voering. — Gedetineerde. 
— Strafuitvoeringsmoda-
liteit. — Contra-indicaties 
vastgesteld door de straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Uitwerken van een reclas-
seringsplan. — Toekennen 
daartoe van uitgangsper-
missies of elektronisch toe-
zicht. — Verplichting van de 
overheid. 572

Rechten van de mens. — In-
ternationaal verdrag burger-
rechten en politieke rechten. 
— Artikel 14. — Artikel 
14.7. — Beginsel non bis in 
idem. — Administratieve 
geldboete van strafrech-
telijke aard. — Betaling. 
— Latere strafvordering. — 
Voorwaarden. 844

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 13. — Voorlopige 
hechtenis. — Invrijheid-
stelling onder borgtocht. — 
Borgsom. — Regeling van 
de rechtspleging. — Verwij-
zing naar de correctionele 
rechtbank. — Verzoek tot 
teruggave van de borgsom. 
— Kamer van inbeschul-
digingstelling. — Arrest. 
— Beslissing van onbe-

voegdverklaring. — Cassa-
tieberoep. — Niet-ontvan-
kelijkheid. — Recht op een 
daadwerkelijk rechtsmid-
del. — Miskenning. 700

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 3. — Strafuit-
voering. — Gedetineerde. 
— Strafuitvoeringsmoda-
liteit. — Contra-indicaties 
vastgesteld door de straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Uitwerken van een reclas-
seringsplan. — Toekennen 
daartoe van uitgangsper-
missies of elektronisch toe-
zicht. — Verplichting van de 
overheid. 572

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 5. — Artikel 5.1. — Straf-
uitvoering. — Gedetineerde. 
— Strafuitvoeringsmoda-
liteit. — Contra-indicaties 
vastgesteld door de straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Uitwerken van een reclas-
seringsplan. — Toekennen 
daartoe van uitgangspermis-
sies of elektronisch toezicht. 
— Verplichting van de over-
heid. 572

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6 –Artikel 6.3. — 
Artikel 6.3.c. — Beklaagde. 
— Recht van verdediging. 
— Recht op bijstand van 
een advocaat. — Verhoor. 
— Miskenning van het recht 
op bijstand van een advo-
caat. — Strafvordering. — 
Gevolg. 836

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Onpartijdige rechterlijke 
instantie. — Beslissing over 
een verzoek tot voorlopige 
invrijheidstelling. — Beoor-
deling van de gegrondheid 
van de strafvordering. — 
Zelfde strafrechter. — Ge-
volg. 685

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Recht op een eerlijk proces. 

— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Interpretatie 
Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. — Draag-
wijdte. — Grens. — Voor-
waarde. — Toepassing. 832

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Recht op een eerlijk proces. 
— Recht op bijstand van een 
advocaat. — Interpretatie 
Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. — Draag-
wijdte. — Grens. — Voor-
waarde. — Toepassing. 836

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. — 
Redelijke termijn. — Beëin-
diging van het onderzoek. 
— Onderzoeksgerechten. — 
Toezicht op de regelmatig-
heid van de rechtspleging. — 
Mede-inverdenkinggestelde 
voert de overschrijding van 
de redelijke termijn aan. — 
Beschikking tot verwijzing. 
— Hoger beroep. — Ontvan-
kelijkheid. 588

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.1. — Rede-
lijke termijn. — Beëindiging 
van het onderzoek. — Onder-
zoeksgerechten. — Toezicht 
op de regelmatigheid van de 
rechtspleging. — Overschrij-
ding van de redelijke ter-
mijn. — Draagwijdte van het 
toezicht. 587

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.1. 
— Redelijke termijn. — Be-
eindiging van het onderzoek. 
— Onderzoeksgerechten. — 
Toezicht op de regelmatig-
heid van de rechtspleging. 
— Overschrijding van de re-
delijke termijn. — Individu-
ele beoordeling. 588

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. 
— Artikel 6. — Artikel 6.3. 
— Artikel 6.3.c. — Beroeps-
instituut. — Tuchtrechte-
lijke beslissing. — Cassatie-
beroep. — Verplichting een 
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beroep te doen op een advo-
caat bij het Hof van Cassa-
tie. — Bestaanbaarheid met 
de Grondwet. 853

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.3. — Arti-
kel 6.3.c. — Recht van verde-
diging. — Recht op bijstand 
van een advocaat. — Beper-
king. — Voorwaarde. 832

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.3. — 
Artikel 6.3.c. — Recht van 
verdediging. — Recht op 
bijstand van een advocaat. 
— Beperking. — Voor-
waarde. 836

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.3. — 
Artikel 6.3.c. — Recht van 
verdediging. — Recht op 
bijstand van een advocaat. 
— Interpretatie Europees 
Hof voor de Rechten van de 
Mens. — Draagwijdte.  832

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 6. — Artikel 6.3. — 
Artikel 6.3.c. — Recht van 
verdediging. — Recht op 
bijstand van een advocaat. 
— Interpretatie Europees 
Hof voor de Rechten van de 
Mens. — Draagwijdte. 836

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.3. — Recht 
van verdediging. — Recht 
op bijstand van een advo-
caat. — Zwijgrecht. — Cau-
tieplicht. — Draagwijdte. 
— Beklaagde die belastende 
verklaringen aflegt over een 
derde. — Toepasselijkheid. 
— Uitzondering. 832

Rechten van de mens. — Verdrag 
rechten van de mens. — Arti-
kel 6. — Artikel 6.3. — Recht 
van verdediging. — Recht 
op bijstand van een advo-
caat. — Zwijgrecht. — Cau-
tieplicht. — Draagwijdte. 
— Beklaagde die belastende 
verklaringen aflegt over een 

derde. — Toepasselijkheid. 
— Uitzondering. 836

Rechten van de mens. — Ver-
drag rechten van de mens. — 
Artikel 8. — Ontvoering van 
een kind naar het buiten-
land. — Ouderlijke gezag. — 
Hoofdverblijf. — Terugkeer 
in België van een onwette-
lijk overgebracht kind. — 
Belang van het kind. — Be-
oordeling door de rechter. 
— Criteria.  566

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Algemeen. 
— Omvang.  660

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Burgerlijke 
zaken. — Vordering tussen 
dezelfde personen. — Be-
grip.  660

Rechterlijk gewijsde. — Gezag 
van gewijsde. — Burgerlijke 
zaken. — Zelfde partijen. 
— Reeds beslechte rechts-
vordering. — Latere rechts-
vordering. — Voorwerp en 
oorzaak. — Niet dezelfde. — 
Gevolgen. 660

Rechterlijke organisatie. — 
Strafzaken. — Herzienings-
aanvraag. — Verwijzing 
voor advies naar het aan-
gewezen hof van beroep. 
— Beoordeling door de bur-
gerlijke kamer voorgezeten 
door de eerste voorzitter. — 
Aanduiding door de eerste 
voorzitter van drie raadshe-
ren. — Gevolg. 828

Rechterlijke organisatie. — 
Strafzaken. — Onpartijdige 
rechterlijke instantie. — 
Beslissing over een verzoek 
tot voorlopige invrijheid-
stelling. — Beoordeling van 
de gegrondheid van de straf-
vordering. — Zelfde straf-
rechter. — Gevolg. 685

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Algemeen rechtsbegin-
sel, beschikkingsbeginsel 
genaamd. — Juridische ar-
gumenten die het standpunt 
van een partij aanvullen. — 
Afzonderlijke middelen. — 
Begrip. 695

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Burgerlijke zaken. — Be-
voegdheid van de rechter. 
— Toepasselijk recht. — Bij-
zonder aangevoerde feiten. 
— Ambtshalve opgeworpen 
middelen. — Verplichting. 
— Beschikkingsbeginsel. — 
Recht van verdediging.  569

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Rechtsspreuk volgens 
welke de bijzaak de hoofd-
zaak volgt. — Begrip. 653

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Strafzaken. — Algemeen 
rechtsbeginsel non bis in 
idem. — Administratieve 
geldboete van strafrech-
telijke aard. — Betaling. 
— Latere strafvordering. — 
Voorwaarden. 844

Rechtsbeginselen (algemene). 
— Verzekeraar roept het 
voordeel in van het in de po-
lis gestelde uitsluitingsbe-
ding. — Bodemrechter werpt 
tegen dat een van de toe-
passingsvoorwaarden van 
de uitsluitingsgrond niet 
is voltrokken. — Algemeen 
rechtsbeginsel, beschik-
kingsbeginsel genaamd. — 
Miskenning. 695

Rechtsmisbruik. — Begrip. 798

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — 
Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Recht van 
verdediging. — Taak van de 
rechter. — Ambtshalve aan-
vullen van redenen. — Voor-
waarden. 823

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Algemeen. — 
Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Recht van 
verdediging. — Toepassing. 
— Taak van de rechter. 
— Beslissing. — Redenen. 
— Verwachting van de par-
tijen. — Mogelijkheid tot 
tegenspraak. 823

Redenen van de vonnissen en ar-
resten. — Op conclusie. — Bur-
gerlijke zaken (handelszaken 
en sociale zaken inbegrepen). 
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— Geen conclusie onder de 
processtukken. — Vaststel-
ling dat een conclusie is ge-
nomen. — Gevolg.  871

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. 
— Burgerlijke zaken (han-
delszaken en sociale zaken 
inbegrepen). — Vordering in 
rechte. — Onderwerp van de 
vordering. — Synthesecon-
clusie. — Gevolg. 653

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerechten. — Vaststelling 
van het bestaan van vol-
doende bezwaren. — Betwis-
ting op conclusie van eiser. 
— Beantwoording van dit 
verweer. — Wijze. 781

Redenen van de vonnissen en 
arresten. — Op conclusie. — 
Strafzaken (geestrijke dran-
ken en douane en accijnzen 
inbegrepen). — Onderzoeks-
gerechten. — Vreemdelin-
genwet. — Maatregelen van 
vrijheidsberoving of tot 
verwijdering van het grond-
gebied. — Wettigheidstoe-
zicht. — Draagwijdte. — Be-
grip. 783

Sociale zekerheid. — Werk-
nemers. — Werkloosheid. 
— Bijzondere bijdrage. — 
Betaling. — Vordering. 
— Verjaring. — Termijn. 
— Aanvang. — Fiscaal be-
roep. — Nieuw berekenings-
blad.  768

Sociale zekerheid. — Zelfstan-
digen. — Bijdragen. — Com-
missie voor vrijstelling van 
bijdragen. — Beslissing. — 
Weigering van de vrijstel-
ling. — Betwisting door de 
zelfstandige. — Geschil. — 
Rechtsmacht.  631

Stedenbouw. — Ruimtelijke 
ordening. Plan van aanleg. — 
Plan van aanleg. — Indus-
trie of industriële bedrijven. 
— Begrip. — Commerciële of 
dienstverlenende bedrijven. 
— Milieubelastende indus-

trie. — Begrip. — Tuinbouw-
veiling. 855

Stedenbouw. — Ruimtelijke 
ordening. Plan van aanleg. 
— Plan van aanleg. — Ont-
eigening. — Niet ter uitvoe-
ring van streek-, gewest- of 
gemeentelijke plannen. 
— Onteigend perceel. — 
Waardebepaling. — Waar-
devermeerdering of -ver-
mindering. — Voortvloeiend 
uit de voorschriften van het 
plan. — Gevolg. 855

Stedenbouw. — Ruimtelijke 
ordening. Plan van aanleg. 
— Plan van aanleg. — Ont-
eigening. — Ter uitvoering 
van streek-, gewest- of 
gemeentelijke plannen. 
— Onteigend perceel. — 
Waardebepaling. — Waar-
devermeerdering of -ver-
mindering. — Voortvloeiend 
uit de voorschriften van het 
plan. — Gevolg. 854

Stedenbouw. . — Verkaveling. 
— Wegen. — Gemeenteraad. 
— Geen beslissing. — Be-
roep. — Overheid waarbij 
het beroep werd ingesteld. 
— Verzoek aan de gemeen-
teraad om een beslissing te 
nemen. — Aard. 666

Straf. — Andere straffen. — 
Werkstraf. — Niet of gedeel-
telijke uitvoering. — Toe-
passing van de vervangende 
straf. — Verslag van de pro-
batiecommissie. — Aard van 
dit verslag. — Gevolgen. — 
Rechtsmiddelen. 688

Strafuitvoering. — Gedeti-
neerde. — Strafuitvoerings-
modaliteit. — Contra-indi-
caties vastgesteld door de 
strafuitvoeringsrechtbank. 
— Uitwerken van een reclas-
seringsplan. — Toekennen 
daartoe van uitgangsper-
missies of elektronisch toe-
zicht. — Verplichting van de 
o-verheid. 571

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Ter 
beschikking van de recht-
bank gestelde veroordeelde. 
— Verzoek om penitenti-

air verlof. — Beslissing. — 
Vonnis. — Gevolg. — Uit-
spraak. 706

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Von-
nis van intrekking van een 
uitvoeringsmodaliteit van 
de straf. — Rechtbank die 
bij verstek uitspraak heeft 
gedaan. — Beslissing vat-
baar voor verzet. — Onmid-
dellijk cassatieberoep. — 
Ontvankelijkheid. 690

Strafuitvoering. — Strafuit-
voeringsrechtbank. — Von-
nis van intrekking van een 
uitvoeringsmodaliteit van 
de straf. — Rechtbank die 
bij verstek uitspraak heeft 
gedaan. — Beslissing vat-
baar voor verzet. 689

Strafuitvoering. — Straf-
uitvoeringsrechtbank. —  
Vonnis. — Uitspraak. — 
Openbare rechtszitting. — 
Gevolg. 706

Strafvordering. — Onwettig 
of onregelmatig bewijs. — 
Beklaagde. — Verhoor. — 
Recht op bijstand van een 
advocaat. — Miskenning 
van het recht op bijstand. — 
Ontvankelijkheid. 836

Strafvordering. — Overlijden 
van de beklaagde. — Verval 
van de strafvordering. — 
Voorwaarde. 846

Verjaring. — Algemeen. — Be-
grip. 777

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Algemeen. — Werk-
loosheid. — Bijzondere 
bijdrage. — R.V.A. — Vor-
dering tot invordering. — 
Interest. — Niet verjaard 
verklaarde vordering. — Ge-
volg. — Fout. 768

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Stuiting. — Afwij-
zing van de eis. — Draag-
wijdte.  610

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Stuiting. — Dagvaar-
ding. — Dagvaarding voor de 
strafrechter. — Vrijspraak 
op strafgebied. — Onbe-
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voegdverklaring om kennis 
te nemen van de burgerlijke 
vordering. — Gevolg.  610

Verjaring. — Burgerlijke zaken. 
— Stuiting. — Dagvaarding. 
— Gevolgen. — Duur.  777

Verjaring. — Burgerlijke zaken. 
— Termijnen (Aard. Duur. 
Aanvang. Einde)- Verjaring. 
— Begrip. — Aanvang. — 
Vordering. — Ontstaan van 
de vordering. 768

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). 
— Aanvang. — Sociale ze-
kerheid. — Werkloosheid. 
— Bijzondere bijdrage. — 
Betaling. — Vordering. — 
Fiscaal beroep. — Nieuw be-
rekeningsblad.  768

Verjaring. — Burgerlijke za-
ken. — Termijnen (Aard. 
Duur. Aanvang. Einde). 
— Interest. — Aanvang. — 
Schuldvordering in hoofd-
som. 768

Verwijzing van een rechtbank 
naar een andere. — Straf-
zaken. — Gewettigde ver-
denking. — Onderzoeks-
magistraat. — Lid van het 
rechtscollege waartoe de 
kamer behoort die toezicht 
moet uitoefenen op zijn on-
derzoek. — Gevolg. 848

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Landverzekerings-
overeenkomst. — Levensver-
zekeringsovereenkomsten. 
— Verzekeringnemer. — 
Afkoop. — Begunstigde. — 
Verzekeringsprestaties. — 
Aanwijzing. — Aanvaarding 
van de begunstiging. 556

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Landverzekerings-
overeenkomst. — Verja-
ring. — Verjaringstermijn. 
— Verzekeraar. — Overheid. 
— Benadeelde. 552

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Landverzekerings-
overeenkomst. — Verja-
ring. — Verjaringstermijn. 
— Verzekeraar. — Regres-

vordering. — Verzekerde. — 
Verzekeringnemer. 545

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Landverzekerings-
overeenkomst. — Verjaring. 
— Verjaringstermijn. — 
Verzekeraar. — Regresvor-
dering. — Verzekerde. 545

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Niet-verplichte bur-
gerlijke aansprakelijkheids-
verzekering. — Dekking. 
— Contractuele verplich-
ting. — Niet-nakoming. — 
Opzettelijke fout. — Gevolg. 
— Verval. — Beperkingen. — 
Gevolgen.  561

Verzekering. — Landverzeke-
ring. — Verzekeraar roept 
het voordeel in van het in 
de polis gestelde uitslui-
tingsbeding. — Bodemrech-
ter werpt tegen dat een van 
de toepassingsvoorwaarden 
van de uitsluitingsgrond 
niet is voltrokken. — Be-
schikkingsbeginsel en recht 
van verdediging. — Misken-
ning. 695

Verzekering. — W.A.M.-verze-
kering. — Uitsluiting van 
dekking. — Verschaffen 
van macht over motorrij-
tuig door diefstal of heling. 
— Toepassing. — Vereiste 
van strafrechtelijke vervol-
ging. 683

Verzekering. — W.A.M.-verze-
kering. — Artikel 29bis van 
de wet van 21 nov. 1989. — 
Verkeersongeval. — Spoor-
wegen. — Slachtoffers. 
— Zwakke weggebruikers. 
— Begunstigden. — Werk-
nemers die de spoorweg on-
derhouden. — Rechthebben-
den. 609

Verzekering. — W.A.M.-verze-
kering. — Gemeenschappe-
lijk Motorwaarborgfonds. 
— Schade. — Gestolen mo-
torrijtuig. — Vergoedings-
plicht. — Voorwaarde. 711

Verzet. — Beslissingen vat-
baar voor verzet. — Straf-
uitvoeringsrechtbank. — 
Vonnis van intrekking van 
een uitvoeringsmodaliteit 

van de straf. — Rechtbank 
die bij verstek uitspraak 
heeft gedaan. 690

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Alge-
meen. — Bevoegdheid van 
de rechter. — Toepasselijk 
recht. — Bijzonder aange-
voerde feiten. — Ambts-
halve opgeworpen middelen. 
— Verplichting. — Beschik-
kingsbeginsel. — Recht van 
verdediging.  569

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Algemeen. 
— Vordering in rechte. — 
Onderwerp van de vorde-
ring. — Syntheseconclusie. 
— Gevolg. 653

Vonnissen en arresten. — Bur-
gerlijke zaken. — Allerlei. 
— Vordering tot schrift-
onderzoek. — Persoonlijke 
verschijning van de par-
tijen. — Niet-verschijnende 
verweerder. — Voor erkend 
houden van het geschrift 
door de rechter. — Voor-
waarden. — Gevolg. 821

Vonnissen en arresten. — Straf-
zaken. — Burgerlijke rechts-
vordering. — Vrijspraak op 
strafgebied. — Onbevoegd-
verklaring om kennis te ne-
men van de burgerlijke vor-
dering. — Gevolg.  610

Vonnissen en arresten. — 
Strafzaken. — Strafvorde-
ring. — Strafuitvoering. — 
Strafuitvoeringsrechtbank. 
— Ter beschikking van de 
rechtbank gestelde veroor-
deelde. — Verzoek om pe-
nitentiair verlof. — Beslis-
sing. — Vonnis. — Gevolg. 
— Uitspraak. 706

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Bevel tot aan-
houding bij verstek. — 
Tenuitvoerlegging in een 
privévertrek. — Betreden 
van de plaats. — Verzoek 
tot toestemming. 596

Voorlopige hechtenis. — Aan-
houding. — Bevel tot aan-
houding bij verstek. — 
Tenuitvoerlegging in een 
privévertrek. — Toegang 
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tot de plaats. — Mondelinge 
toestemming. — Geldigheid. 
— Voorwaarde. 596

Voorlopige hechtenis. — Be-
scherming van de maatschap-
pij. — Kamer van inbeschul-
digingstelling. — Verzoek 
tot inobservatiestelling. 
— Beslissing tot weigering. 
— Aard. — Cassatieberoep. 
— Ontvankelijkheid. 573

Voorlopige hechtenis. — Be-
scherming van de maatschap-
pij. — Vaststelling van de 
psychische toestand van een 
inverdenkinggestelde. — 
Wijze. 574

Voorlopige hechtenis. — Cas-
satieberoep. — Invrijheid-
stelling onder borgtocht. 
— Borgsom. — Regeling van 
de rechtspleging. — Verwij-
zing naar de correctionele 
rechtbank. — Verzoek tot 
teruggave van de borgsom. 
— Kamer van inbeschul-
digingstelling. — Arrest. 
— Beslissing van onbe-
voegdverklaring. — Cassa-
tieberoep. — Ontvankelijk-
heid. 700

Voorlopige hechtenis. — Hand-
having. — Duur van de ti-
tel van vrijheidsbeneming. 
— Misdrijf niet vallende 
onder toepassing van ar-
tikel 2 Wet Verzachtende 
Omstandigheden. — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Herkwalificatie der 
feiten in een niet-correcti-
onaliseerbare misdaad. — 
G evolg. 693

Voorlopige hechtenis. — Invrij-
heidstelling onder voorwaar-
den. — Invrijheidstelling on-
der borgtocht. — Borgsom. 
— Regeling van de rechts-
pleging. — Verwijzing naar 
de correctionele rechtbank. 
— Verzoek tot teruggave 
van de borgsom. — Kamer 
van inbeschuldigingstel-
ling. — Arrest. — Beslissing 
van onbevoegdverklaring. 
— Cassatieberoep. — Ont-
vankelijkheid. 700

Voorrecht van rechtsmacht. — 
Plaatsvervangend raadsheer 
in het hof van beroep. — 
Wegverkeer. — Overtreding. 
— Betaling van de onmiddel-
lijke inning. — Gevolg. 691

Vordering in rechte. — Vonnis-
sen en arresten. — Burger-
lijke zaken. — Onderwerp 
van de vordering. — Synthe-
seconclusie. — Gevolg. 653

Vordering in rechte. — Vorde-
ring tot schriftonderzoek. 
— Persoonlijke verschijning 
van de partijen. — Niet-ver-
schijnende verweerder. — 
Voor erkend houden van het 
geschrift door de rechter. — 
Voorwaarden. — Gevolg. 821

Vreemde wet. — Toepassing. — 
Uitlegging. — Feitenrechter. 
— Verplichting. — Hof van 
Cassatie. — Opdracht. 850

Vreemde wet. — Uitlegging. 
— Bevoegdheid van de rech-
ter. 750

Vreemdelingen. — Vreemde-
lingenwet. — Maatregelen 
van vrijheidsberoving of tot 
verwijdering van het grond-
gebied. — Wettigheidstoe-
zicht door de onderzoeks-
gerechten. — Draagwijdte. 
— Begrip. 783

Wegverkeer. — Wegverkeers-
wet. — Wetsbepalingen. — 
Artikel 65. — Plaatsvervan-
gend raadsheer in het hof 
van beroep. — Betaling van 
de onmiddellijke inning. — 
Gevolg. 691

Werkloosheid. — Allerlei. 
— Bijzondere bijdrage. — 
Betaling. — Vordering. 
— Verjaring. — Termijn. 
— Aanvang. — Fiscaal be-
roep. — Nieuw berekenings-
blad.  768

Werkloosheid. — Allerlei. 
— Bijzondere bijdrage. — 
R.V.A. — Vordering tot 
invordering. — Interest. — 
Verjaring. — Niet verjaard 
verklaarde vordering. — Ge-
volg. — Fout.  768

Werkloosheid. — Recht op 
uitkering. — Artistieke ac-
tiviteit als loontrekkende. 
— Aard. — Auteurs- en ex-
ploitatierechten. — Uitke-
ring. — Bedrag. 668

Werkloosheid. — Recht op 
uitkering. — Artistieke ac-
tiviteit als loontrekkende. 
— Gevolg. — Uitkering. — 
Bedrag.  668

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Allerlei. 
— Gemeentepersoneel. — 
Administratief statuut. — 
Aard. — Wet. — Artikel 608 
van het Gerechtelijk Wet-
boek. — Voorwaarden. 600

Wetten. Decreten. Ordonnan-
ties. Besluiten. — Werking in 
de tijd en in de ruimte. — Wer-
king in de tijd. — Wetswijzi-
ging voor de toepasselijke 
straffen. — Cassatiemiddel. 
— Middel verwijt de rechter 
dat hij straffen oplegt die bij 
verschillende wetten horen. 
— Ontvankelijkheid. 787

Woonplaats. — Strafzaken. — 
Onschendbaarheid van de 
woning. — Aanhouding. — 
Bevel tot aanhouding bij ver-
stek. — Tenuitvoerlegging in 
een privévertrek. — Betreden 
van de plaats. — Verzoek tot 
toestemming. 596

Woonplaats. — Strafzaken. 
— Onschendbaarheid van 
de woning. — Aanhouding. 
— Bevel tot aanhouding bij 
verstek. — Tenuitvoerleg-
ging in een privévertrek. 
— Toegang tot de plaats. — 
Mondelinge toestemming. 
— Geldigheid. — Voor-
waarde. 596

Wraking. — Strafzaken. — 
Deskundige. — Verzoek tot 
wraking en vervanging van 
een deskundige. — Beslis-
sing tot afwijzing. — Ho-
ger beroep. — Kamer van 
inbeschuldigingstelling. — 
Onregelmatige aanhangig-
making. — Controlebevoegd-
heid op de regelmatigheid 
van de rechtspleging. 584
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Wraking. — Strafzaken. — 
Deskundige. — Verzoek tot 
wraking en vervanging van 
een deskundige. — Beslis-
sing tot afwijzing. — Hoger 
beroep. — Kamer van inbe-
schuldigingstelling. — Be-
slissing van niet-ontvan-
kelijkheid. — Onmiddellijk 
cassatieberoep. — Ontvan-
kelijkheid. 585

Wraking. — Strafzaken. — 
Wrakingsprocedure. — Pre-
judiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof. — Ver-
plichting tot het stellen 
van de vraag. — Spoedei-
send karakter van de vorde-
ring. 584

Wraking. — Tijdstip. — Na 
aanvang van de pleidooien. 

— Ontvankelijkheid. — 
Voorwaarde.  667

Ziekte- en invaliditeitsver-
zekering. — Algemeen. — 
Cassatiemiddel. — Als 
geschonden aangewezen 
wetsbepaling. — ZIV-wet. 
— Gebruik van de verkorte 
citeertitel. — Ontvanke-
lijkheid. 655
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