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N° 88

3o kamer — 3 februari 2014
(C.12.0474.F)

reCHTerLIJk GeWIJSDe. — GeZaG VaN GeWIJSDe. — STrafZakeN. 
— GeZaG VaN GeWIJSDe IN STrafZakeN. — LaTer burGerLIJk proCeS. — 
beGrIp. — DraaGWIJDTe.

Het gezag van gewijsde in strafzaken kleeft alleen aan datgene wat de 
strafrechter zeker en noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld met betrekking 
tot het bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, met 
inachtneming van de gronden waarop de strafrechtelijke beslissing nood-
zakelijkerwijs steunt  (1).

(p&V VerZekerINGeN C.V.b.a. T. LoCaDIf b.V.b.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep gewezen 
op 23 maart 2012 door de rechtbank van eerste aanleg te Bergen. 

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 9 oktober 2013 zijn 
conclusie ter griffie neergelegd. 

De zaak werd bij beschikking van 9 oktober 2013 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advo-
caat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd. 

II. beSLISSING VaN HeT Hof

1. Het middel is niet ontvankelijk in zoverre het niet nader bepaalt 
in hoeverre het bestreden vonnis dat uitspraak doet over de vordering 
van de verweerster de bewijslast in strafzaken en het vermoeden van 
onschuld zou miskennen.

2. Het vonnis gewezen op 24 januari 2008 door de correctionele recht-
bank te Bergen heeft doen opmerken dat “niet bewezen is dat hij tegen 
een onaangepaste snelheid reed, […] dat hij tussen zijn voertuig en 
zijn voorligger niet voldoende veiligheidsafstand heeft gehouden, […] 
verstrooid is geweest, […] laattijdig geremd heeft” of nog “de controle 
over zijn voertuig zou zijn verloren of zou hebben nagelaten alle 
maneuvers uit te voeren die hij moest maken”, en heeft vervolgens 
H. Y. vrijgesproken van de tenlastelegging van onopzettelijke slagen 
en verwondingen, met de overweging dat “hij naar alle waarschijn-
lijkheid bevestigt dat [de verzekerde van de eiseres] plotseling is gaan 
remmen, zodat niet bewezen is dat hij zou hebben nagelaten te stoppen 
voor een hindernis die kan worden voorzien”.

  (1) Zie de concl. OM in Pas. 2014, nr. 88.
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Dat vonnis overweegt dat :
— volgens de aanwijzingen gegeven door de verzekerde van de eiseres 

in verband met haar snelheid “het feit om van een snelheid van 70 kilo-
meter per uur, in de verkeersstroom op de linker rijstrook, tot stil-
stand te komen”, de stelling van de beklaagde “aannemelijk maakt” 
stelling die overigens “bevestigd wordt door haar zoon”.

— de door de andere bij het ongeval betrokken personen aangevoerde 
elementen “de stelling bevestigen dat de verzekerde van de eiseres 
plots is gaan remmen, hetgeen een niet te voorziene hindernis bleek te 
zijn voor de achterliggers”. 

Door te oordelen dat “de strafrechtbank de stelling van het plotse 
remmen van de verzekerde van de eiseres [… ] als bewezen acht”, geeft 
het bestreden vonnis aan het strafvonnis geen uitleg die onverenig-
baar is met de bewoordingen ervan. 

3. Het gezag van gewijsde in strafzaken kleeft alleen aan datgene 
wat de strafrechter zeker en noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld met 
betrekking tot het bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde 
feiten, met inachtneming van de gronden waarop de strafrechtelijke 
beslissing noodzakelijkerwijs steunt.

Door zonder miskenning van de bewijskracht van die akte, te oordelen 
dat het plotse remmen van de verzekerde van de eiseres werkelijk 
bewezen geacht werd door het strafvonnis waarin zowel de eiseres en 
haar verzekerde als de verweerster en de bestuurder van het voertuig 
dat haar toebehoort partij waren, leidt het bestreden vonnis daaruit 
wettelijk af, op grond van het gezag van gewijsde in strafzaken, dat 
het gebonden is door die vaststelling die de grondslag vormt van de 
erkenning door het strafvonnis van het bestaan van een onvoorzien-
bare hindernis en bijgevolg van de beslissing tot vrijspraak.

Het bestreden vonnis oordeelt voor het overige dat “de verweerster, 
door het aanvoeren van de redenen van het genoemde strafvonnis, op 
voldoende aannemelijke wijze burgerrechtelijk het bewijs levert van 
de fout van de verzekerde van de eiseres”.

Het middel, dat het bestreden vonnis verwijt te oordelen dat het op 
24 januari 2008 door de correctionele rechtbank van Bergen gewezen 
vonnis, de fout van de verzekerde van de eiseres bewezen acht en dat 
het door die beslissing gebonden is krachtens het gezag van gewijsde 
in strafzaken, berust op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis. 

Voor zover het middel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.

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

3 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de heer T’Kint.
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N° 89

3o kamer — 3 februari 2014
(S.12.0077.F)

1o arbeIDSoVereeNkomST. — eINDe. — WILLekeurIG oNTSLaG. — 
beWIJS. — beWIJSLaST. — WerkGeVer. — DraaGWIJDTe.

2o arbeIDSoVereeNkomST. — eINDe. — WILLekeurIG oNTSLaG. — 
beWIJS. — beWIJSLaST.

3o beWIJS. — burGerLIJke ZakeN. — beWIJSLaST. beoorDeLINGSVrIJ-
HeID. — beWIJSLaST. — arbeIDSoVereeNkomST. — eINDe. — WILLekeurIG 
oNTSLaG. — beWIJS. — beWIJSLaST. 

1o Aangezien uit de redenen van het bestreden arrest blijkt dat de werk-
gever heeft willen aantonen dat het ontslag niet gerechtvaardigd was 
door de ongeschiktheid van de werknemer maar door “zijn herhaaldelijke 
afwezigheden die de werking van de onderneming ontwrichtten”, beslist 
het arrest naar recht om “op grond van het criterium van de noodwendig-
heden van de onderneming” te onderzoeken of die afwezigheden “nega-
tieve gevolgen hebben gehad op de organisatie van de onderneming”  (1). 
(Art. 63, eerste en tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet) 

2o en 3o Artikel 63, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat de 
bewijslast van de redenen van het ontslag bij de werkgever legt, wijkt in 
zoverre af van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek (2). (Art. 63, eerste en tweede lid, Arbeids-
overeenkomstenwet ; art. 1315, BW en art. 870, Gerechtelijk Wetboek) 

(maSqueLIer N.V. T. m.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Bergen van 8 december 2011. 

Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft op 16 oktober 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 twee middelen aan die luiden als volgt :

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
— de artikelen 1134, 1135, 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
— artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek. 

  (1), (2)  Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 89.
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Aangevochten beslissingen

Het arrest beslist dat het ontslag wegens de talrijke afwezigheden van 
[de verweerder] willekeurig is en verklaart, met wijziging van de beroepen 
vonnissen, de oorspronkelijke vordering van laatstgenoemde ontvankelijk en 
gegrond. Dientengevolge veroordeelt het [de eiseres] om aan [de verweerder] 
13.774,50 euro te betalen als vergoeding voor willekeurig ontslag, vermeerderd 
met de compensatoire wettelijke interest vanaf 2 april 2003 en de gerechtelijke 
interest, en tot de kosten, op grond van de volgende redenen : 

“[de eiseres] beweert dat de herhaaldelijke afwezigheden van [de verweerder] 
sedert 1993 ‘de organisatie van de onderneming ontwrichtten’ : ‘[hij] is nooit 
vervangen geworden en, tijdens zijn afwezigheden, moest zijn arbeid door 
andere arbeiders worden verricht’ ;

Als die afwezigheden onderzocht worden op grond van het criterium van de 
noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, moeten zij bijge-
volg overeenstemmen met de noodzakelijke voorwaarde daarvoor : die afwe-
zigheden moeten het ontslag genoodzaakt hebben. De werkgever moet dus de 
verstoring of de ontwrichting bewijzen (M. JourDaN, ‘Le licenciement abusif 
de l’ouvrier. Évolutions’, in Le licenciement abusif, Perspectives de droit social, 
2009, 78) ;

Te dezen is aangetoond dat [de verweerder] sinds 1993 herhaaldelijk om 
medisch verantwoorde redenen afwezig is geweest (vooral wegens ongeschikt-
heid als gevolg van een arbeidsongeval) ;

[De eiseres] toont evenwel niet aan op welke wijze die afwezigheden negatieve 
gevolgen hebben gehad op de organisatie van de onderneming of de dienst. Zij 
heeft het nergens over het aantal personeelsleden die [de verweerder] konden 
vervangen, de mogelijke invloed van die afwezigheden op de productiviteit 
van de machines, de eventuele verplichting voor de andere personeelsleden om 
bijkomende prestaties te leveren ;

[De eiseres] beweert trouwens paradoxaal genoeg dat die afwezigheden de 
dienst ontwrichtten, terwijl de machines waarop [de verweerder] werkte volgens 
haar niet veel nut meer hadden en zijn functie weldra zou worden geschrapt ;

De andere door de partijen aangevoerde elementen (anciënniteit, tijdskre-
diet, outplacement, logboekje) hebben geen enkele weerslag op de afloop van 
het geschil ten aanzien van de redenen die [de eiseres], op wie de bewijslast 
rust, aanvoert”. 

Het arrest besluit “dat uit het voorafgaand onderzoek blijkt dat [de eiseres] 
in gebreke blijft het bij artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet ingevoerde 
vermoeden om te keren ; dat een vergoeding voor willekeurig ontslag verschul-
digd is ; dat het hoger beroep, voor zover het gericht is tegen het vonnis van 
9 juni 2010, bijgevolg gegrond is”. 

Grieven

Eerste onderdeel

Luidens artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet wordt onder willekeurig 
ontslag verstaan het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een 
onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschiktheid of 
het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendigheden inzake 
de werking van de onderneming.

Bij betwisting ligt de bewijslast bij de werkgever. Niettemin is laatstge-
noemde de enige die kan beoordelen of de werknemer geschikt is om de hem 
toevertrouwde taak uit te voeren. De toetsing van de rechtbank heeft geen 
betrekking op de juistheid van de beslissing van de werkgever maar op het 
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bestaan van een motief. De toetsing van de rechtscolleges is bijgevolg slechts 
een marginale toetsing. 

Volgens het Hof van Cassatie blijkt uit het ontwerp van artikel 63 dat de 
regels inzake willekeurig ontslag tot doel hebben elk ontslag wegens “kenne-
lijk onredelijke” redenen te verbieden. Deze beslissing preciseert, zonder haar 
tegen te spreken, de lering van het arrest van 18 februari 2008, volgens hetwelk 
de wet geen enkel verband (dat als redelijk of wettelijk kan worden aange-
merkt) vereist tussen de geschiktheid van de werkman en zijn ontslag. Daaruit 
volgt dat een ontslag niet willekeurig is in de zin van die bepaling als het 
steunt op een reden die verband houdt met de geschiktheid van de werkman, 
ongeacht de gevolgen van die ongeschiktheid op de organisatie van het werk. 

Uit de in het middel aangehaalde redenen erkent het arrest 1. dat de afwe-
zigheden van [de verweerder] de oorsprong vormen van het door [de eiseres] 
besliste ontslag en 2. dat deze afwezigheden sedert 1993 talrijk waren.

Het arrest beslist niettemin dat het ontslag van [de verweerder] door [de 
eiseres] willekeurig is, vermits de eiseres niet aantoont dat de afwezigheden 
van [de verweerder] “negatieve gevolgen” hadden op de organisatie van de 
onderneming. Die voorwaarde blijkt evenwel geenszins uit artikel 63 Arbeids-
overeenkomstenwet. 

Het arrest dat [de eiseres] veroordeelt om aan [de verweerder] een vergoe-
ding wegens willekeurig ontslag te betalen bij gebrek aan bewijs van een bij 
artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet niet vereist element, verantwoordt zijn 
beslissing ten aanzien van die bepaling bijgevolg niet naar recht. 

Tweede onderdeel 

Luidens de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek 
staat het aan de eiser het bewijs te leveren van de elementen die hij aanvoert en 
hij, bij gebreke daaraan, in het ongelijk gesteld aangezien het bewijslastrisico 
op hem rust.

Met de in het middel weergegeven redenen verklaart het arrest de oorspron-
kelijke vordering van [de verweerder] ontvankelijk en gegrond op grond dat 
[de eiseres] “niet aantoont op welke wijze die afwezigheden negatieve gevolgen 
hebben gehad op de organisatie van de onderneming of de dienst”. 

Het arrest stelt zodoende [de eiseres] in het ongelijk bij gebrek aan bewijs 
van een element dat haar nochtans door geen enkele wettelijke bepaling was 
opgelegd.
Bijgevolg keert het arrest de bewijslast om (schending van de artikelen 1315 
Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek). 

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

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

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

Eerste middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 63, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, wordt 
onder willekeurige afdanking, voor de toepassing van dit artikel, 
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verstaan, het ontslag van een werkman die is aangeworven voor een 
onbepaalde tijd, om redenen die geen verband houden met de geschikt-
heid of het gedrag van de werkman of die niet berusten op de noodwendig-
heden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst.

Uit de in het tweede middel vergeefs aangevochten redenen van het 
arrest volgt dat de eiseres wilde aantonen dat het ontslag, niet wegens 
de ongeschiktheid van de verweerder, maar door zijn “herhaaldelijke 
afwezigheden die de werking van de onderneming ontwrichtten”, 
gerechtvaardigd was.

Het arrest beslist bijgevolg naar recht om “op grond van het crite-
rium van de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming” 
te onderzoeken of die afwezigheden “negatieve gevolgen op de organi-
satie van de onderneming hebben gehad”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel

Artikel 63, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het 
bij betwisting aan de werkgever behoort het bewijs te leveren van de 
voor het ontslag aangevoerde redenen.

Die bepaling, die de bewijslast van de redenen voor het ontslag bij 
de werkgever legt, wijkt in zoverre af van de artikelen 1315 Burgerlijk 
Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek. 

Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de eiseres beweert dat 
het ontslag gerechtvaardigd is door de “herhaaldelijke afwezigheden 
van de verweerder die de onderneming ontwrichtten”, de bewijslast 
van “de negatieve gevolgen” van die afwezigheden “op de organisatie 
van de onderneming” bij de eiseres legt, schendt geen enkele in het 
onderdeel bedoelde bepaling. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

3 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Genicot, advo-
caat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de heer T’Kint.

N° 90
3o kamer — 3 februari 2014

(S.11.0103.F)

1o arbeIDSoVereeNkomST. — eINDe. — aLLerLeI. — preVeNTIeaDVI-
Seur. — beSCHermINGSVerGoeDING. — aarD.

2o SoCIaLe ZekerHeID. — WerkNemerS. — preVeNTIeaDVISeur. — 
beSCHermINGSVerGoeDING. — bIJDraGeN.
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1o De preventieadviseur mag niet op de ondernemingsraad verkozen 
worden ; hij mag niet genieten van de bescherming bepaald bij de arti-
kelen 14 tot 19 van de Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden ; de 
door de werkgever betaalde vergoeding op grond van artikel 10 van de wet 
van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadvi-
seurs, wanneer de werkgever de krachtens deze wet voorgeschreven proce-
dures niet heeft gevolgd, is geen vergoeding wegens de eenzijdige beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst van personeelsafgevaardigden. (Art. 10, 
wet 20 december 2002 ; art. 19, § 2, 2o, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet)

2o Op de vergoeding die wordt uitbetaald ter bescherming van het mandaat 
van preventieadviseur zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschul-
digd. (Art. 19, § 2, 2o, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet)

(N.V. prayoN eT r.S.Z.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 28 januari 2011 van 
het arbeidshof te Luik. 

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Michel Palumbo heeft geconclu-

deerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
— artikel 14, § 1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders;

— artikel 19, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot 
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

— de artikelen 33, 42, 43, 49, 56, 57 en 59 van de wet van 4 augustus 1996 betref-
fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

— artikel 16 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven;

— de artikelen 14 tot 19 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere 
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen 
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden ;

— de artikelen 4, 5 en 10 van de wet van 20 december 2002 betreffende de 
bescherming van de preventieadviseurs.

Aangevochten beslissingen

Het arrest dat het beroepen vonnis wijzigt, verklaart de vordering van de 
verweerder om de eiseres te veroordelen tot betaling van sociale zekerheidsbij-
dragen op de aan de heer Van Praet betaalde vergoeding als preventieadviseur, 
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gegrond en wijst bijgevolg de vordering van de eiseres tot terugbetaling van 
de hiervoor betaalde bijdragen af, vermeerderd met de interest, en veroordeelt 
haar in de kosten, met alle redenen die worden verondersteld hier volledig te 
zijn weergegeven en in het bijzonder met de volgende redenen :

 “Professor Wantiez […] leidt uit de tekst van artikel 19, § 2 van het Uitvoe-
ringsbesluit RSZ-wet af dat ‘de vergoeding die de werkgever moet betalen 
wanneer hij zijn verplichtingen niet nakomt, vrijgesteld is van sociale zeker-
heidsbijdragen tenzij die verschuldigd is naar aanleiding van de onregelma-
tige beëindiging van de arbeidsovereenkomst’ en, zou men hieraan kunnen 
toevoegen, ook als deze verschuldigd is naar aanleiding van de beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord. 

Vanuit dat wettelijk postulaat, maakt Claude Wantiez twee kanttekeningen 
bij hetgeen men enerzijds moet verstaan onder ‘vergoedingen wegens schen-
ding van een wettelijke, contractuele of statutaire verplichting’, en anderzijds 
bedoeld wordt met het begrip ‘door de werkgever verschuldigde vergoedingen 
wegens de onregelmatige beëindiging van de overeenkomst’.

In het eerste geval, oordeelt de auteur dat die vergoedingen slaan op de scha-
devergoeding die de werkgever verschuldigd is voor het nadeel dat hij aan de 
werknemer heeft berokkend wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen, 
zoals bijvoorbeeld het niet ter beschikking stellen van een bedrijfswagen of 
van werkinstrumenten, of nog het geval van de werkgever die de arbeidsover-
eenkomst onregelmatig heeft beëindigd en de vergoeding niet heeft betaald, 
vermits in die gevallen geen sociale zekerheidsbijdragen moeten worden betaald. 

We zullen verder zien in welke mate de beschermingsvergoedingen die aan 
de preventieadviseur enerzijds en aan de tijdskredietgerechtigde anderzijds 
verschuldigd zijn al dan niet behoren tot de categorie die vrijgesteld is van 
sociale zekerheidsbijdragen. 

In ‘door de werkgever verschuldigde vergoedingen wegens de onregelma-
tige beëindiging van de overeenkomst door de werkgever’ onderscheidt […] de 
auteur drie categorieën vergoedingen : 

1) ‘de vergoedingen verschuldigd wegens beëindiging zonder opzegging (of 
met een onvoldoende opzegging) noch dringende reden van een overeenkomst 
van onbepaalde duur of wegens de vroegtijdige beëindiging van een overeen-
komst van bepaalde duur’ ; 

Het staat vast dat die verbrekingsvergoedingen onderworpen zijn aan sociale 
zekerheidsbijdragen ;

2) ‘de vergoedingen verschuldigd in uitvoering van de Wet Ontslagregeling’ ;

Die dogmatische visie bevestigt dat de aan een preventieadviseur verschul-
digde beschermingsvergoeding, overeenkomstig de wet, onderworpen is aan de 
sociale zekerheid. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De administratieve uitlegging door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De algemene administratieve instructies voor de werkgevers die gelden voor 
het eerste kwartaal 2005 […] bepalen het volgende :

‘De bedragen die aan de werknemer worden toegekend wanneer de dienst-
betrekking wordt beëindigd zonder dat de werkgever daarbij zijn wettelijke, 
contractuele of statutaire verplichtingen naleeft, beantwoorden in beginsel 
niet aan het loonbegrip. In het bijzonder worden hier bedoeld de bedragen die 
als schadevergoeding worden betaald en de wettelijke vergoedingen die als 
aanvulling van de verbrekingsvergoedingen verschuldigd zijn aan bepaalde 
categorieën van beschermde werknemers (werknemers in loopbaanonderbre-
king, zwangere vrouwen, ...)’.
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Uitlegging van de jurisprudentie

Bij weten van het arbeidshof heeft het Hof van Cassatie zich blijkbaar nog 
niet moeten uitspreken, op grond van de huidig van kracht zijnde teksten, over 
de onderwerping aan de sociale zekerheid van de beschermingsvergoedingen 
voor de preventieadviseur en de tijdskredietgerechtigde wegens een eenzijdige 
beëindiging of een beëindiging in gemeenschappelijk akkoord van de arbeids-
overeenkomst, in soortgelijke omstandigheden.

Zoals hiervoor werd aangegeven, moet een onderscheid gemaakt worden 
tussen de beschermingsvergoedingen die aan de preventieadviseurs of aan de 
afgevaardigde in de ondernemingsraad verschuldigd zijn en die welke verschul-
digd zijn aan de gerechtigde van een beschermingsvergoeding van het tijdskre-
dietstelsel, wat stof voor interpretatie oplevert.

In het eerste geval is het door de eiseres vermelde arrest van het arbeidshof 
van 25 april 1980, dat weliswaar geoordeeld heeft dat ‘de bijzondere bescher-
mingsvergoeding geen vervangende opzeggingsvergoeding is die speciaal 
verhoogd wordt ten voordele van de wettelijk beschermde werknemer en bijge-
volg niet is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen’, te dezen niet relevant 
aangezien die stelling, die overigens conform is aan de toenmalige administra-
tieve instructies, niet meer actueel is sinds de invoering, bij koninklijk besluit 
van 21 mei 1991, van de beschermingsvergoedingen verschuldigd aan de perso-
neelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen op de lijst van uitzonderingen 
op de afwijkende regel van voornoemd artikel 19, § 2, 2°, waardoor ‘de door de 
werkgever aan de werknemers verschuldigde vergoedingen, wanneer de werk-
gever zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt’ 
onttrokken worden aan de sociale zekerheidsbijdragen’.

[…] Artikel 9, 1°, van dat koninklijk besluit van 21 mei 1991 heeft die vergoe-
dingen namelijk ingeschreven onder littera b) van de versie ten tijde van 
artikel 19, § 2, 2°, van Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, met als gevolg dat zij sinds 
die datum wel degelijk onderworpen zijn aan de sociale zekerheidsafhoudingen, 
aangezien die ‘uitzondering op de uitzondering’ de terugkeer inhoudt naar de 
algemene regel op de onderwerping van het loon in de zin van artikel 2 van de 
Loonbeschermingswet.

Men weet dat die onderwerping behouden bleef, zoals Cl. Wantiez in zijn 
studie overigens bevestigt, in de thans van kracht zijnde versie van artikel 19, 
§ 2, 2°, littera b), Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, die betrekking heeft op ‘de eenzij-
dige beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor personeelsafgevaardigden’, 
dat zowel de afgevaardigden in de ondernemingsraad als de afgevaardigden van 
het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk omvat.

[…] De aan de preventieadviseur verschuldigde vergoeding wegens de beëin-
diging van zijn arbeidsovereenkomst tijdens de beschermde periode is dus 
ongeacht de wijze van beëindiging, eenzijdig of in gemeenschappelijk akkoord 
onder partijen, onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Het debat dat de partijen verdeelt over het eenzijdig of wederzijds karakter 
van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de heer V. heeft dus geen 
invloed op de onderwerping van de vergoeding die de eiseres hem heeft gegeven 
voor de bescherming die hij genoot wegens zijn mandaat van preventiead-
viseur. Die vergoeding is immers in ieder geval onderworpen aan de sociale 
zekerheidsbijdragen, zowel met toepassing is van littera d) van artikel 9, § 2, 
2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, in de veronderstelling dat de arbeidsovereen-
komst in gemeenschappelijk akkoord werd beëindigd, als met toepassing van 
littera b), dat specifiek het geval van een eenzijdige beslissing bedoelt’.
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Grieven

Krachtens artikel 14, § 1, RSZ-wet worden de bijdragen voor sociale zekerheid 
in de regel berekend op het loon van de werknemer zoals bepaald bij artikel 2, 
Loonbeschermingswet. Krachtens artikel 14, § 2, RSZ-wet, kan de Koning het 
aldus bepaalde begrip beperken.

De Koning heeft die mogelijkheid benut en de aan de werknemer verschul-
digde vergoedingen, met toepassing van artikel 19, § 2, 2°, Uitvoeringsbesluit 
RSZ-wet, niet als loon aangemerkt wanneer de werkgever zijn wettelijke, 
contractuele of statutaire verplichtingen niet nakomt, en bevestigt aldus de 
algemene regel dat de beëindigingsvergoedingen niet onderworpen zijn aan de 
sociale zekerheid. 

De sociale zekerheidsbijdragen blijven, bij uitzondering op die afwijking, 
evenwel verschuldigd in vier gevallen die beperkend worden opgesomd bij 
artikel 19, § 2, 2°, van voornoemd koninklijk besluit, namelijk de vergoedingen 
verschuldigd naar aanleiding van de eenzijdige beëindiging van de arbeids-
overeenkomst voor personeelsafgevaardigden [artikel 19, § 2, 2°, b)] en de 
vergoedingen verschuldigd naar aanleiding van de beëindiging van de arbeids-
overeenkomst in gemeenschappelijk akkoord [artikel 19, § 2, 2°, d)].

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 33, Wet Welzijn Werknemers, is elke werkgever verplicht 
een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten 
en beschikt hij daartoe over tenminste één preventieadviseur. Die adviseur 
behoort tot het personeel van de werkgever (artikel 42 van dezelfde wet) en 
vervult zijn opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de 
werkgever en de werknemers (artikel 43). Er wordt een comité voor Preventie 
en Bescherming op het werk ingesteld in al de ondernemingen die gewoon-
lijk gemiddeld ten minste vijftig werknemers tewerkstellen (artikel 49 van 
de wet). Het is samengesteld uit afgevaardigden van de werkgever en van het 
personeel (artikel 56). De preventieadviseur die deel uitmaakt van het perso-
neel kan noch werkgevers-, noch personeelsafgevaardigde zijn (artikel 57). Hij 
mag dus niet verkozen worden in het comité voor preventie en bescherming op 
het werk (artikel 59). Krachtens artikel 16 Bedrijfsorganisatiewet kan hij niet 
verkozen worden in de ondernemingsraad. Hij kan bijgevolg niet genieten van 
de bescherming bepaald bij de artikelen 14 tot 19, Wet Ontslagregeling Perso-
neelsafgevaardigden. 

De vergoeding die door de werkgever op grond van artikel 10 van de wet van 
20 december 2002 betaald wordt wanneer de werkgever de bij die wet bepaalde 
procedure niet is nagekomen is bijgevolg geen vergoeding wegens de eenzijdige 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de personeelsafgevaardigden in 
de zin van artikel 19, § 2, 2°, b), Uitvoeringsbesluit RSZ-wet. Deze wordt bijge-
volg geregeld volgens de algemene regel van artikel 19, § 2, 2°, van dat konink-
lijk besluit die bepaalt dat de beëindigingsvergoedingen niet onderworpen zijn 
aan de sociale zekerheid. 

Het arrest dat beslist dat de door de heer V. betaalde vergoeding “als 
beschermingsvergoeding wegens zijn mandaat van preventieadviseur, onder-
worpen” is “aan de sociale zekerheidsbijdragen [met toepassing van littera 
b) van artikel 19, § 2, 2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet”, schendt bijgevolg, de 
artikelen 14, § 1 en 2, RSZ-wet, 19, § 2, 2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, 33, 42, 
43, 49, 56, 57 en 59, Wet Welzijn Werknemers, 16, Bedrijfsorganisatiewet, 14 
tot 19, Wet Ontslagregeling Personeelsafvaardiging en 10, van de wet van 
20 december 2002. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 14, § 1 en 2, RSZ-wet, worden de bijdragen voor 
sociale zekerheid in de regel berekend op grond van het loon van de 
werknemer zoals bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers en het aldus 
bepaalde begrip kan bij koninklijk besluit worden beperkt.

Volgens artikel 19, § 2, 2°, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet, worden de 
aan de werknemers verschuldigde vergoedingen niet als loon aange-
merkt wanneer de werkgever zijn wettelijke, contractuele of statutaire 
verplichtingen niet nakomt, met uitzondering nochtans van de vergoe-
dingen verschuldigd naar aanleiding van de eenzijdige beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst voor personeelsafgevaardigden en de beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk akkoord.

Uit de artikelen 57 en 59, Wet Welzijn Werknemers, volgt dat de preventie-
adviseur die deel uitmaakt van het personeel noch werkgevers-, noch 
personeelsafgevaardigde kan zijn en niet verkozen mag worden in de 
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Uit artikel 16, Bedrijfsorganisatiewet volgt dat de preventieadviseur 
niet mag verkozen worden in de ondernemingsraad. 

De preventieadviseur mag bijgevolg niet genieten van de bescher-
ming bepaald bij de artikelen 14 tot 19, Wet Ontslagregeling Perso-
neelsafgevaardigden.

Daaruit volgt dat de door de werkgever betaalde vergoeding op grond 
van artikel 10 van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescher-
ming van de preventieadviseurs, wanneer de werkgever de krachtens 
deze wet voorgeschreven procedure niet heeft gevolgd, geen vergoeding 
is wegens de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst van 
personeelsafgevaardigden in de zin van artikel 19, § 2, 2°, b), Uitvoe-
ringsbesluit RSZ-wet.

Die vergoeding wordt bijgevolg bedoeld bij artikel 19, § 2, 2°, van dat 
koninklijk besluit, volgens hetwelk de beëindigingsvergoedingen niet 
onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. 

Het arrest dat beslist dat “de vergoeding die aan de heer V. betaald 
werd voor de bescherming die hij genoot wegens zijn mandaat van 
preventieadviseur onderworpen” is “aan de sociale zekerheidsbijdragen 
[…] met toepassing van littera b), van artikel 19, § 2, 2°, Uitvoerings-
besluit RSZ-wet, schendt de voornoemde wetsbepalingen”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het het hoger 

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Bergen.

3 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Palumbo, advo-
caat-generaal met opdracht. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en de 
heer De Bruyn.

N° 91

2o kamer — 4 februari 2014
(P.12.1757.N)

1o mILIeureCHT. — mILIeuVerGuNNING. — meCHaNISCHe beHaNDeLING VaN 
NIeT GeVaarLIJke afVaLSToffeN afkomSTIG VaN WeGeNWerkeN. — VrIJSTeL-
LING. — IN aaNmerkING komeNDe perCeLeN. — beperkING.

2o HINDerLIJke INrICHTINGeN. — meCHaNISCHe beHaNDeLING VaN NIeT 
GeVaarLIJke afVaLSToffeN afkomSTIG VaN WeGeNWerkeN. — mILIeuVerGuN-
NING. — VrIJSTeLLING. — IN aaNmerkING komeNDe perCeLeN. — beperkING.

3o STeDeNbouW. — bouWVerGuNNING. — GroNDeN WaarVoor eeN 
STeDeNbouWkuNDIGe VerGuNNING WerD afGeLeVerD. — meCHaNISCHe beHaN-
DeLING VaN NIeT GeVaarLIJke afVaLSToffeN afkomSTIG VaN WeGeNWerkeN. — 
mILIeuVerGuNNING. — VrIJSTeLLING. — IN aaNmerkING komeNDe perCeLeN. — 
uITbreIDING VaN De WerfZoNe ToT perCeLeN Waarop De STeDeNbouWkuNDIGe 
VerGuNNING GeeN beTrekkING HeefT. — GeVoLG.

4o mISDrIJf. — ToerekeNbaarHeID. — NaTuurLIJke perSoNeN. — 
VeroorDeLING SameN meT De VeraNTWoorDeLIJke reCHTSperSooN. — WeTeNS 
eN WILLeNS GepLeeGDe fouT. — opZeTTeLIJke eN oNaCHTZaamHeIDSmISDrIJVeN. 
— ToepaSSeLIJkHeID.

5o mISDrIJf. — ToerekeNbaarHeID. — reCHTSperSoNeN. — VeraNT-
WoorDeLIJke reCHTSperSooN WeGeNS HeT opTreDeN VaN De GeïDeNTIfICeerDe 
NaTuurLIJke perSooN. — WeTeNS eN WILLeNS GepLeeGDe fouT. — opZeTTe-
LIJke eN oNaCHTZaamHeIDSmISDrIJVeN. — ToepaSSeLIJkHeID.

1o, 2o en 3o Uit artikel 4, § 1, Milieuvergunningsdecreet, artikel 5, § 1, 
VLAREM I, rubriek 2.2.2, vierde lid, Indelingslijst VLAREM I, artikel 99, 
§ 1, Stedenbouwdecreet 1999, artikel 3.1o Vrijstellingsbesluit 2000 en 
artikel 1,2o van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betref-
fende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkun-
dige vergunning volgt dat de vrijstelling van milieuvergunning voor de 
mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van 
wegenwerken alleen geldt voor de kadastrale percelen of gronden waarop 
de stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft, ook al gaat het 
om tijdelijke werken voor dewelke geen specifieke afzonderlijke steden-
bouwkundige vergunning vereist is ; deze vrijstelling geldt bijgevolg niet 
voor andere percelen of gronden waartoe de werfzone werd uitgebreid en 
waarop de stedenbouwkundige vergunning geen betrekking heeft.
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4o en 5o Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, tweede zin, Strafwetboek 
kan de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de verantwoor-
delijke rechtspersoon worden veroordeeld indien hij de fout wetens en 
willens heeft gepleegd, dit is wanneer hij bewust en buiten iedere dwang 
heeft gehandeld ; deze bepaling is van toepassing zowel op opzettelijke 
als op onachtzaamheidsmisdrijven  (1).

(V. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Gent, correctionele kamer, van 25 september 2012.

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

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

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

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest ontslaat de eisers I en II van rechtsvervolging voor 
de telastlegging doch enkel in de mate dat ze betrekking heeft op de 
periode van 1 juli 2006 tot en met 26 maart 2008.

In zoverre tegen die beslissing gericht, zijn de cassatieberoepen bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Eerste middel van de beide eisers

2. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 4, 
§ 1, Milieuvergunningsdecreet en artikel 5, § 1, VLAREM I, alsook 
miskenning van de motiveringsplicht : de eisers worden vervolgd voor 
de exploitatie zonder vergunning van een inrichting van de eerste 
klasse (omschreven in rubriek 2.2.2.b) 2o van bijlage 1 van titel I van 
het VLAREM I ; hierna : Indelingslijst VLAREM I), bestaande uit de 
opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen 
uit de rubriek 2.2.1.c met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton ; 
het arrest oordeelt dat niet voldaan is aan de voorwaarden gesteld in 
rubriek 2.2.2 Indelingslijst VLAREM I, dat een uitzondering voorziet 
op de vergunningsplicht voor de mechanische behandeling op de bouw-
plaats zelf, dit is op de percelen waarop de stedenbouwkundige vergun-
ning voor het werk betrekking heeft ; het oordeelt ook dat de toevoeging 
van de site Europark Zuid aan “de werkzone van de werf” Klapperbeek 

  (1) Cass. 4 maart 2003, AR P.02.1249.N, AC 2003, nr. 149 met concl. adv.-gen. De Swaef ; 
Cass. 25 oktober 2005, AR P.05.0712.N, AC 2005, nr. 536.

ARREST-2014-2.indb   347 26/11/14   18:01



348 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.2.14 - N° 91

op de werfvergadering van 28 november 2002 niet meebrengt dat de 
stedenbouwkundige vergunning van de bouwplaats tot die “uitgebreide 
werfzone” wordt uitgebreid zodat de uitzondering op de verplichte 
milieuvergunning aldaar niet geldt ; het oordeelt verder dat de eisers 
moesten weten dat een gemeentelijke ambtenaar die deelneemt aan 
een werfvergadering, geen bevoegdheid heeft om terreinen aan de werf-
zone toe te voegen zonder stedenbouwkundige vergunning ; de moti-
vering van het arrest is onjuist ; het besluit van de Vlaamse regering 
van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewij-
zigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen 
stedenbouwkundige vergunning nodig is (hierna : Vrijstellingsbesluit 
2000) bepaalt dat geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor 
de tijdelijke activiteit die nodig is voor de uitvoering van de vergunde 
werken ; er is dus geen afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning 
vereist voor de uitbreiding van de werkstrook ; het arrest antwoordt 
ook niet op het verweer van de eisers hierover ; het arrest is ook niet 
afdoende gemotiveerd omdat het geen enkele aandacht besteedt aan 
het aanvullend onderzoek dat de procureur-generaal liet uitvoeren, het 
nietszeggend antwoord daarop van de Afdeling Milieuvergunningen en 
de vordering van het openbaar ministerie strekkende tot vrijspraak op 
grond van twijfel ; tenslotte keert het arrest de bewijslast om door de 
eisers op te leggen dat zij zouden aantonen dat de afvalstoffen nuttig 
werden gebruikt op de bouwplaats zelf.

3. Een onjuiste motivering levert mogelijks schending van de wet op, 
maar geen motiveringsgebrek als bedoeld in artikel 149 Grondwet.

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

4. Artikel 4, § 1, Milieuvergunningsdecreet en artikel 5, § 1, VLAREM 
I bepalen : “Niemand mag, zonder voorafgaande en schriftelijke vergun-
ning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting 
die behoort tot de eerste of tweede klasse exploiteren of veranderen”.

De telastlegging heeft betrekking op opslag en mechanische behan-
deling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit rubriek 2.2.1.c) Indelings-
lijst VLAREM I, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton, die 
gecatalogeerd wordt onder rubriek 2.2.2.b) 2° Indelingslijst VLAREM I 
en ingedeeld wordt als een inrichting van de eerste klasse.

In rubriek 2.2.2, vierde lid, Indelingslijst VLAREM I is een uitzonde-
ring op de vergunningsplicht voor een dergelijke inrichting opgenomen : 
“Het mechanisch behandelen op de bouwplaats zelf, op percelen waarop 
de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk betrekking heeft, 
van inerte stoffen die bij de uitvoering van wegeniswerken ontstaan, 
wordt in deze context evenmin als een behandeling van afvalstoffen 
beschouwd indien die stoffen nuttig worden aangewend op die bouw-
plaats zelf. De nuttige toepassing moet blijken uit het feit dat indien de 
restanten niet zouden gebruikt worden, een alternatief met vergelijk-
bare eigenschappen zou moeten aangevoerd worden als grondstof”.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de zinsnede “op percelen waarop de 
stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk betrekking heeft”, 
de verduidelijking is van het begrip “op de bouwplaats zelf”. 
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Artikel 99, § 1, Stedenbouwdecreet 1999, dat hier van toepassing is, 
bepaalt dat een vergunning voorhanden moet zijn voor de uitvoering 
van de in het artikel vermelde werken. 

Artikel 3.1° Vrijstellingsbesluit 2000 dat hier van toepassing is, 
bepaalt ; “Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de 
volgende werken, handelingen en wijzigingen (…) : tijdelijke werken, 
handelingen en wijzigingen nodig voor de uitoefening van vergunde 
werken, voorzover deze plaatsvinden binnen de werkstrook afgebakend 
in de stedenbouwkundige vergunning”.

De stedenbouwkundige vergunning heeft betrekking op het in de 
aanvraag vermelde goed.

Artikel 1, 2o, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 
2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning definieert het goed als het kadastrale 
perceel of de kadastrale percelen waarop de aanvraag voor een steden-
bouwkundige vergunning betrekking heeft, of, voor de percelen zonder 
kadastraal nummer, de grond of de gronden waarop de aanvraag voor 
een stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft.

5. Uit deze bepalingen volgt dat de vrijstelling van milieuvergun-
ning voor de mechanische behandeling van niet gevaarlijke afval-
stoffen afkomstig van wegenwerken alleen geldt voor de kadastrale 
percelen of gronden waarop de stedenbouwkundige vergunning betrek-
king heeft, ook al gaat het om tijdelijke werken voor dewelke geen 
specifieke afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning vereist is. 
Deze vrijstelling geldt bijgevolg niet voor andere percelen of gronden 
waartoe de werfzone werd uitgebreid en waarop de stedenbouwkundige 
vergunning geen betrekking heeft.

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

6. Het arrest oordeelt dat :
— volgens inlichtingen van de politie de tijdelijke werf Europark 

Zuid gelegen is op ongeveer 2 km afstand van de werf Klapperbeek, 
bouwplaats waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking 
heeft ; 

— voor de opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke 
afvalstoffen uit rubriek 2.2.1.c), met een opslagcapaciteit van meer 
dan 100 ton, dat dient te worden gecatalogeerd onder rubriek 2.2.2.b) 
2° Indelingslijst VLAREM I op de site Europark Zuid te Sint-Niklaas 
een voorafgaande en schriftelijke tijdelijke milieuvergunning klasse 
I vereist is ; 

— de mechanische behandeling van de niet gevaarlijke afvalstoffen 
niet gebeurde op de bouwplaats zelf, op percelen waarop de stedenbouw-
kundige vergunning voor het bouwwerk betrekking had, gezien de site 
Europark Zuid daar niet toe behoorde ;

— de omstandigheid dat op de werfvergadering van 28 november 2002 
gesteld werd dat er geen probleem was om de site Europark Zuid toe 
te voegen aan de werkzone van de werf Klapperbeek, niet meebracht 
dat de stedenbouwkundige vergunning van de bouwplaats, zijnde de 

ARREST-2014-2.indb   349 26/11/14   18:01



350 ARRESTEN VAN CASSATIE 4.2.14 - N° 91

plaats waarop de stedenbouwkundige vergunning betrekking had, 
werd uitgebreid naar de site Europark Zuid, noch dat voor deze door de 
eisers genoemde “uitgebreide werfzone” geen milieuvergunning vereist 
was voor de aldaar milieuvergunningsplichtige exploitatie van opslag 
en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een 
opslagcapaciteit van meer dan 100 ton ;

— de aanwezigheid op de werfvergadering van 28 november 2002 van 
een ambtenaar van de technische dienst van de stad Sint-Niklaas, 
evenmin afbreuk doet aan de vaststelling dat er geen stedenbouw-
kundige vergunning was voor de site Europark Zuid en de eisers niet 
ontsloeg van de milieuvergunningsplicht ; 

— de eisers niet ernstig kunnen voorhouden dat zij niet wisten dat 
een beslissing genomen op een werfvergadering, zelfs in aanwezigheid 
van een ambtenaar van de stad, geen stedenbouwkundige vergunning 
inhoudt of niet kan leiden tot een uitbreiding van een stedenbouwkun-
dige vergunning ;

— het voor de eisers niet onbekend kan zijn dat dergelijke vergade-
ring daartoe niet de bevoegdheid heeft ; mocht de zienswijze van de 
eisers gevolgd worden, dan zou een vergadering die daartoe wette-
lijk niet de bevoegdheid heeft, door onbeperkte uitbreiding van de 
werfzone de verplichtingen voorzien in het stedenbouwdecreet en 
het milieuvergunningsdecreet kunnen omzeilen en naast zich neer-
leggen ;

— de eerste eiser ten onrechte verwijst naar het Vrijstellingsde-
creet 2000 nu daarin precies bepaald wordt dat voor tijdelijke werken, 
handelingen en wijzigingen nodig voor de uitvoering van vergunde 
werken, een stedenbouwkundige vergunning niet nodig is voor zover 
deze werken, handelingen en wijzigingen plaatsvinden binnen de werk-
strook afgebakend in de stedenbouwkundige vergunning.

7. Op grond van die redenen oordeelt het arrest dat voor de opslag en 
mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen zoals door 
de eisers geëxploiteerd, wel een voorafgaande en schriftelijke milieu-
vergunning klasse 1 vereist was en het Vrijstellingsbesluit 2000 niet 
van toepassing was daar de activiteit niet plaatsvond op de bouwplaats 
zelf maar op een plaats waarop de stedenbouwkundige vergunning 
geen betrekking had. Aldus beantwoordt het arrest het verweer van 
de eisers en is de beslissing regelmatig met redenen omkleed en naar 
recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
8. Het arrest oordeelt met opgave van redenen dat de eisers schuldig 

zijn aan de bewezen verklaarde telastlegging en geeft aldus aan 
waarom het een gebeurlijk andersluidende stelling van het openbaar 
ministerie niet volgt. 

9. In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
In zoverre dat het middel aanvoert dat het arrest aan de eisers met 

betrekking tot het nuttig gebruik van de afvalstoffen een omkering 
van de bewijslast oplegt, komt het op tegen overtollige redenen en is 
het bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

ARREST-2014-2.indb   350 26/11/14   18:01



N° 91 - 4.2.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 351

Tweede middel van de eiser I

10. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en 
artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, alsmede de afwezigheid van 
moreel schuldelement en miskenning van de motiveringsplicht : het 
arrest oordeelt ten onrechte dat de schuld van de eiser I vaststaat ; 
als afgevaardigd-bestuurder heeft hij erop toegezien dat de werken 
werden gemeld ; hij werd louter gedagvaard wegens zijn functie ; ten 
onrechte oordeelt het arrest dat hij schuldig is omdat hij de beslis-
singsmacht heeft om de onwettelijke exploitatie te doen stoppen en 
dat het optreden van een milieucoördinator in de firma daar niets 
aan verandert ; strafrechtelijk gesanctioneerde milieureglementen 
behoren niet tot de materiële inbreuken die strafbaar zijn ongeacht of 
ze met opzet of uit onachtzaamheid zijn gepleegd ; het arrest oordeelt 
niet concreet over de schuld, maar vanuit een abstract beeld van 
wat een leidinggevende persoon is ; ten onrechte stelt het dat er geen 
sprake is van schulduitsluitende rechtsdwaling, vermits VLAREM I 
uitdrukkelijk een uitzondering voorziet en het openbaar ministerie 
de vrijspraak vorderde op grond van twijfel, nadat de administratie 
een nietszeggend antwoord gaf op haar vraag of die uitzondering van 
toepassing was ; het arrest verzuimt de onoverkomelijke onwetendheid 
aan te nemen, hoewel de milieucoördinator van het bedrijf geen opmer-
kingen maakte ; het arrest oordeelt ten onrechte dat de eiser I wetens 
en willens en dus opzettelijk heeft gehandeld en past ten onrechte de 
cumulatie van strafrechtelijke verantwoordelijkheden toe, terwijl er 
hoogstens sprake is van onachtzaamheid.

11. In zoverre het middel niet preciseert hoe en waardoor het arrest 
artikel 149 Grondwet schendt, is het onnauwkeurig, mitsdien niet 
ontvankelijk.

12. Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek bepaalt : “Wanneer de rechts-
persoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het 
optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel 
degene die de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien 
de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon 
worden veroordeeld”.

13. Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, tweede zin, Strafwetboek 
kan de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de verantwoor-
delijke rechtspersoon worden veroordeeld indien hij de fout wetens 
en willens heeft gepleegd, dit is wanneer hij bewust en buiten iedere 
dwang heeft gehandeld.

Deze bepaling is van toepassing zowel op opzettelijke als op onacht-
zaamheidsmisdrijven.

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

14. Het hier toepasselijke Milieuvergunningsdecreet bevat geen bepa-
ling over het moreel bestanddeel van de erin bepaalde misdrijven die 
steeds strafbaar zijn zonder dat de strafbepalingen die thans van toepas-
sing zijn, over dat bestanddeel minder strenge voorwaarden oplegt. Deze 
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misdrijven vereisen bijgevolg geen bijzonder opzet zodat het wetens en 
willens handelen, dit is bewust en buiten iedere dwang, volstaat.

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

15. Het staat de rechter in feite, mitsdien onaantastbaar het moreel 
bestanddeel van het misdrijf vast te stellen en na te gaan of voor de 
geïdentificeerde natuurlijke persoon de schulduitsluitende verscho-
ningsgrond bedoeld in artikel 5, tweede lid, Strafwetboek bestaat. 
Hij oordeelt even onaantastbaar of de natuurlijke persoon wetens en 
willens heeft gehandeld. 

16. Met de redenen die het vermeldt, onderzoekt het arrest (ro 10.3, 
veertiende, vijftiende en zestiende blad) de concrete situatie van de 
eiser I ten aanzien van de ten laste gelegde feiten en oordeelt het dat 
hij wetens en willens heeft gehandeld en aan die feiten schuldig is. 
Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

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

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

4 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
De Ketelaere (bij de balie te Antwerpen) en de heer Vandenplas (bij de 
balie te Leuven).

N° 92
2o kamer — 4 februari 2014

(P.13.0992.N)

1o aaNSprakeLIJkHeID buITeN oVereeNkomST. — HerSTeL-
pLICHT. — STaaT. oVerHeID. — pubLIeke WerkGeVer. — arbeIDSoNGe-
SCHIkTHeID VaN eeN perSoNeeLSLID. — fouT VaN eeN DerDe. — reCHT op 
VerGoeDING. — prINCIpe. — beperkING.

2o aaNSprakeLIJkHeID buITeN oVereeNkomST. — SCHaDe. — 
beGrIp. VormeN. — pubLIeke WerkGeVer. — arbeIDSoNGeSCHIkTHeID VaN eeN 
perSoNeeLSLID. — fouT VaN eeN DerDe. — reCHT op VerGoeDING. — prINCIpe. 
— beperkING.

3o aaNSprakeLIJkHeID buITeN oVereeNkomST. — HerSTeL-
pLICHT. — STaaT. oVerHeID. — pubLIeke WerkGeVer. — arbeIDSoNGe-
SCHIkTHeID VaN eeN perSoNeeLSLID. — fouT VaN eeN DerDe. — reCHT op 
VerGoeDING. — omVaNG.

4o aaNSprakeLIJkHeID buITeN oVereeNkomST. — SCHaDe. — 
beGrIp. VormeN. — pubLIeke WerkGeVer. — arbeIDSoNGeSCHIkTHeID VaN eeN 
perSoNeeLSLID. — fouT VaN eeN DerDe. — reCHT op VerGoeDING. — omVaNG.
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5o aaNSprakeLIJkHeID buITeN oVereeNkomST. — oVereeNkom-
STeN. reGreS. — VerZekerING. INDepLaaTSSTeLLING. — pubLIeke Werk-
GeVer. — arbeIDSoNGeSCHIkTHeID VaN eeN perSoNeeLSLID. — fouT VaN eeN 
DerDe. — VerZekeraar. — SubroGaTIe. — reCHT op VerGoeDING. — omVaNG.

6o aaNSprakeLIJkHeID buITeN oVereeNkomST. — SCHaDe. — 
beGrIp. VormeN. — pubLIeke WerkGeVer. — arbeIDSoNGeSCHIkTHeID VaN eeN 
perSoNeeLSLID. — fouT VaN eeN DerDe. — VerZekeraar. — SubroGaTIe. — 
reCHT op VerGoeDING. — omVaNG.

7o VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — pubLIeke WerkGeVer. — 
arbeIDSoNGeSCHIkTHeID VaN eeN perSoNeeLSLID. — fouT VaN eeN DerDe. — 
VerGoeDING Door De VerZekeraar. — SubroGaTIe. — reCHT op VerGoeDING. 
— omVaNG.

1o en 2o De werkgever in de overheidssector die ingevolge de fout van een 
derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplich-
tingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet doorbetalen 
zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding 
voor zover hij hierdoor schade lijdt, nu het bestaan van een contractuele, 
wettelijke of reglementaire verplichting immers niet uitsluit dat schade, 
in de zin van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij 
wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de 
wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor 
rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze 
ingevolge de wet of het reglement moet verrichten  (1).

3o en 4o Het recht op vergoeding van de werkgever voor de schade die hij 
lijdt ingevolge de arbeidsongeschiktheid van zijn personeelslid is niet 
beperkt tot het bedrag van de vergoeding die aan het slachtoffer zelf 
verschuldigd zou zijn voor de naar gemeen recht vastgestelde arbeidson-
geschiktheid  (2).

5o, 6o en 7o Uit de samenhang tussen de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek en artikel 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst 
volgt dat de verzekeraar die aan de publieke werkgever dekking verleent 
voor de wedde en de op die wedde rustende bijdragen die hij ingevolge 
de fout van een derde krachtens de op hem rustende wettelijke of regle-
mentaire verplichtingen moet doorbetalen aan een personeelslid zonder 
arbeidsprestaties te ontvangen, als gesubrogeerde in de rechten van deze 
werkgever haar uitgaven kan terugvorderen van de aansprakelijke  (3).

(eTHIaS VerZekerINGeN T. a.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 22 april 2013.

  (1) Cass. 30 mei 2011, AR C.09.0499.N, AC 2001, nr. 361, met conc. adv.-gen. Mortier.
  (2) Id.
  (3) Zie Cass. 17 januari 2011, AR C.08.0303.F – C.09.0461.F, AC 2011, nr. 46.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een 
middel aan.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Eerste Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 
Burgerlijk Wetboek, artikel 41 Wet Landverzekeringsovereenkomst 
en artikel 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel : de appel-
rechters oordelen ten onrechte dat de eiseres slechts aanspraak kan 
maken op een vergoeding berekend op basis van het nettoloon van de 
getroffene.

2. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene 
die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze 
schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde terug-
geplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden 
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld.

De werkgever in de overheidssector die ingevolge de fout van een 
derde, krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire 
verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet 
doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op 
schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt.

Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van de artikelen 1382 en 
1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat tenzij wanneer, blijkens de inhoud 
of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te 
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven 
van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of 
het reglement moet verrichten.

Het recht op vergoeding van de werkgever voor de schade die hij 
lijdt ingevolge de arbeidsongeschiktheid van zijn personeelslid, is niet 
beperkt tot het bedrag van de vergoeding die aan het slachtoffer zelf 
verschuldigd zou zijn voor de naar gemeen recht vastgestelde arbeids-
ongeschiktheid.

3. Krachtens artikel 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst treedt de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, 
ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechts-
vorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprake-
lijke derden.

4. Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat de verzekeraar 
die aan de publieke werkgever dekking verleent voor de wedde en de op 
die wedde rustende bijdragen die hij ingevolge de fout van een derde 
krachtens de op hem rustende wettelijke of reglementaire verplich-
tingen moet doorbetalen aan een personeelslid zonder arbeidspresta-
ties te ontvangen, als gesubrogeerde in de rechten van deze werkgever 
haar uitgaven kan terugvorderen van de aansprakelijke.
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5. De appelrechters oordelen dat :
— de verweerder op 3 januari 2011 opzettelijke slagen heeft toege-

bracht aan E P, inspecteur bij de lokale politiezone Kempenland ;
— deze politiezone het loon en de hierop rustende sociale lasten heeft 

betaald zonder arbeidsprestaties te ontvangen van E P.
6. De appelrechters die oordelen dat de eiseres slechts beschikt over 

de subrogatoire vordering bepaald in artikel 14, § 3, Arbeidsongeval-
lenwet Overheidspersoneel en zij slechts vergoeding kan vorderen van 
de aansprakelijke ten belope van het netto-loon van het slachtoffer, 
verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

vordering van de eiseres tot vergoeding van het door haar uitbetaald 
loon en de daarop rustende lasten.

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

Veroordeelt de verweerder tot de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

4 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : 
mevr. Geinger.

N° 93

2o kamer — 4 februari 2014
(P.14.0172.N)

1o europeeS aaNHouDINGSbeVeL. — faCuLTaTIeVe WeIGerINGSGroND. 
— DefINITIeVe VeroorDeLING Voor DeZeLfDe feITeN IN eeN STaaT DIe GeeN 
LIDSTaaT VaN De europeSe uNIe IS. — VoorWaarDe. — oNDerGaNe of TeN 
uITVoer GeLeGDe STraf of STraf DIe NIeT meer TeN uITVoer kaN WorDeN GeLeGD. 
— VerZoek ToT uITLeVerING VaNWeGe De NIeT-LIDSTaaT. — DraaGWIJDTe.

2o uITLeVerING. — europeeS aaNHouDINGSbeVeL. — faCuLTaTIeVe WeIGe-
rINGSGroND. — DefINITIeVe VeroorDeLING Voor DeZeLfDe feITeN IN eeN STaaT 
DIe GeeN LIDSTaaT VaN De europeSe uNIe IS. — VoorWaarDe. — oNDerGaNe of 
TeN uITVoer GeLeGDe STraf of STraf DIe NIeT meer TeN uITVoer kaN WorDeN 
GeLeGD. — VerZoek ToT uITLeVerING VaNWeGe De NIeT-LIDSTaaT. — DraaG-
WIJDTe.

1o en 2o Een verzoek tot uitlevering houdt niet in dat de straf waarop dat 
verzoek betrekking heeft, ten uitvoer wordt gelegd in de zin van artikel 6, 
3o, Wet Europees Aanhoudingsbevel.

(S.)
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arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 januari 2014.

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 6, 3°, en 17 Wet 
Europees Aanhoudingsbevel, alsmede miskenning van het algemeen 
rechtsbeginsel ne bis in idem en het recht van verdediging : het arrest 
bevestigt de uitvoerbaarverklaring van een Europees aanhoudingsbevel 
uit Italië, dat werd uitgevaardigd ter uitvoering van een gevangenis-
straf die aan de eiser werd opgelegd voor feiten waarvoor hij eveneens 
bij definitief vonnis in Albanië werd veroordeeld ; Albanië heeft ook 
een uitleveringsverzoek aan België gericht ter uitvoering van de daar 
uitgesproken straf ; dat verzoek is een daad van tenuitvoerlegging van 
die straf in de zin van artikel 6, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel, 
zodat het onderzoeksgerecht dient na te gaan of er grond bestaat tot het 
toepassen van de in die bepaling opgenomen facultatieve weigerings-
grond ; een kopie van dat uitleveringsverzoek, met de Franse vertaling, 
ontbreekt evenwel in het dossier, zodat dit dossier onvolledig is. 

2. Artikel 6, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de 
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel kan worden 
geweigerd “ingeval uit de gegevens waarover de rechter beschikt, 
blijkt dat in een Staat die geen lid is van de Europese Unie ten aanzien 
van de betrokken persoon wegens dezelfde feiten een definitief vonnis 
is uitgesproken, op voorwaarde dat in geval van veroordeling, de straf 
is ondergaan, thans ten uitvoer wordt gelegd of krachtens de wetge-
ving van die Staat niet meer ten uitvoer kan worden gelegd”.

3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, houdt een verzoek tot 
uitlevering niet in dat de straf waarop dat verzoek betrekking heeft, 
ten uitvoer wordt gelegd in de zin van die bepaling.

In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Voor het overige is het middel geheel afgeleid uit die onjuiste 

rechtsopvatting.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen. 
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

4 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Francis. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Duinslaeger, eerste advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Maes (bij de balie te Antwerpen).

N° 94

1o kamer — 5 februari 2014
(P.13.1194.F)

1o DouaNe eN aCCIJNZeN. — aCCIJNZeN. — ILLeGaaL VerVoer VaN proDuCTeN 
oNDerWorpeN aaN aCCIJNZeN. — aCCIJNSSCHuLD. — reDeN VaN TeNIeTGaaN. — 
effeCTIeVe INbeSLaGNemING eN VerbeurDVerkLarING VaN De GefrauDeerDe 
GoeDereN of afSTaaN erVaN aaN De SCHaTkIST.

2o DouaNe eN aCCIJNZeN. — aCCIJNZeN. — ILLeGaaL VerVoer VaN proDuCTeN 
oNDerWorpeN aaN aCCIJNZeN. — GefrauDeerDe GoeDereN. — GeeN effeCTIeVe 
INbeSLaGName eN VerbeurDVerkLarING VaN De GefrauDeerDe GoeDereN of 
afSTaaN erVaN aaN De SCHaTkIST. — VeroorDeLING ToT HeT aaNbreNGeN VaN 
De GoeDereN meT HeT ooG op INbeSLaGName. — VeroorDeLING ToT beTaLING 
VaN De TeGeNWaarDe bIJ NIeT-aaNbreNGeN VaN De GoeDereN. — VerpLICHTING.

3o STraf. — aNDere STraffeN. — VerbeurDVerkLarING. — DouaNe eN 
aCCIJNZeN. — ILLeGaaL VerVoer VaN proDuCTeN oNDerWorpeN aaN aCCIJNZeN. 
— GefrauDeerDe GoeDereN. — GeeN effeCTIeVe INbeSLaGName eN VerbeurD-
VerkLarING VaN De GefrauDeerDe GoeDereN of afSTaaN erVaN aaN De SCHaT-
kIST. — VeroorDeLING ToT HeT aaNbreNGeN VaN De GoeDereN meT HeT ooG op 
INbeSLaGName. — VeroorDeLING ToT beTaLING VaN De TeGeNWaarDe bIJ NIeT-
aaNbreNGeN VaN De GoeDereN. — VerpLICHTING.

1o Artikel 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling 
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan 
en de controles daarop, de artikelen 48 van de wet van 22 december 2009 
betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, en 395 van de wet van 
16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, bepalen 
slechts een enkele reden van tenietgaan van de accijnsschuld, met name de 
effectieve inbeslagname en verbeurdverklaring naderhand van de gefrau-
deerde goederen of het afstaan van die goederen aan de Schatkist  (1). 

2o en 3o Wanneer de daadwerkelijke inbeslagneming of het afstaan van de 
goederen niet behoorlijk werd vastgesteld, ontslaat de veroordeling van 
de overtreder tot betaling van de ontdoken rechten de rechter niet van 
zijn verplichting om hem daarenboven te veroordelen tot het aanbrengen, 
met het oog op verbeurdverklaring, van de goederen waarvoor die rechten 

  (1) Cass. 28 oktober 2009, AR P.09.0837.F, AC 2009, nr. 624.
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verschuldigd zijn, en tot betaling van de tegenwaarde ervan wanneer hij 
ze niet aanbrengt. (Art. 39, vierde lid, Wet 10 juni 1997 ; art. 45, vierde 
lid, Wet 22 dec. 2009) 

(D. C. beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN e.a. ;  
beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN 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 23 mei 2013.

De tweede 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die 
uitspraak doet over het verzoek tot het wederoverleggen van de gefrau-
deerde goederen

Tweede middel
Artikel 42 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene rege-

ling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer 
daarvan en de controles daarop, artikel 48 van de wet van 22 december 
2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, en artikel 395 
van de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staats-
structuur, bepalen slechts één enkele reden voor het tenietgaan van de 
accijnsschuld, met name de effectieve inbeslagneming en verbeurdver-
klaring naderhand van de gefraudeerde goederen of het afstaan van die 
goederen aan de Schatkist.

Wanneer de effectieve inbeslagneming of het afstaan van de goederen 
niet behoorlijk werd vastgesteld, ontslaat de veroordeling van de over-
treder tot betaling van de ontdoken rechten de rechter niet van zijn 
plicht om hem daarenboven te veroordelen tot het wederoverleggen, 
met het oog op verbeurdverklaring, van de goederen waarvoor die 
rechten verschuldigd zijn en tot betaling van de tegenwaarde ervan 
wanneer hij ze niet wederoverlegt.

Het arrest, dat het tegendeel beslist, schendt de voormelde wette-
lijke bepalingen.

3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering tot veroordeling van de verweerders tot 
betaling van de ontdoken rechten.

De eiser voert geen middel aan.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over 

het geheel van de aan G. D., M. G. en C. B. opgelegde straf en over de 
bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzet-
telijke gewelddaden, die met die veroordelingen gepaard gaat.

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het weigert te bevelen 
dat de verweerders de goederen moeten wederoverleggen die aan de 
ontdoken rechten en bijdragen zijn onderworpen.

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

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eerste eiser tot de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt de tweede eiser tot de helft van de kosten van zijn cassa-

tieberoep en de verweerders tot een zesde van die kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen, 

correctionele kamer.

5 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer T’Kint.

N° 95

1o kamer — 5 februari 2014
(P.13.1636.F)

1o burGerLIJke reCHTSVorDerING. — burGerLIJke reCHTSVorDerING 
Voor De STrafreCHTer. — burGerLIJke parTIJ. — reCHTSperSooN. — VerTe-
GeNWoorDIGING IN reCHTe. — perSoNeN GemaCHTIGD om De reCHTSperSooN Te 
VerTeGeNWoorDIGeN.

2o VeNNooTSCHappeN. — aLGemeeN. GemeeNSCHappeLIJke 
reGeLS. — VorDerING IN reCHTe. — burGerLIJke reCHTSVorDerING Voor De 
STrafreCHTer. — burGerLIJke parTIJ. — reCHTSperSooN. — VerTeGeNWoor-
DIGING IN reCHTe. — perSoNeN GemaCHTIGD om De reCHTSperSooN Te VerTe-
GeNWoorDIGeN.

3o burGerLIJke reCHTSVorDerING. — burGerLIJke reCHTSVorDerING 
Voor De STrafreCHTer. — burGerLIJke parTIJ. — reCHTSperSooN. — VerTe-
GeNWoorDIGING IN reCHTe. — reCHT VaN De VerWereNDe parTIJ De IDeNTIfI-
CaTIe Te eISeN VaN De orGaNeN VaN De reCHTSperSooN. — DraaGWIJDTe.

4o VeNNooTSCHappeN. — aLGemeeN. GemeeNSCHappeLIJke 
reGeLS. — VorDerING IN reCHTe. — burGerLIJke reCHTSVorDerING Voor De 
STrafreCHTer. — burGerLIJke parTIJ. — reCHTSperSooN. — VerTeGeNWoor-
DIGING IN reCHTe. — reCHT VaN De VerWereNDe parTIJ De IDeNTIfICaTIe Te 
eISeN VaN De orGaNeN VaN De reCHTSperSooN. — DraaGWIJDTe.

5o burGerLIJke reCHTSVorDerING. — burGerLIJke reCHTSVorDerING 
Voor De STrafreCHTer. — burGerLIJke parTIJ. — reCHTSperSooN. — VerTe-
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GeNWoorDIGING IN reCHTe. — reCHT VaN De VerWereNDe parTIJ De IDeNTI-
fICaTIe Te eISeN VaN De orGaNeN VaN De reCHTSperSooN. — uITSTeL VaN De 
bereCHTING VaN De Zaak. — beoorDeLING Door De reCHTer.

6o VeNNooTSCHappeN. — aLGemeeN. GemeeNSCHappeLIJke 
reGeLS. — VorDerING IN reCHTe. — burGerLIJke reCHTSVorDerING Voor De 
STrafreCHTer. — burGerLIJke parTIJ. — reCHTSperSooN. — VerTeGeNWoor-
DIGING IN reCHTe. — reCHT VaN De VerWereNDe parTIJ De IDeNTIfICaTIe Te 
eISeN VaN De orGaNeN VaN De reCHTSperSooN. — uITSTeL VaN De bereCHTING 
VaN De Zaak. — beoorDeLING Door De reCHTer.

1o en 2o De rechtspersonen treden in rechte op door tussenkomst van hun 
bevoegde organen of door een advocaat die wettelijk verondersteld wordt 
daartoe door hen te zijn gemachtigd. (Art. 703, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek)

3o en 4o Wanneer een advocaat een rechtspersoon vertegenwoordigt, kent 
artikel 703, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek de verwerende partij 
het recht toe om te eisen dat die rechtspersoon haar de identiteit meedeelt 
van de natuurlijke personen die zijn organen zijn ; die informatie, die 
beoogt te voldoen aan het rechtmatig belang van de verwerende partij, 
is geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de rechtsvordering 
en is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. 
(Art. 703, derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

5o en 6o Het uitstel van de berechting van de zaak zolang niet aan het 
verzoek van de verwerende partij is voldaan om de natuurlijke personen 
te identificeren die de organen zijn van de rechtspersoon die in rechte 
optreedt, is geen recht maar staat ter beoordeling van de rechter. (Art. 703, 
derde lid, Gerechtelijk Wetboek)

(a. T. WaLT DISNey STuDIoS moTIoNS pICTureS INTerNaTIoNaL,  
VeNNooTSCHap Naar amerIkaaNS reCHT e.a.)

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 september 2013. 

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

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

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

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

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet 
gewezen.
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B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op 
de burgerlijke rechtsvorderingen van de verweersters tegen de eiser

Middel

De rechtspersonen treden in rechte op door tussenkomst van hun 
bevoegde organen of door een advocaat die wettelijk verondersteld 
wordt daartoe door hen te zijn gemachtigd.

Wanneer een advocaat aldus een rechtspersoon vertegenwoordigt, 
kent artikel 703, derde lid, Gerechtelijk Wetboek de verwerende partij 
het recht toe te eisen dat die rechtspersoon haar de identiteit meedeelt 
van de natuurlijke personen die haar organen zijn.

Die informatie poogt te voldoen aan het rechtmatig belang van de 
verwerende partij. Ze is geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van 
de rechtsvordering. Ze is noch substantieel noch op straffe van nietig-
heid voorgeschreven. 

Het derde lid van voormeld artikel 703 bepaalt dat het vonnis over de 
zaak “kan” worden uitgesteld zolang aan die vordering niet is voldaan. 
Daaruit volgt dat het uitstel geen recht is maar aan de beoordeling 
van de rechter wordt overgelaten.

Het arrest beslist dat er geen grond is om de uitspraak aan te houden 
door te oordelen, met overneming van de redenen van de eerste rechter, 
dat de verweersters door een advocaat zijn vertegenwoordigd, dat het 
vennootschappen betreft “die te goeder naam en faam bekendstaan” en 
dat onduidelijk is welk belang de eiser kan hebben om de identiteit te 
kennen van de natuurlijke personen die hun organen zijn.

Met die overwegingen omkleedt het hof van beroep zijn beslissing 
regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

5 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Claeys (bij de balie 
te Brussel), mevr. Hermoye (bij de balie te Brussel), de heer Michaux 
(bij de balie te Brussel) en de heer Lejeune (bij de balie te Brussel).

N° 96
2o kamer — 5 februari 2014

(P.14.0058.F)

1o STrafuITVoerING. — STrafuITVoerINGSreCHTbaNk. — VoorLopIGe 
INVrIJHeIDSTeLLING meT HeT ooG op VerWIJDerING VaN HeT GroNDGebIeD. — 
WeIGerING. — VoorWaarDe. — TeGeNaaNWIJZINGeN op LImITaTIeVe WIJZe 
opGeSomD IN De WeT.
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2o STrafuITVoerING. — STrafuITVoerINGSreCHTbaNk. — VoorLopIGe 
INVrIJHeIDSTeLLING meT HeT ooG op VerWIJDerING VaN HeT GroNDGebIeD. — 
WeIGerING. — reDeNeN. — oNmoGeLIJk HeT oNTbrekeN VaN eeN TeGeNaaNWIJ-
ZING VaST Te STeLLeN. — GeVoLG.

1o De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 
grondgebied is een uitvoeringsmodaliteit van de vrijheidsstraf die de 
strafuitvoeringsrechtbank moet toekennen wanneer de voorwaarden zijn 
vervuld bepaald in de artikelen 26, § 2, en 47, § 2, van de wet van 17 mei 
2006 ; die bepalingen verbieden de rechtbank om de aanvraag te weigeren 
op grond van een tegenaanwijzing die daarin niet is bepaald. (Art. 47, 
§ 2, Wet Strafuitvoering)

2o Het vonnis, dat het bestaan niet vaststelt van een bij wet bepaalde tegen-
wijzing maar zich ertoe beperkt te oordelen dat de rechtbank onmogelijk 
het ontbreken van dergelijke tegenaanwijzing kan vaststellen omdat het 
psychosociaal onderzoek niet volledig is, verantwoordt zijn beslissing om de 
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondge-
bied niet toe te kennen, niet naar recht. (Art. 47, § 2, Wet Strafuitvoering)

(N.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Brussel van 23 december 2013. 

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

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ambtshalve middel : schending van artikel 47, § 2, van de wet van 
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden

De voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het 
grondgebied is een uitvoeringsmodaliteit van de vrijheidsstraf, die de 
strafuitvoeringsrechtbank moet toekennen wanneer de voorwaarden 
zijn vervuld bepaald in de artikelen 26, § 2, en 47, § 2, Wet Strafuit-
voering. Die bepalingen verbieden de rechtbank om de aanvraag te 
weigeren op grond van een tegenaanwijzing die daarin niet is bepaald.

Het vonnis vermeldt niet dat het risico bestaat dat de veroordeelde 
nieuwe ernstige strafbare feiten zou plegen. Het beperkt zich integen-
deel ertoe te oordelen dat de rechtbank het ontbreken van een derge-
lijke tegenaanwijzing onmogelijk kan vaststellen omdat het psycho-
sociaal onderzoek niet volledig is.

De rechtbank, die verklaart dat ze het toezicht niet kan uitoefenen 
waartoe ze bij wet gehouden is en die bijgevolg het bestaan niet vast-
stelt van een tegenaanwijzing, verantwoordt haar beslissing om de 
voorlopige invrijheidstelling niet toe te kennen, niet naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, 

anders samengesteld.

5 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Close, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Vander-
meersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Quadflieg (bij de 
balie te Brussel).

N° 97
1o kamer — 6 februari 2014 

(C.12.0505.N)

HoGer beroep. — burGerLIJke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN 
SoCIaLe ZakeN INbeGrepeN). — INCIDeNTeeL beroep. — GeDaaGDe IN 
HoGer beroep. — beGrIp. 

Een partij is enkel gedaagde in hoger beroep in de zin van artikel 1054, 
eerste lid, Gerechtelijk Wetboek wanneer een hoofd- of incidenteel beroep 
tegen haar wordt gericht, wat impliceert dat een partij voor de appel-
rechter een vordering heeft ingesteld, met uitzondering van een vorde-
ring tot bindendverklaring van het arrest, waardoor zij in haar belangen 
kan worden geschaad  (1) ; geen gedaagde in hoger beroep in de zin van 
deze bepaling is de partij die betrokken werd in het hoger beroep en tegen 
wie uitsluitend een voorwaardelijk hoger of incidenteel beroep werd 
ingesteld, waarvan de voorwaarde niet vervuld is. (Art. 1054, eerste lid, 
Gerechtelijk Wetboek) 

(bISoN N.V. T. aDLINa b.V.b.a. e.a.) 

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen in hoger beroep 
van de rechtbank van koophandel te Leuven van 24 november 2009 en 
20 april 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

  (1) Cass. 6 november 2009, AR C.08.0537.N, AC 2009, nr. 643.
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III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 1054, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kan 
alleen de gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep instellen.

2. Een partij is enkel gedaagde in hoger beroep in de zin van deze 
bepaling wanneer een hoofd- of incidenteel beroep tegen haar wordt 
gericht, wat impliceert dat een partij voor de appelrechter een vorde-
ring heeft ingesteld, met uitzondering van een vordering tot bindend-
verklaring van het arrest, waardoor zij in haar belangen kan worden 
geschaad.

Geen gedaagde in hoger beroep in de zin van deze bepaling is de partij 
die betrokken werd in het hoger beroep en tegen wie uitsluitend een 
voorwaardelijke hoger of incidenteel beroep werd ingesteld, waarvan 
de voorwaarde niet is vervuld.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
— lastens de eiseres niets werd gevorderd voorafgaand aan haar 

conclusie van 17 februari 2009 ;
— de eiseres in haar conclusie van 17 februari 2009 “incidenteel beroep” 

instelde ;
— de eerste verweerster nadien met conclusie van 31 maart 2009 

vorderde “ondergeschikt, en enkel voor zover de rechtbank het hoger 
beroep van [de eiseres] per impossibile toelaatbaar zou verklaren”, het 
incidenteel beroep van de eiseres alleszins ongegrond te verklaren ; 

— de tweede verweerster met conclusie van 10 maart 2009 vorderde 
“in ondergeschikte orde : het incidenteel beroep van tweede verweer-
ster bij deze beroepsconclusie ingesteld ontvankelijk en gegrond te 
verklaren ; (...) voor de eventualiteit dat [de eiseres] de veroordeling 
van [de eerste verweerster] bekomt in betaling van huurgelden/bezet-
tingsvergoeding” ;

— de eiseres met de aanvullende- en syntheseconclusie van 14 april 
2009 vorderde “het incidenteel beroep van [ de eiseres] ontvankelijk en 
gegrond te verklaren” zoals aldaar bepaald.

De appelrechters oordelen dat de eiseres geen incidenteel beroep kon 
instellen op 17 februari 2009 bij gebrek aan de hoedanigheid van geïn-
timeerde.

4. Het middel dat volledig ervan uitgaat dat de eiseres een in hoger 
beroep gedaagde partij is geworden ingevolge de voorwaardelijke 
beroepen van de verweerders, terwijl de voorwaarde zich niet heeft 
gerealiseerd, kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

5. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat het middel niet 
kan worden aangenomen.

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

6 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Van Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Wouters.

N° 98

1o kamer — 6 februari 2014 
(C.13.0076.N)

eCHTSCHeIDING eN SCHeIDING VaN TafeL eN beD. — GeVoLGeN 
T.a.V. De perSoNeN. — T.a.V. De eCHTGeNoTeN. — oNDerHouDSuITkerING 
Na eCHTSCHeIDING. — beHoefTIGe eCHTGeNooT. — oNDerHouDSGereCHTIGDe. — 
STaaT VaN beHoefTe. — beGrIp. — GeVoLG.

Uit de samenhang van de bepalingen van de artikelen 301, § 2, eerste lid, 
en 301, § 3, Burgerlijk Wetboek volgt dat de behoeftige echtgenoot in de 
zin van artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, die de princi-
pieel onderhoudsgerechtigde is, niet noodzakelijk in staat van behoefte 
verkeert in de zin van artikel 301, § 3, Burgerlijk Wetboek en bijgevolg 
niet noodzakelijk effectief aanspraak kan maken op een onderhoudsuit-
kering na echtscheiding. (Art. 301, § 2, eerste lid, en § 3, BW) 

(D. T. V.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 8 november 2012.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bij 
gebrek aan overeenkomst zoals bedoeld in paragraaf 1, de rechtbank in 
het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of in een latere beslissing, 
op verzoek van de behoeftige echtgenoot een uitkering tot levenson-
derhoud kan toestaan ten laste van de andere echtgenoot.
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Onder behoeftige echtgenoot in de zin van deze bepaling, wordt 
verstaan die echtgenoot die de minst begoede of economisch zwakste is.

2. Artikel 301, § 3, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank het 
bedrag van de onderhoudsuitkering vastlegt die ten minste de staat 
van behoefte van de uitkeringsgerechtigde moet dekken. De rechtbank 
houdt rekening met de inkomsten en mogelijkheden van de echtgenoten 
en met de aanzienlijke terugval van de economische situatie van de 
uitkeringsgerechtigde. Om die terugval te waarderen, baseert de rechter 
zich met name op de duur van het huwelijk, de leeftijd van partijen, hun 
gedrag tijdens het huwelijk inzake de organisatie van hun noden en het 
ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of daarna. De 
rechter kan indien nodig beslissen dat de uitkering degressief zal zijn 
en in welke mate. De onderhoudsuitkering mag niet hoger liggen dan 
een derde van het inkomen van de uitkeringsplichtige echtgenoot.

3. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de behoeftige 
echtgenoot in de zin van artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, 
die de principieel onderhoudsgerechtigde is, niet noodzakelijk in staat 
van behoefte verkeert in de zin van artikel 301, § 3, Burgerlijk Wetboek 
en bijgevolg niet noodzakelijk effectief aanspraak kan maken op een 
onderhoudsuitkering na echtscheiding.

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

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

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

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

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

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

6 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Mahieu en mevr. Geinger.

N° 99

1o kamer — 6 februari 2014 
(C.13.0127.N) 

1o Huur VaN GoeDereN. — paCHT. — VerpLICHTINGeN VaN parTIJeN. — 
WeT. — beperkING paCHTprIJZeN. — paCHTprIJZeN DIe HeT WeTTeLIJk beDraG 
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oVerSCHrIJDeN. — TeruGGaVe aaN De paCHTer. — beperkING IN De TIJD. — 
WeTSoNTDuIkING. — GeVoLG. 

2o VerJarING. — burGerLIJke ZakeN. — TermIJNeN (aarD. Duur. 
aaNVaNG. eINDe). — perSooNLIJke reCHTSVorDerINGeN. — oNTSTaaN VaN HeT 
reCHT op De perSooNLIJke reCHTSVorDerING. — TIJDSTIp T.o.V. De INWerkING-
TreDING VaN De WeT VaN 10 JuNI 1998 ToT WIJZIGING VaN SommIGe bepaLINGeN 
beTreffeNDe De VerJarING. — GeVoLG. 

1o Overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van de Wet van 4 november 1969 
tot beperking van de pachtprijzen is de teruggave aan de pachter van de 
pachtprijzen die het wettelijk bedrag overschrijden, slechts van toepas-
sing op de vervallen en betaalde pachtgelden van de vijf jaren die aan 
het verzoek van de pachter voorafgaan ; uit de wetsgeschiedenis blijkt 
dat deze bepaling niet van toepassing is op de rechtsvordering tot terug-
gave die gegrond is op een wetsontduiking om te ontsnappen aan de 
bepalingen van de Wet Beperking Pachtprijzen die van dwingend recht 
zijn  (1). (Art. 5, vierde lid, Wet Beperking Pachtprijzen) 

2o Uit de bepalingen van artikel 2262bis, eerste lid, Burgerlijk Wetboek 
en artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring volgt dat wanneer het recht op de 
persoonlijke rechtsvordering ontstaan is vóór de inwerkingtreding van de 
voormelde wet van 10 juni 1998, de vordering door verloop van tien jaar 
verjaart, zonder dat de totale duur van de verjaringstermijn meer dan 
dertig jaar mag bedragen ; wanneer het recht op de persoonlijke rechts-
vordering ontstaan is na de inwerkingtreding van deze wet, verjaart de 
vordering door verloop van tien jaar  (2). (Art. 2262bis, eerste lid, BW ; 
art. 10 Wet van 10 juni 1998) 

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

  (1) Cass. 13 januari 1977, AC 1977, 542.
  (2) Het OM concludeerde tot de verwerping van het enig middel tot cassatie, mede 

op grond dat het vierde onderdeel faalde naar recht, nu op basis van een onderzoek 
van het begrip “rechtsvordering” in artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging 
van sommige bepalingen betreffende de verjaring blijkt dat, voor de bepaling van de 
relevante verjaringsregel, niet de datum waarop de rechtsvordering wordt ingesteld 
relevant is, maar de datum waarop het vorderingsrecht ontstaan is. Is dit laatste het 
geval voor de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998, dan geldt de overgangsregel 
van artikel 10 van deze wet. Is dit recht nadien ontstaan, dan wordt artikel 2262bis, § 1, 
lid 1, BW toegepast. In zoverre het middel aanvoerde dat de appelrechters de tienjarige 
verjaring dienden toe te passen omdat de rechtsvordering van de verweerders werd inge-
steld na de inwerkingtreding van de Wet van 10 juni 1998 (27 juli 1998, en dus 27 juli 2008), 
ging het naar het oordeel van het OM van een verkeerde rechtsopvatting uit. (Zie Cass. 
4 oktober 1957, AC 1958, 54 ; Cass. 24 januari 1997, AR C.96.0068.N, AC 1998, nr. 47 ; zie ook : 
I. CLaeyS, “De nieuwe verjaringswet : een inleidende verkenning”, RW 1998-1999, 401-402, 
nr. 62 ; P. De SmeDT, “Toepassing in de tijd van de gewijzigde verjaringstermijnen”, 
in De herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 1998. De gelijkheid 
hersteld ?, Antwerpen, Kluwer, 1999, 146-147, nrs. 184 en 186 ; A. VaN oeVeLeN, “Recente 
ontwikkelingen inzake de bevrijdende verjaring in het burgerlijk recht”, RW 2000-2001, 
1439, nr. 13 ; C. LeboN, “De nieuwe verjaringswet. 5 jaar later”, NjW 2003, 836-837, nrs. 6 en 
7 ; J.-F. VaN DrooGeNbroeCk en R.-O. DaLCq, “La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines 
dispositions en matière de prescription”, JT 1998, 708).
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arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Ieper van 19 september 2012.

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 

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

Tweede onderdeel

2. Overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van de Wet van 4 november 
1969 tot beperking van de pachtprijzen, hierna : Wet Beperking Pacht-
prijzen, is de teruggave aan de pachter van de pachtprijzen die het 
wettelijk bedrag overschrijden, slechts van toepassing op de vervallen 
en betaalde pachtgelden van de vijf jaren die aan het verzoek van de 
pachter voorafgaan.

3. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat deze bepaling niet van toepas-
sing is op de rechtsvordering tot teruggave die gegrond is op een wets-
ontduiking om te ontsnappen aan de bepalingen van de Wet Beperking 
Pachtprijzen die van dwingend recht zijn.

4. De appelrechters die oordelen dat “nu de wetsontduiking bewezen 
is, de onverschuldigde betaalde pachtgelden [kunnen] worden terug-
gevorderd door [de verweerders] op grond van betaling zonder oorzaak 
zonder deze vordering te beperken tot de termijn van 5 jaar waarvan 
sprake in de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pacht-
prijzen”, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

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

Vierde onderdeel

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

Gegrondheid

10. Artikel 2262bis, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle 
persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar.

11. Artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring bepaalt dat wanneer de rechts-
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vordering is ontstaan vóór haar inwerkingtreding, de nieuwe verja-
ringstermijnen waarin zij voorziet slechts beginnen te lopen vanaf 
haar inwerkingtreding, zonder dat de totale duur van de verjarings-
termijn meer dan dertig jaar mag bedragen.

12. Uit deze bepalingen volgt dat :

— wanneer het recht op de persoonlijke rechtsvordering ontstaan is 
vóór de inwerkingtreding van de voormelde wet van 10 juni 1998, de 
vordering door verloop van tien jaar verjaart, zonder dat de totale duur 
van de verjaringstermijn meer dan dertig jaar mag bedragen ;

— wanneer het recht op de persoonlijke rechtsvordering ontstaan is 
na de inwerkingtreding van deze wet, de vordering door verloop van 
tien jaar verjaart.

15. Door te oordelen dat “de vorderingen van [de verweerders] voor 
wat betreft de in handen van de eisers betaalde extralegale pacht-
gelden (…) een gemeenrechtelijke rechtsvordering uitmaakt tot terug-
betaling van onverschuldigde betaling zodat deze pas na dertig jaar 
verjaart”, en de eisers mitsdien te veroordelen tot het terugbetalen 
van de extralegale pachtgelden voor de periode die aan 18 maart 2000 
voorafgaat, schenden de appelrechters mitsdien artikel 2262bis, § 1, 
eerste lid, Burgerlijk Wetboek en artikel 10 van de Wet van 10 juni 1998.

In zoverre is het onderdeel gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het oordeelt over de verja-
ring van de vordering van de verweerders tot terugbetaling van de 
extralegale pachtgelden.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de 
feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 
te Gent, rechtszitting houdende in hoger beroep.

6 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Dirix, 
afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Van Ingelgem, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de heer Verbist.

N° 10

1o kamer — 6 februari 2014 

(D.12.0018.N)

1o reCHTSbeGINSeLeN (aLGemeNe). — NoN bis iN idem. — arTIkeL 6 
eVrm. — aLGemeeN.

2o reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — NoN bis iN idem. — aLGemeeN.
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3o reCHTSbeGINSeLeN (aLGemeNe). — NoN bis iN idem. — TuCHTpro-
CeDure. — eerDere STrafreCHTeLIJke VerVoLGING Voor HeTZeLfDe feIT. — 
ToepaSSeLIJkHeID.

4o STraf. — aLLerLeI. — TuCHTproCeDure. — eerDere STrafreCHTeLIJke 
VerVoLGING Voor HeTZeLfDe feIT. — NoN bis iN idem. — ToepaSSeLIJkHeID. 

5o reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — TuCHTSTraf. — aarD VaN De SaNCTIe. — ToepaS-
SeLIJkHeID. 

6o reCHTeN VaN De meNS. — INTerNaTIoNaaL VerDraG burGer-
reCHTeN eN poLITIeke reCHTeN. — arTIkeL 14.7. — TuCHTSTraf. — 
aarD VaN De SaNCTIe. — ToepaSSeLIJkHeID. 

1o en 2o “Non bis in idem” wordt niet gewaarborgd door artikel 6 EVRM  (1). 
(Art. 6 EVRM) 

3o, 4o, 5o en 6o Het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem en artikel 14, 
§ 7, IVBPR zijn niet dienend wanneer een persoon voor hetzelfde feit, 
enerzijds, het voorwerp uitmaakt van een tuchtprocedure, en, anderzijds, 
strafrechtelijk is vervolgd ; de omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, 
in voorkomend geval, als een “straf” moet worden beschouwd in de zin 
van artikel 6 EVRM of in de zin van artikel 14, § 7, IVBPR, doet eraan 
niet af  (2). (Art. 6 EVRM ; art. 14.7 IVBPR)

(L. T. orDe Der DIereNarTSeN, pubLIekreCHTeLIJke reCHTSperSooN)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing van de Nederlands-
talige gemengde raad van beroep van de Orde der dierenartsen van 
27 april 2012.

Raadsheer Beatrijs Deconinck 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.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

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

  (1) Zie o.m. EHRM, nr. 49195/99, Hermanus t. België, 18 september 2001, ro 7, en EHRM, 
nr. 13079/03, Ruotsalainen t. Finland, 16 september 2009, ro 58-59 ; zie ook de concl. van 
advocaat-generaal De Swaef, onder Cass. 29 januari 2013, AR P. 12.0402.N, AC 2013, nr. 67, 
(263 ), 267.

  (2) Cass. 24 november 2009, AR P.09.0965.N, AC 2009, nr. 692.
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Tweede onderdeel

4. “Non bis in idem” wordt niet gewaarborgd door artikel 6 EVRM.
In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
5. Voor het overige zijn het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem 

en artikel 14, zevende lid, IVBPR niet dienend wanneer een persoon 
voor hetzelfde feit, enerzijds, het voorwerp uitmaakt van een tucht-
procedure, en, anderzijds, strafrechtelijk is vervolgd. De omstandig-
heid dat de opgelegde tuchtstraf, in voorkomend geval, als een ‘straf’ 
moet worden beschouwd in de zin van artikel 6 EVRM of in de zin van 
artikel 14, zevende lid, IVBPR, doet eraan niet af.

Het middel dat ervan uitgaat dat de tuchtrechter ingevolge het 
genoemd algemeen rechtsbeginsel en artikel 14, zevende lid, IVBPR, 
moet nagaan welke de aard is van de aan de eiser verweten handeling 
en welke sanctie hem daarvoor kan worden opgelegd, kan niet worden 
aangenomen.

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

6 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Deconinck. — Gelijkluidende conclusie : de heer Van 
Ingelgem, advocaat-generaal. — Advocaten : M. Maes en mevr. Geinger.

N° 101

1o kamer — 7 februari 2014
(C.12.0545.F)

1o CaSSaTIemIDDeLeN. — burGerLIJke ZakeN. — aLGemeeN. — 
GeeN WeerGaVe VaN aLLe bekrITISeerDe reDeNeN. — oNTVaNkeLIJkHeID.

2o CaSSaTIemIDDeLeN. — burGerLIJke ZakeN. — beLaNG. — 
feITeLIJke VaSTSTeLLINGeN. — GeVoLG Voor De omSCHrIJVING VaN oVerToL-
LIGe reDeNeN. 

3o CaSSaTIemIDDeLeN. — burGerLIJke ZakeN. — beLaNG. — 
VerVaNGING VaN reDeNeN. — VoorWaarDe.

4o eCHTSCHeIDING eN SCHeIDING VaN TafeL eN beD. — eCHTSCHeI-
DINGSproCeDure. — VoorLopIGe maaTreGeLeN. — beSLISSING IN 
korT GeDING ToT VaSTSTeLLING VaN HeT beDraG VaN HeT TIJDeNS HeT eCHT-
SCHeIDINGSGeDING VerSCHuLDIGDe LeVeNSoNDerHouD. — VorDerING VaN eeN 
uITkerING ToT LeVeNSoNDerHouD Na eCHTSCHeIDING. — GeVoLG VaN De beSLIS-
SING IN korT GeDING. 

1o Het feit dat niet alle middelen van de bestreden beslissing worden weer-
gegeven, is geen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel ; het 
middel geeft m.n. redenen weer waarvan de kritiek de eiser aanbelangt.
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2o De feitelijke vaststellingen van het bestreden vonnis waarop de 
verweerder steunt om de door het middel bekritiseerde redenen als over-
tollig te omschrijven, vormen geen afzonderlijke en afdoende grondslag 
voor de beslissing.

3o De door de verweerder gevorderde vervanging van redenen vereist 
de vermelding, door de verweerder, van de rechtsgrond die de door het 
middel bekritiseerde redenen moet vervangen.

4o De rechter die uitspraak moet doen over de vordering van een uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding, dient zich niet te houden aan het 
dictum of aan de redenen van de beslissing in kort geding, die het bedrag 
vaststelt van het levensonderhoud dat een echtgenoot tijdens het echt-
scheidingsgeding verschuldigd is. (Artt. 1039, eerste lid, en 1280, eerste 
lid, Gerechtelijk Wetboek)

(N. T. G.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 29 mei 2012.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Eerste, door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel geeft niet alle bekriti-
seerde redenen van het bestreden vonnis weer

Het feit dat niet alle redenen van de bestreden beslissing worden 
weergegeven, is geen grond van niet-ontvankelijkheid van het middel.

Het middel geeft met name redenen weer waarvan de kritiek de eiser 
aanbelangt. 

Tweede, door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang

De feitelijke vaststellingen van het bestreden vonnis waarop de 
verweerster steunt om de door het middel bekritiseerde redenen als 
overtollig te omschrijven, vormen geen zelfstandige redenen die de 
beslissing dragen.

ARREST-2014-2.indb   372 26/11/14   18:01



N° 101 - 7.2.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 373

Derde, door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel heeft geen belang

De door de andere twee onderdelen van het middel bekritiseerde 
redenen vormen geen zelfstandige redenen die de door dat onderdeel 
bekritiseerde beslissing dragen.

Vierde, door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond 
van niet-ontvankelijkheid, waarbij zij het Hof verzoekt tot een 
substitutie van motieven over te gaan

De verweerster vermeldt de rechtsgrond niet die de door het middel 
bekritiseerde redenen moet vervangen.

De gronden van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aange-
nomen.

Gegrondheid van het onderdeel

Krachtens artikel 1280, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek neemt de 
voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter 
waarneemt, rechtsprekend in kort geding, tot de ontbinding van het 
huwelijk kennis van de voorlopige maatregelen die onder meer betrek-
king hebben op het levensonderhoud van de partijen en van de kinderen.

Luidens artikel 1039, eerste lid, van hetzelfde wetboek, brengen de 
beschikkingen in kort geding geen nadeel toe aan de zaak zelf.

De rechter die uitspraak moet doen over een gevorderde uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding, dient zich bijgevolg niet te 
houden noch aan het beschikkend gedeelte, noch aan het overwegende 
gedeelde van de beslissing in kort geding, die het bedrag vaststelt van 
het levensonderhoud dat aan een van de echtgenoten tijdens het echt-
scheidingsgeding verschuldigd is.

Het bestreden vonnis overweegt dat “de feitelijke beoordeling door 
het hof van beroep, [in zijn arrest van 12 mei 2011 waarbij het bedrag 
van het levensonderhoud tijdens het echtscheidingsgeding wordt 
vastgesteld], van de bestanddelen van het vermogen van de partijen 
die in het kader van de huidige procedure ongewijzigd zijn gebleven, 
zowel voor de partijen als voor de rechtbank bindend is”, dat “de moti-
vering van het hof van beroep, in zoverre het uitspraak doet over de 
voor hem gebrachte geschillen, beschikkingen zijn die, net als het 
dictum, gezag van gewijsde hebben” en dat “de rechtbank, tenzij de 
omstandigheden zijn gewijzigd of de toepassing van de in artikel 301 
gestelde voorwaarden tot een andere beoordeling moet leiden dan 
[die waartoe] de procedure in kort geding heeft geleid, bezwaarlijk de 
waardebepaling kan wijzigen die een paar maanden eerder is gedaan 
door het hof van beroep, op grond dat de grondslag van de vordering 
is gewijzigd”.

Onder de hoofding “elementen die door het hof van beroep zijn berecht 
en waaraan zowel de partijen en de rechtbank zich moeten houden”, 
vermeldt het bestreden vonnis dat “de rechtbank, in zoverre de omstan-
digheden, wat betreft de hierboven bedoelde punten, niet zijn gewijzigd 
en de voorwaarden die op deze procedure van toepassing zijn niet tot 
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een andere beoordeling moeten leiden dan die waartoe de procedure in 
kort geding heeft geleid, zich door het arrest van het hof van beroep 
gebonden acht”.

Bij het onderzoek van de lasten van de verweerster herhaalt het 
bestreden vonnis dat “de lasten die het hof van beroep in aanmerking 
heeft genomen, 1.600 euro per maand bedragen (arrest van 12 mei 2011, 
p. 14 en 15) [en dat] het voormelde bedrag, aangezien de omstandig-
heden niet zijn gewijzigd, moet worden aangenomen”.

Bij het onderzoek van de roerende inkomsten van de eiser overweegt 
het bestreden vonnis dat “het voormelde bedrag [van 685.052 euro] 
vermeerderd moet worden met de inkomsten uit het aanvullende kapi-
taal van 475.000 euro [die de eiser] uit zijn portefeuille of van een van 
zijn rekeningen in 2006 en in 2007 heeft gehaald […], waaromtrent de 
eiser niet verduidelijkt wat hij met dat kapitaal heeft gedaan er zich 
toe beperkend het bestaan ervan in zijn appelconclusie in de huidige 
procedure opnieuw te ontkennen, […] in weerwil van het rechter-
lijk gewijsde”, en dat “het roerend vermogen dat het hof van beroep 
ten aanzien van [de eiser] in aanmerking heeft genomen, in totaal 
1.530.052 euro bedraagt”.

Het bestreden vonnis, dat het bedrag van de door de eiser aan de 
verweerster verschuldigde uitkering tot levensonderhoud na echt-
scheiding vaststelt op 720,50 euro per maand, op grond van de lasten 
van de verweerster en van de roerende inkomsten van de eiser zoals ze 
werden bepaald in het arrest van het hof van beroep van 12 mei 2011, 
en daarbij steunt op het gezag van gewijsde dat het aan dat arrest 
toekent, schendt derhalve de artikelen 1039 en 1280, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek.

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 Nijvel, 

rechtszitting houdende in hoger beroep.

7 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Nudelholc en de heer 
Lefèbvre.
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N° 102

1o kamer — 7 februari 2014
(C.12.0566.F)

LeVeNSoNDerHouD. — oNDerHouDSbIJDraGe IN HeT beLaNG VaN De 
kINDereN. — bIJZoNDere moTIVerINGSpLICHT.

De rechter verantwoordt niet regelmatig zijn beslissing tot verwerping 
van de door de eiser ingestelde vordering tot schrapping van de onder-
houdsbijdrage, wanneer hij oordeelt dat de kinderen even lang bij beide 
partijen verblijven, dat de door de eiser verschuldigde betaling van een 
onderhoudsbijdrage gemotiveerd werd door de ongelijkheid van inkom-
sten, dat, hoewel de verweerster thans weliswaar méér inkomsten geniet, 
die ongelijkheid blijft bestaan, dat de behoeften van de kinderen sinds 
de echtscheiding echter groter zijn geworden, aangezien de oudste 17 en 
de jongste 12 jaar oud is en dat, daarenboven, de kinderen weliswaar 
even lang bij beide partijen verblijven, maar dat belangrijke uitgaven, 
zoals kleding, eerder door de moeder dan door de vader gedragen worden. 
(Art. 1321, § 1, Gerechtelijk Wetboek)

(m. T. D.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
rechtbank van eerste aanleg van Neufchâteau van 13 juni 2012.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Artikel 1321, § 1, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, behoudens 
akkoord van de partijen over het bedrag van de onderhoudsbijdrage in 
het belang van het kind, elke rechterlijke beslissing die de onderhouds-
bijdrage vaststelt op grond van artikel 203, § 1, Burgerlijk Wetboek 
volgende elementen vermeldt : 2o de gewone kosten waaruit het budget 
voor het kind is samengesteld alsook de manier waarop deze begroot 
zijn en 5o het bedrag van de kinderbijslag en van de sociale en fiscale 
voordelen van alle aard die elk van de ouders voor het kind ontvangt.

Het bestreden vonnis stelt vast dat het hof van beroep te Luik, bij 
arrest van 3 februari 2004, het bedrag van de onderhoudsbijdrage die 
de eiser aan de verweerster verschuldigd is, vaststelt op 200 euro per 
maand en per kind.
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Het vonnis vermeldt dat de eiser “niet aantoont dat zijn situatie 
kennelijk verslechterd is sinds de dag van de uitspraak van de echt-
scheiding” op 31 maart 2004, aangezien hij destijds een inkomen van 
2.652 euro per maand genoot en de verweerster “erkent dat zij een loon 
van 1.650 euro per maand ontving, dat wil zeggen een verhoging van 
ongeveer 700 euro per maand in de loop van de laatste acht jaar”.

Het vonnis overweegt dat “de kinderen bij de twee partijen verblijven 
onder het stelsel van de gelijkmatige huisvesting ; [dat] het hof van 
beroep de betaling van een onderhoudsbijdrage ten laste van [de eiser] 
verantwoordde door de ongelijkheid van inkomsten ; [dat] [de verweer-
ster] thans weliswaar meer verdient, maar [dat] die ongelijkheid 
blijft bestaan ; [dat] de behoeften van de kinderen echter groter zijn 
geworden, aangezien de oudste 17 en de jongste 12 jaar oud is ; [dat,] voor 
het overige, hoewel de huisvesting gelijkmatig verdeeld is, bepaalde 
belangrijke uitgaven, zoals kleding, gewoonlijk veeleer door de moeder 
dan door de vader gedragen worden [en dat], gelet op die elementen, de 
in het arrest van het hof van beroep te Luik vastgestelde onderhouds-
bijdrage behouden moet blijven”.

Het vonnis verantwoordt aldus niet regelmatig zijn beslissing tot 
verwerping van de vordering tot afschaffing van de onderhoudsbij-
drage, die de eiser heeft ingesteld op grond van artikel 1321, § 1, 2o en 
5o, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de onderhouds-

bijdrage die de eiser aan de verweerder vanaf 27 april 2011 verschul-
digd is, vermindert tot 200 euro per maand, beslist dat die bijdrage 
geïndexeerd wordt volgens de gebruikelijke formule, waarbij de index 
van de maand maart 2011 als referentieindex geldt, en verweersters 
vordering tot vergoeding wegens roekeloos en tergend hoger beroep 
verwerpt.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg 
te Namen, rechtszitting houdende in hoger beroep.

7 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.
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N° 103

1o kamer — 7 februari 2014
(C.12.0571.F)

CaSSaTIemIDDeLeN. — burGerLIJke ZakeN. — beLaNG. — beSLIS-
SING DIe oVereeNSTemT meT De CoNCLuSIe VaN De eISer.

De eiser heeft er geen belang bij kritiek uit te oefenen op het dictum van 
het arrest dat, in overeenstemming met zijn conclusie, het hoofdberoep 
en het tussenberoep die zijn ingesteld voor het hof van beroep, recht-
sprekend in kort geding, ontvankelijk verklaart en zich, net als de eerste 
rechter, bevoegd verklaart om uitspraak te doen over de vorderingen die 
zijn ingesteld na ontbinding van het huwelijk  (1).

(D. T. b.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 25 mei 2012.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

De beide onderdelen samen

Het middel verwijt het hof van beroep, rechtsprekend in kort geding, 
dat het de rechtsvordering van de verweerster betreffende de voorlopige 
maatregelen met toepassing van artikel 1280 Gerechtelijk Wetboek 
ontvankelijk heeft verklaard, niettegenstaande de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, die in kort geding uitspraak doet, en, 
vervolgens, het hof van beroep krachtens dat artikel niet bevoegd zijn 
om uitspraak te doen over de vorderingen die voor hen zijn ingesteld 
na de ontbinding van het huwelijk.

  (1) Zie Cass. 15 november 2013, AR C.11.0656.F, AC 2013, nr. 605 ; Cass. 4 oktober 2012, 
AR C.11.0686.F, AC 2012, nr. 512, met concl. OM in Pas. 2012 ; onderhavig arrest bevestigt 
opnieuw de rechtspraak van het Hof volgens welke de eiser in cassatie geen belang erbij 
heeft een dictum te bekritiseren dat hem niet benadeelt, zelfs wanneer hij de misken-
ning van een regel van openbare orde aanvoert.
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Het arrest stelt vast dat “het echtscheidingsvonnis is uitgesproken 
op 29 september 2009 en in kracht van gewijsde is gegaan”.

In de aanvullende en syntheseconclusies die de eiser op 27 mei 2011 
heeft neergelegd, vordert hij dat “het hoofdberoep van [de verweerster] 
ontvankelijk maar niet-gegrond wordt verklaard”, “[zijn] incidenteel 
beroep ontvankelijk en gegrond wordt verklaard” en “voor recht wordt 
gezegd dat [hij], voor de periode van 1 januari tot 31 december 2009, 
slechts 60 pct. van de buitengewone kosten voor zijn rekening hoeft te 
nemen en dat hij, vanaf 1 januari 2010, slechts de helft van die kosten 
dient te dragen”.

De eiser heeft er geen belang bij kritiek uit te oefenen op de beschik-
king van het arrest die, in overeenstemming met zijn conclusie, het 
hoofdberoep en het incidenteel beroep ingesteld voor het hof van 
beroep, rechtsprekend in kort geding, ontvankelijk verklaart en zich, 
net als de eerste rechter, bevoegd verklaart om uitspraak te doen over 
de vorderingen die zijn ingesteld na de ontbinding van het huwelijk.

Geen van beide onderdelen is ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

7 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.

N° 104

1o kamer — 7 februari 2014
(C.13.0063.F)

reCHTbaNkeN. — burGerLIJke ZakeN. — aLGemeeN. — memorIeS, 
NoTa’S of STukkeN. — Te LaTe oVerLeGGING. — SaNCTIe.

Buiten het geval bepaald in artikel 735 van het Gerechtelijk Wetboek, moet 
de rechter, krachtens artikel 740 van dat wetboek, alle memories, nota’s 
of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, 
ambtshalve uit het debat weren, tenzij de partij tegen wie die stukken 
worden aangevoerd, met de neerlegging heeft ingestemd of in het geval 
van de toepassing van artikel 748, § 2, van dat wetboek  (1). (Art. 740 
Gerechtelijk Wetboek)

(D. T. S.)

  (1) Cass. 12 december 2005, AR S.04.0128.F, AC 2005, nr. 661.
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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 15 oktober 2012.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in het verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Buiten het geval bepaald in artikel 735 Gerechtelijk Wetboek, moet 
de rechter, krachtens artikel 740 van dat wetboek, alle memories, 
nota’s of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn 
overgelegd, ambtshalve uit het debat weren, tenzij de partij tegen 
wie die stukken worden aangevoerd, met de neerlegging heeft inge-
stemd of voor het geval dat artikel 748, § 2, van dat wetboek wordt 
toegepast.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
laatste conclusie van de verweerster op 27 september 2011 en die van 
de eiser op 8 maart 2012 moesten zijn neergelegd, dat de verweerster 
haar conclusie heeft neergelegd op de laatste dag van de termijn, 
dat de pleitzitting heeft plaatsgevonden op 17 september 2012 en dat 
het proces-verbaal van die zitting vermeldt dat de advocaten elk een 
dossier met stukken neerleggen.

Het arrest, dat vaststelt dat de verweerster “alle stukken tot staving 
van haar inkomsten voor de jaren 2009 tot 2012 (stukken 4a, 4g, 4h et 
4i)” heeft neergelegd, steunt inzonderheid op “de berekening door tax 
on web van de inkomsten voor 2011 (stuk 4h)” en op “de loonfiches voor 
de eerste acht maanden van 2012”.

Uit de inventaris die gevoegd is bij de laatste conclusie van de 
verweerster, blijkt dat de voormelde stukken daarin niet worden 
opgesomd en uit de chronologie van de data blijkt dat de verweerster 
sommige stukken heeft medegedeeld na het verstrijken van de termijn 
waarbinnen zij haar laatste conclusie moest neerleggen en mededelen.

Hoewel het arrest niet vaststelt dat de eiser ermee heeft ingestemd 
dat die stukken zouden worden neergelegd na het verstrijken van die 
termijn, weert het de voormelde stukken niet uit het debat en schendt 
het bijgevolg de voormelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet 

kan leiden tot ruimere cassatie.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het 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 Bergen.

7 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Regout. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Ommeslaghe.

N° 105

3o kamer — 10 februari 2014
(C.13.0381.N)

1o. reCHTSbeGINSeLeN (aLGemeNe). — burGerLIJke ZakeN. — beVoeGD-
HeID VaN De reCHTer. — ToepaSSeLIJk reCHT. — ambTSHaLVe op Te WerpeN 
reCHTSmIDDeLeN. — beSCHIkkINGSbeGINSeL. — reCHT VaN VerDeDIGING. 

2o. reCHT VaN VerDeDIGING. — burGerLIJke ZakeN. — beVoeGDHeID 
VaN De reCHTer. — ToepaSSeLIJk reCHT. — ambTSHaLVe op Te WerpeN reCHTS-
mIDDeLeN. — beSCHIkkINGSbeGINSeL. — reCHT VaN VerDeDIGING. 

3o. reCHTbaNkeN. — burGerLIJke ZakeN. — aLGemeeN. — beVoeGD-
HeID VaN De reCHTer. — ToepaSSeLIJk reCHT. — ambTSHaLVe op Te WerpeN 
reCHTSmIDDeLeN. — beSCHIkkINGSbeGINSeL. — reCHT VaN VerDeDIGING.

1o, 2o en 3o De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkom-
stig de daarop toepasselijke rechtsregels. Hij heeft de verplichting, mits 
eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechtsgronden 
op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door 
de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun 
eisen  (1).

(V. T. G. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 22 januari 2013. 

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 2 december 
2013 verwezen naar de derde kamer.

  (1) 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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Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

Ontvankelijkheid

1. De verweerders werpen een grond van niet-ontvankelijkheid op : 
de eiseres toont niet aan en maakt zelfs niet aannemelijk dat de appel-
rechters op grond van artikel 887 Burgerlijk Wetboek tot de nietig-
heid van de overeenkomst hadden dienen te besluiten. Het onderdeel is 
bijgevolg onduidelijk.

2. Degene die de miskenning aanvoert van het algemeen rechtsbe-
ginsel dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeen-
komstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregel, dient niet aan te 
tonen dat de toepassing van die rechtsregel effectief zal leiden tot een 
voor hem gunstiger beslissing. Het volstaat dat de toepassing van de 
rechtsregel tot een voor hem gunstigere beslissing kan leiden.

3. De eiseres maakt voldoende duidelijk dat de toepassing van de 
artikelen 577-2, § 8, 887, 888 en 1118 Burgerlijk Wetboek tot de inwilli-
ging van zijn vordering kan leiden.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.

Gegrondheid

4. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig 
de daarop toepasselijke rechtsregels. Hij heeft de verplichting, mits 
eerbiediging van het recht van verdediging, ambtshalve de rechts-
gronden op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten 
die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving 
van hun eisen. 

5. De appelrechter stelt vast dat :
— de eiseres de nietigheid vordert van de overeenkomst van 

11 augustus 2006 wegens benadeling voor meer dan zeven twaalfden bij 
verkoop van onroerende goederen ;

— de partijen “blijkens hun tegenspraak” de discussie beperkt hebben 
tot de benadeling bij de verkoop van onroerende goederen ;

— nergens blijkt dat de eiseres de benadeling voor meer dan één 
vierde bij verdelingen heeft ingeroepen.

6. De appelrechter die oordeelt dat de overeenkomst van 11 augustus 
2006 niet als een verkoop van onroerende goederen moet beschouwd 
worden, maar als een “afstand van rechten met declaratief karakter” 
en de eiseres “geen beroep heeft gedaan op de benadeling voor meer dan 
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één vierde, zoals geregeld door de artikelen 887-892 Burgerlijk Wetboek”, 
zodat de overeenkomst rechtsgeldig is, miskent het algemeen rechts-
beginsel dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeen-
komstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
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 over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

10 februari 2014 — 3o kamer (beperkt). — Voorzitter en verslaggever : 
de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Geinger en de 
heer van Eeckhoutte.

N° 106

2o kamer — 11 februari 2014
(P.12.0989.N)

1o DouaNe eN aCCIJNZeN. — VaSTSTeLLING VaN mISDrIJVeN, frauDeS of 
oVerTreDINGeN. — opmakING VaN HeT proCeS-VerbaaL. — uITNoDIGING VaN De 
GeVerbaLISeerDe om TeGeNWoorDIG Te ZIJN. — oVerHaNDIGING of ToeZeNDING 
VaN eeN afSCHrIfT VaN HeT proCeS-VerbaaL. — DoeL. 

2o DouaNe eN aCCIJNZeN. — VaSTSTeLLING VaN mISDrIJVeN, frauDeS of 
oVerTreDINGeN. — opmakING VaN HeT proCeS-VerbaaL. — uITNoDIGING VaN 
De GeVerbaLISeerDe om TeGeNWoorDIG Te ZIJN. — oVerHaNDIGING VaN eeN 
afSCHrIfT VaN HeT proCeS-VerbaaL. — bIJSTaND VaN eeN raaDSmaN.

3o reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — arTIkeL 6.3. C). — DouaNe eN aCCIJNZeN. — VaST-
STeLLING VaN mISDrIJVeN, frauDeS of oVerTreDINGeN. — opmakING VaN HeT 
proCeS-VerbaaL. — uITNoDIGING VaN De GeVerbaLISeerDe om TeGeNWoorDIG 
Te ZIJN. — oVerHaNDIGING VaN eeN afSCHrIfT VaN HeT proCeS-VerbaaL. — 
bIJSTaND VaN eeN raaDSmaN.

4o aDVoCaaT. — DouaNe eN aCCIJNZeN. — VaSTSTeLLING VaN mISDrIJVeN, 
frauDeS of oVerTreDINGeN. — opmakING VaN HeT proCeS-VerbaaL. — uITNo-
DIGING VaN De GeVerbaLISeerDe om TeGeNWoorDIG Te ZIJN. — oVerHaNDIGING 
VaN eeN afSCHrIfT VaN HeT proCeS-VerbaaL. — bIJSTaND VaN eeN raaDSmaN.

1o De door artikel 271 AWDA aan de verbalisanten opgelegde verplichting 
strekt niet ertoe om op dat ogenblik de geverbaliseerde de gelegenheid 
te geven verweer te voeren omtrent de in het proces-verbaal vermelde 
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materiële vaststellingen van de verbalisanten en eventuele gevolgtrek-
kingen, maar enkel om de geverbaliseerde, ook als hij ongeletterd is, in 
te lichten over de inhoud van het proces-verbaal ; deze formaliteit en de 
overhandiging, of zo de geverbaliseerde afwezig blijft, de toezending van 
een afschrift van het proces-verbaal, hebben als doel daarna het recht 
van verdediging van de geverbaliseerde te waarborgen.

2o, 3o en 4o Uit artikel 6.3.c EVRM vloeit niet voort dat een inzake douane 
en accijnzen geverbaliseerde overtreder op het ogenblik dat hij wordt 
uitgenodigd om tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het proces-
verbaal en de overhandiging van een afschrift, de bijstand moet genieten 
van een raadsman. (Art. 6.3.c EVRM en art. 271 AWDA)

(J. T. beLGISCHe STaaT, foD fINaNCIëN, VerTeGeNWoorDIGD  
Door De mINISTer VaN fINaNCIëN)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 april 2012.

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

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

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

Tweede middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.c EVRM : het 
arrest weigert ten onrechte het proces-verbaal nietig te verklaren en 
de daarop gesteunde strafvordering als niet ontvankelijk af te wijzen ; 
het proces-verbaal in douanezaken vormt nochtans een beschuldiging 
in de zin van artikel 6.3.c EVRM, zodat de beklaagde het recht heeft 
om zich bij de voorlezing ervan te laten bijstaan door een advocaat ; 
de administratie laat die bijstand echter niet toe, zodat eisers rechten 
zijn miskend.

4. Artikel 6.3.c EVRM bepaalt : “Eenieder, die wegens een strafbaar 
feit vervolgd wordt, heeft minstens de volgende rechten : c) zichzelf te 
verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman naar zijn keuze, 
of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman 
te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen 
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak dit eist.”

Artikel 271 AWDA bepaalt : “De bekeurde, tegenwoordig zijnde bij de 
bekeuring, zal worden uitgenodigd, om ook bij de opmaking van het 
proces-verbaal tegenwoordig te zijn, en, desverkiezende, hetzelfde te 
tekenen en er dadelijk een afschrift van te ontvangen ; in geval van 
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afwezigheid wordt een afschrift van het proces-verbaal bij een ter post 
aangetekende brief aan de bekeurde gezonden.”

5. De door artikel 271 AWDA aan de verbalisanten opgelegde verplich-
ting strekt niet ertoe om op dat ogenblik de geverbaliseerde de gele-
genheid te geven verweer te voeren omtrent de in het proces-verbaal 
vermelde materiële vaststellingen van de verbalisanten en eventuele 
gevolgtrekkingen. Ze strekt enkel ertoe de geverbaliseerde, ook als 
hij ongeletterd is, in te lichten over de inhoud van het proces-verbaal. 
Deze formaliteit en de overhandiging of, zo de geverbaliseerde afwezig 
blijft, de toezending van een afschrift van het proces-verbaal, hebben 
als doel daarna het recht van verdediging van de geverbaliseerde te 
waarborgen.

Uit artikel 6.3.c EVRM vloeit dan ook niet voort dat een inzake 
douane en accijnzen geverbaliseerde overtreder op het ogenblik dat hij 
wordt uitgenodigd om tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het 
proces-verbaal en de overhandiging van een afschrift, de bijstand moet 
genieten van een raadsman.

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

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

11 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Pringuet (bij de balie te Gent).

N° 107

2o kamer — 11 februari 2014
(P.13.0030.N)

STraf. — aNDere STraffeN. — VerbeurDVerkLarING. — bIJZoNDere 
VerbeurDVerkLarING. — ZakeN DIe HeT VoorWerp uITmakeN VaN HeT mISDrIJf. 
— ZakeN WeLke GeDIeND HebbeN of beSTemD WareN ToT HeT pLeGeN VaN HeT 
mISDrIJf. — beGrIp. — ToepaSSING.

Tot de in artikel 42, 1o, Strafwetboek bedoelde zaken behoren onder 
meer de zaken die gediend hebben of bestemd waren voor de voorberei-
ding of de voltooiing van het misdrijf ; onder die zaken is ook het voer-
tuig begrepen dat de dader van de diefstal gebruikt om de goederen 
die hij zich reeds heeft toegeëigend, te vervoeren uit de plaats waar 
zij zijn ontvreemd omdat zulk vervoer immers tot de voltooiing van 
dat misdrijf behoort.

(p.)
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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 28 november 2012.

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 43, eerste lid, Straf-
wetboek, alsmede miskenning van de motiveringsverplichting : het 
arrest verklaart eisers voertuig verbeurd omdat hij het heeft gebruikt 
om zich naar de plaats van de diefstal te begeven en om de gestolen 
goederen weg te brengen ; de eiser betwist dit echter en het is ook 
niet bewezen ; het voertuig werd niet in beslag genomen wegens feiten 
van diefstal, maar wel wegens feiten van heling ; zelfs zo aangenomen 
zou worden dat de eiser het voertuig heeft gebruikt voor het plegen 
van diefstallen, zijn daden verricht na de uitvoering in beginsel niet 
strafbaar ; het arrest beantwoordt niet eisers in beroepsconclusie 
aangevoerde argument dat het tegen elk rechtsgevoel indruist om de 
verbeurdverklaring van het voertuig uit te spreken.

2. Het arrest grondt de verbeurdverklaring van eisers voertuig, dat 
volgens de appelrechters gediend heeft tot en bestemd was voor het 
plegen van de feiten, onder meer op de reden dat : “[De eiser] verwijst 
naar het misdrijf van heling doch vergeet blijkbaar dat het voertuig 
ook gebruikt werd bij feiten van diefstal, niet alleen om zich naar de 
plaats van diefstal te begeven doch tevens om de gestolen goederen weg 
te brengen”.

In zoverre het middel opkomt tegen dit onaantastbare oordeel van 
het arrest of het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor 
het geen bevoegdheid heeft, is het niet ontvankelijk.

3. De omstandigheid dat een voorwerp in beslag is genomen op grond 
van een welbepaald misdrijf, belet niet dat de rechter dat voorwerp 
verbeurd verklaart omdat het ook heeft gediend voor het plegen van 
een ander misdrijf. 

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

4. Artikel 42, 1o, Strafwetboek bepaalt dat bijzondere verbeurdver-
klaring wordt toegepast op de zaken die het voorwerp van het misdrijf 
uitmaken en op die welke gediend hebben of bestemd waren tot het 
plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde 
zijn.
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5. Tot de aldus bedoelde zaken behoren onder meer de zaken die 
gediend hebben of bestemd waren voor de voorbereiding of de voltooiing 
van het misdrijf. Onder die zaken is ook het voertuig begrepen dat de 
dader van de diefstal gebruikt om de goederen die hij zich reeds heeft 
toegeëigend, te vervoeren uit de plaats waar zij zijn ontvreemd. Dat 
vervoer behoort immers tot de voltooiing van dat misdrijf.

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

6. Voor het overige beantwoordt het arrest met de redenen die het 
bevat, het bedoelde verweer van de eiser.

7. In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de 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.

11 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Panis (bij 
de balie te Tongeren).

N° 108

2o kamer — 11 februari 2014
(P.13.1473.N)

1o VerVoer. — aLLerLeI. — moTorVoerTuIGeN Voor perSoNeN- of GoeDe-
reNVerVoer. — uITruSTING meT eeN CoNTroLeapparaaT. — aLGemeNe 
VerpLICHTING. — VrIJSTeLLING. — omVaNG.

2o beWIJS. — STrafZakeN. — beWIJSLaST. beoorDeLINGSVrIJHeID. 
— beWIJSLaST. — STrafreCHTeLIJk GeSaNCTIoNeerDe VerpLICHTING. — 
bekLaaGDe DIe beWeerT VrIJGeSTeLD Te ZIJN. — GeVoLG.

1o De vrijstelling van de algemene verplichting motorvoertuigen welke op 
de weg worden gebruikt voor personen- of goederenvervoer, uit te rusten 
met een controleapparaat geldt enkel voor voertuigen die uitsluitend en 
op het ogenblik van de vaststellingen worden gebruikt in verband met de 
rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen overstromingen en het 
onderhoud van en het toezicht op wegen. (Art. 13.1.h), Verordening (EG) 
561/2006 van 15 maart 2006 van het Europees Parlement en de Raad 
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor 
het wegvervoer ; art. 6.f), KB 9 april 2007 houdende uitvoering van de 
verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad 
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van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van 
sociale aard voor het wegvervoer, en de artt. 2 en 18, § 1, KB 14 juli 
2005 houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer)

2o Een beklaagde die aanvoert dat hij vrijgesteld is van een strafrechtelijk 
gesanctioneerde verplichting dient zijn bewering enigszins aannemelijk 
te maken ; slechts indien hij daarin slaagt komt het aan de vervolgende 
partij toe die aannemelijk gemaakt bewering te weerleggen.

(V. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep 
van de correctionele rechtbank te Ieper van 20 juni 2013, gewezen op 
verwijzing na arrest van het Hof van 27 november 2012.

De eisers voeren 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 artikel 13.1.h), van de Veror-
dening (EG) 561/2006 van 15 maart 2006 van het Europees Parlement 
en de Raad tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale 
aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) 
nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (hierna Verordening (EG) 
561/2006), artikel 149 Grondwet, artikel 195 Wetboek van Strafvordering 
en artikel 2 in fine van het Koninklijk Besluit van 14 juli 2005 houdende 
uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (hierna KB Contro-
leapparaat), alsmede miskenning van de bewijslast in strafzaken : het 
oordeel van het bestreden vonnis is onverenigbaar met artikel 13.1.h), 
Verordening (EG) 561/2006 en het legt de bewijslast ten onrechte bij de 
eisers ; de in deze bepaling opgenomen vrijstelling van de naleving van 
de rij- en rusttijden kan overeenkomstig artikel 3 Verordening (EEG) 
nr. 3821/85 door de lidstaten ook worden toegepast op de verplichting 
een tachograafapparaat in het voertuig te hebben ; België heeft met 
artikel 2 in fine te val uit KB Controleapparaat de vrijstelling toege-
past op het controleapparaat ; artikel 2 in fine KB Controleapparaat 
bepaalt immers dat de verplichting het motorvoertuig uit te rusten 
met een controleapparaat niet van toepassing is op motorvoertuigen 
welke opgesomd zijn in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 april 
2007 houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 561/2006 van het 
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Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie 
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot 
wijziging van de verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van 
de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 
Raad (hierna KB Uitvoering Verordening 561/2006) ; het komt aan het 
openbaar ministerie toe te bewijzen dat het vervoer van de eisers op 
het ogenblik van de feiten binnen het toepassingsgebied van de Veror-
dening (EG) nr. 561/2006 valt ; door anders te oordelen, miskent het 
bestreden vonnis de bewijslast in strafzaken en is het onjuist gemoti-
veerd ; indien wordt aangenomen dat de vervoerde kraan werd gebruikt 
bij wegeniswerken is de vrijstelling wel degelijk van toepassing aange-
zien het voertuig op dat ogenblik wordt gebruikt om werken mee uit te 
voeren in verband met de rioleringsdienst, de dienst ter bescherming 
van overstromingen en werken van onderhoud en toezicht op wegen.

Indien het Hof met betrekking tot artikel 13.1.h), Verordening (EG) 
nr. 561/2006 een andere interpretatie zou voorstaan, wordt gevraagd 
aan het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag te stellen : 
“Dient de vrijstelling als voorzien in artikel 13.1.h), Verordening (EG) 
nr. 561/2006 zo te worden begrepen dat deze ook van toepassing kan 
zijn op een voertuig dat een ander werktuig vervoert dat onmiddel-
lijk na het betreffende vervoer zal worden gebruikt in verband met de 
rioleringsdienst, de diensten ter bescherming van overstromingen of 
werken van onderhoud en toezicht op wegen ?”

2. Artikel 13.1.h), Verordening (EG) nr. 561/2006 bepaalt : “Mits geen 
afbreuk wordt gedaan aan de doelstellingen van artikel 1, mag elke 
lidstaat voor zijn eigen grondgebied of, met instemming van de 
betrokken staat, voor het grondgebied van een andere lidstaat, uitzon-
deringen toestaan op de artikelen 5 tot en met 9, en deze uitzonde-
ringen laten afhangen van bijzondere voorwaarden, voor vervoer dat 
wordt verricht : met voertuigen die worden gebruikt in verband met de 
rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen overstromingen, (…) 
onderhoud van en toezicht op wegen (…).”

Artikel 6.f), KB Uitvoering Verordening (EG) 561/2006 bepaalt : 
“Niet onderworpen aan de artikelen 5 tot 9 van de verordening is het 
vervoer door de volgende voertuigen : voertuigen die worden gebruikt 
in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen 
overstromingen, (…) het onderhoud van en het toezicht op wegen (…)”.

Artikel 2 KB Controleapparaat bepaalt : 
 “Alle in België ingeschreven motorvoertuigen, op de weg gebruikt 

voor personen- of goederenvervoer, moeten uitgerust zijn met een 
controleapparaat, hierna ‘tachograaf’ genoemd, waarvan de metingen 
worden geregistreerd”.

Deze bepaling is niet van toepassing op de motorvoertuigen vermeld 
in bijlage I en op de voertuigen bedoeld opgesomd in artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 9 april 2007.”

Artikel 18, § 1, KB Controleapparaat bepaalt dat de inbreuken op de 
Verordening (EEG) nr. 3821/85 en het besluit worden bestraft overeen-
komstig de artikelen 2 en 2bis van de wet van 18 februari 1969. 
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3. De door artikel 6.f), KB Uitvoering Verordening (EG) 561/2006 
bedoelde voertuigen zijn derhalve vrijgesteld van de algemene 
verplichting motorvoertuigen welke op de weg worden gebruikt voor 
personen- of goederenvervoer, uit te rusten met een controleapparaat. 
Dit uitzonderingsstelsel is in het licht van de overweging (23) van de 
preambule bij de Verordening (EG) 561/2006 dat de nationale uitzon-
deringen moeten beperkt blijven tot die elementen welke niet aan 
concurrentiedruk onderhevig zijn en de in artikel 1 Verordening (EG) 
561/2006 vermelde doelstelling de concurrentievoorwaarden te harmo-
niseren, strikt uit te leggen.

Daaruit volgt dat de vrijstelling enkel geldt voor voertuigen die 
uitsluitend en op het ogenblik van de vaststellingen worden gebruikt 
in verband met de rioleringsdienst, diensten ter bescherming tegen 
overstromingen en het onderhoud van en het toezicht op wegen.

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

De prejudiciële vraag die uitgaat van dezelfde onjuiste rechtsopvat-
ting, wordt niet gesteld.

4. Een beklaagde die aanvoert dat hij vrijgesteld is van een straf-
rechtelijk gesanctioneerde verplichting dient zijn bewering enigs-
zins aannemelijk te maken. Indien hij daarin slaagt komt het aan de 
vervolgende partij toe die aannemelijk gemaakte bewering te weer-
leggen.

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

5. Het bestreden vonnis oordeelt dat :
— de eiser 1 verklaarde dat hij op 2 september 2008 is vertrokken uit 

Tielt vanop het bedrijf om een kraan op te laden in Staden en deze 
vervolgens over te brengen voor grondwerken naar Sint-Kruis-Brugge ;

— de eiser 2 verklaarde dat de eiser 1 op 2 september 2008 een kraan 
moest ophalen te Staden vanop een werf van de firma en die diende 
over te brengen naar een ander werk te Brugge ;

— de eiser 2 verklaarde dat de hoofdactiviteit van de firma onder-
houd en aanleg van wegen is ;

— waar de eisers zich beroepen op het uitzonderingsregime van 
artikel 13.1.h), Verordening (EG) 561/2006, zij dienen aan te tonen dat 
de kwestieuze trekker op het moment van de vaststellingen daadwer-
kelijk werd aangewend met als finaliteit het onderhoud van de wegen 
en de wegbermen of van de rioleringen ter voorkoming van overstro-
mingen overeenkomstig een aan de eiseres 3 verleende gunningsop-
dracht ;

— met het openbaar ministerie de rechtbank moet vaststellen dat 
zij zulks geenszins in concreto aantonen ; de loutere voorlegging van 
de contracten-gunningsopdrachten van de provincie West-Vlaanderen 
en de stad Brugge volstaan daartoe niet ; deze hebben immers exclu-
sief betrekking op onderhoudswerken aan provinciewegen in de regio 
Brugge, evenals het onderhoud van grachten en onbevaarbare water-
lopen in de regio Brugge over een periode van een kalenderjaar ;
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— afgetoetst aan de verklaringen van de eisers 1 en 2 er kan worden 
opgemaakt dat op die specifieke dag de trekker werd gebruikt op een 
traject Tielt-Staden-Brugge teneinde een kraan over te brengen met 
als instrumenteel doel het uitvoeren van grondwerken ;

— de stukken die de eisers daartegenover stellen aangaande de 
gunningsopdrachten inzake wegen- en waterlopenonderhoud in de 
regio Brugge zodoende maar een klein onderdeel vormen van de regu-
liere werkzaamheden van de eiseres 3 ;

— in die concrete omstandigheden de eisers niet ernstig kunnen voor-
houden dat zij werden gevat toen zij activiteiten uitvoerden gericht 
op onderhoud van de weg of rioleringen ter voorkoming van overstro-
mingen ;

— het aanwenden van een kraan zich daarmee niet a priori laat 
vereenzelvigen en het aanwenden van de kraan zelfs finaal ook terri-
toriaal al helemaal niet, aangezien de eiser 1 uitdrukkelijk toegaf 
dat deze werd gehaald in Staden, met als finaliteit het uitvoeren van 
grondwerken in Sint-Kruis-Brugge.

— zelfs in de veronderstelling dat het de betrachting was de kraan in 
te zetten bij het uitvoeren van wegenis- en rioleringsonderhoudswerken 
in de regio Brugge, de kraan niet met de litigieuze trekker kon worden 
opgehaald te Staden zonder correct gebruik van de tachograafschijf.

Met die redenen verantwoorden de appelrechters de schuldigverkla-
ring van de eiser 1 en 2 naar recht.

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

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

11 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer 
Vanden Bogaerde (bij de balie te Kortrijk).

N° 109

2o kamer — 11 februari 2014
(P.13.1718.N)

1o oNDerZoekSGereCHTeN. — kamer VaN INbeSCHuLDIGINGSTeLLING. — 
oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID VaN De proCeDure. — VoorWaarDe. — 
GeVoLG.

2o oNDerZoek IN STrafZakeN. — GereCHTeLIJk oNDerZoek. — 
reGeLmaTIGHeID VaN De proCeDure. — kamer VaN INbeSCHuLDIGINGSTeLLING. 
— oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID VaN De proCeDure. — VoorWaarDe. — 
GeVoLG.
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1o en 2o De kamer van inbeschuldigingstelling kan slechts de bij de arti-
kelen 136, 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering bedoelde maatre-
gelen nemen, voor zover de zaak steeds in onderzoek is, dit is zolang de 
rechtspleging door de onderzoeksgerechten nog niet is geregeld zodat eens 
de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank is verwezen, de 
kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht meer heeft om de 
regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken  (1).

(r.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 3 oktober 2013.

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

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

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het arrest doet onder meer uitspraak met toepassing van 
artikel 61quater Wetboek van Strafvordering. Aldus bevat het arrest 
geen eindbeslissing noch een uitspraak in een der gevallen bedoeld in 
artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

In zoverre tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep voor-
barig, mitsdien niet ontvankelijk.

2. Voor het overige oordeelt het arrest dat de kamer van inbeschul-
digingstelling geen bevoegdheid meer heeft om uitspraak te doen 
over eisers verzoek de strafvordering wegens schending van artikel 6 
EVRM niet-ontvankelijk te verklaren en te bevelen dat de weergaves 
van eisers verhoren uit het strafdossier zouden worden verwijderd.

Het onderzoek van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen 
die beslissing, vereist een onderzoek van het middel.

Middel

3. Het middel voert schending aan van de artikelen 136, 235 en 235bis 
Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling geen enkele bevoegdheid meer 
heeft om uitspraak te doen over de bij de vermelde artikelen bedoelde 
maatregelen ; overeenkomstig artikel 235bis, § 2, Wetboek van Strafvor-
dering, onderzoekt de kamer van inbeschuldigingstelling de regelma-
tigheid van de haar voorgelegde procedure telkens zij kennis neemt van 
de zaak ; dit is het geval wanneer de kamer van inbeschuldiging stelling 

  (1) Zie : Cass. 16 februari 2010, AR P.10.0012.N, AC 2010, nr. 104 met concl. OM.
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kennis neemt van een verzoek overeenkomstig artikel 61quater van het 
voormelde wetboek.

4. De kamer van inbeschuldigingstelling kan slechts de bij de arti-
kelen 136, 235 en 235bis Wetboek van Strafvordering bedoelde maatre-
gelen nemen, voor zover de zaak steeds in onderzoek is, dit is zolang de 
rechtspleging door de onderzoeksgerechten nog niet is geregeld. Eens 
de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank is verwezen, 
heeft de kamer van inbeschuldigingstelling geen rechtsmacht meer 
om de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken.

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

5. Het arrest stelt vast, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat 
de eiser bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 22 mei 
2013 naar de correctionele rechtbank is verwezen. De kamer van inbe-
schuldigingstelling had bijgevolg geen rechtsmacht meer om uitspraak 
te doen met toepassing van de artikelen 136, 235 en 235bis Wetboek van 
Strafvordering en bijgevolg om de gevraagde maatregelen te bevelen.

Hieruit volgt dat het cassatieberoep tegen het arrest dat aldus 
uitspraak doet, in zoverre evenmin ontvankelijk is.

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

11 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Maffei, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Timperman, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Warson (bij de 
balie te Brussel).

N° 110

2o kamer — 11 februari 2014
(P.13.1720.N)

1o GereCHTSkoSTeN. — STrafZakeN. — proCeDure Voor De feITeN-
reCHTer. — beSLISSING bIJ VerSTek. — STrafreCHTeLIJke VeroorDeLING. — 
VaSTe VerGoeDING. — VerZeT VaN De bekLaaGDe. — reLaTIeVe WerkING VaN 
HeT VerZeT. — GeVoLG. 

2o VerZeT. — STrafZakeN. — beSLISSING bIJ VerSTek. — STrafreCHTeLIJke 
VeroorDeLING. — VaSTe VerGoeDING. — VerZeT VaN De bekLaaGDe. — reLa-
TIeVe WerkING VaN HeT VerZeT. — GeVoLG.

3o STraf. — aLLerLeI. — STrafreCHTeLIJke VeroorDeLING. — VaSTe 
VerGoeDING. — aarD.

1o, 2o en 3o De veroordeling tot de betaling van de door artikel 91, tweede 
lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding, die een eigen karakter heeft 
en geen straf is, wordt beperkt door de relatieve werking van het verzet 
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zodat het verbod voor de rechter om de toestand te verzwaren van diegene 
die verzet instelt, tot gevolg heeft dat de aanvullende ambtshalve veroor-
deling tot die vergoeding op verzet van de beklaagde niet kan worden 
verhoogd  (1).

(o. ; V. T. m.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 februari 2013 (hierna 
arrest I).

Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 25 september 2013 
(hierna arrest II).

De eiser I doet afstand van zijn cassatieberoep.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen

1. Het arrest II stelt vast dat de redelijke termijn waarbinnen op de 
strafvordering recht diende te worden gedaan, is overschreden.

In zoverre ook tegen die beslissing gericht, is het cassatieberoep II 
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepaling

— artikel 187 Wetboek van Strafvordering
2. De door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoe-

ding is een door de rechter lastens elke veroordeelde in een crimi-
nele, correctionele of politiezaak verplicht uit te spreken aanvullende 
veroordeling. Zij heeft een eigen karakter en is geen straf.

De veroordeling tot de betaling van deze vergoeding wordt beperkt 
door de relatieve werking van het verzet. Het verbod voor de rechter 
om de toestand te verzwaren van diegene die verzet instelt, heeft tot 
gevolg dat de door artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde 
ambtshalve veroordeling op verzet van de beklaagde niet kan worden 
verhoogd. 

3. Het arrest I veroordeelt de eiser II bij verstek tot de door artikel 91, 
tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding ten bedrage van 
50,00 euro. Op het verzet van de eiser II veroordeelt het arrest II hem 

  (1) Zie : Cass. 7 mei 2008, AR P.08.0141.F, AC 2008, nr. 27.
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tot een vergoeding ten bedrage van 51,20 euro. Die verhoging van het 
bedrag van deze vergoeding schendt de in het middel aangehaalde 
wetsbepaling.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor het 
overige

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,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep I.
Vernietigt het bestreden arrest II in zoverre het bedrag van de door 

artikel 91, tweede lid, Tarief Strafzaken bedoelde vergoeding waartoe 
het de eiser II veroordeelt, 50,00 euro overschrijdt.

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

Verwerpt het cassatieberoep II voor het overige.
Veroordeelt de eiser I tot de kosten van het cassatieberoep I.
Veroordeelt de eiser II tot negentien twintigsten van de kosten van 

het cassatieberoep II.
Laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

11 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Timperman, advocaat-generaal.

N° 111

2o kamer — 12 februari 2014
(RG P.13.1304.F)

1o oVereeNkomST. — reCHTeN eN VerpLICHTINGeN VaN parTIJeN. 
— TuSSeN parTIJeN. — uITVoerING Te GoeDer TrouW. — reCHTSmISbruIk. 
— reCHTer. — beoorDeLING.

2o reCHTSmISbruIk. — oVereeNkomSTeN. — uITVoerING Te GoeDer TrouW. 
— reCHTer. — beoorDeLING.

3o VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — VerZekerINGSoVereeN-
komST. — pLoTSeLINGe eN oNmIDDeLLIJke beëINDIGING. — reCHTSmISbruIk. — 
beGrIp.

4o reCHTSmISbruIk. — beGrIp. — VerZekerINGeN. — LaNDVerZekerING. — 
VerZekerINGSoVereeNkomST. — pLoTSeLINGe eN oNmIDDeLLIJke beëINDIGING.

5o VerZekerING. — LaNDVerZekerING. — VerpLICHTe burGerreCHTe-
LIJke aaNSprakeLIJkHeIDSVerZekerINGeN. — beëINDIGING VaN De oVereeN-

ARREST-2014-2.indb   394 26/11/14   18:01



N° 111 - 12.2.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 395

komST Voor HeT SCHaDeGeVaL ZICH HeefT VoorGeDaaN. — TeGeNSTeLbaar aaN 
De beNaDeeLDe. — beNaDeeLDe. — eIGeN reCHT TeGeN De VerZekeraar. — 
DraaGWIJDTe. — reCHT om De GeLDIGHeID VaN De beëINDIGING Te beTWISTeN.

1o en 2o Het beginsel dat overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer 
moeten worden gebracht, verbiedt een partij misbruik te maken van de 
rechten die de overeenkomst haar toekent ; bij de vaststelling van rechts-
misbruik moet de rechter, bij de beoordeling van de voorhanden zijnde 
belangen, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak  (1). 
(Art. 1134, BW)

3o en 4o Als de plotselinge en onmiddellijke beëindiging van de overeen-
komst de verzekerde schade veroorzaakt die niet in verhouding staat tot 
het voordeel dat de verzekeraar daaruit haalt, kan dergelijke beëindiging 
beschouwd worden als in strijd met het beginsel van de uitvoering te 
goeder trouw van de overeenkomsten. (Art. 1134, BW)

5o Bij de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen 
kan de beëindiging van de overeenkomst voor het schadegeval zich heeft 
voorgedaan, aan de benadeelde worden tegengeworpen ; de benadeelde 
die een eigen recht heeft tegen de verzekeraar, en die de rechtstreekse 
vordering tegen die verzekeraar instelt, kan de geldigheid van die beëin-
diging betwisten en de rechtbank dient uitspraak te doen over het aldus 
opgeworpen geschilpunt  (2). (Artt. 86, eerste lid, en 87, § 1, tweede lid)

(beLfIuS N.V. T. V. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van 
de correctionele rechtbank te Doornik van 24 mei 2013, op verwijzing 
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 22 september 2010.

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die 
uitspraak doet over de verplichting voor de eiseres om de schade te 
vergoeden van de verweerders E., C., P. en H. V., de Kas der genees-
kundige verzorging van de NMBS Holding en de NMBS Holding

  (1) Zie Cass. 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC 2009, nr. 182, en JT 2009, p. 392 ; Cass. 
6 januari 2011, AR C.09.0624.F, AC 2011, nr. 12.

  (2) Bernard DubuISSoN, L’action directe et l’action récursoire, in La loi du 25 juin 1992 sur le 
contrat d’assurance terrestre, dix ans d’application, Collection des assurances nr. 13, Bruylant, 
p. 147 ; J.-L. faGNarT, Les interventions de l’assureur dans la procédure, in La loi sur le contrat 
d’assurance terrestre, Bilan et perspectives après 20 années d’application, Bruylant, p. 94.
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Middel

Eerste onderdeel

Het middel voert de schending aan van de artikelen 149 Grondwet, 
1134 Burgerlijk Wetboek en de miskenning van het algemeen rechtsbe-
ginsel dat niemand van zijn recht misbruik mag maken.

Het in artikel 1134 Burgerlijk Wetboek vastgelegde beginsel, krach-
tens hetwelk overeenkomsten te goeder trouw ten uitvoer moeten 
worden gebracht, verbiedt een partij misbruik te maken van de rechten 
die de overeenkomst haar toekent. Bij de vaststelling van rechtsmis-
bruik moet de rechter, bij de beoordeling van de voorhanden zijnde 
belangen, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak.

De appelrechters hebben geoordeeld dat de plotse en onmiddellijke 
beëindiging van de verzekeringsovereenkomst tussen de eiseres en 
haar verzekerde in strijd was met het beginsel van de uitvoering te 
goeder trouw van de overeenkomsten. Daarvoor hebben ze de termijn 
in aanmerking genomen die tussen de betekening van de schorsing 
van de waarborg en de betekening van de beëindiging is verstreken. Ze 
hebben vermeld dat het feit dat de eiseres de schorsing van de dekking 
heeft laten ingaan ten aanzien van een onzorgvuldige verzekering-
nemer, om vervolgens de premie te vorderen terwijl ze ondertussen 
geen enkel risico heeft gedragen, in strijd was met de contractuele 
eerlijkheid, dat de verzekerde door de schorsing van de overeenkomst 
gedurende een termijn van honderdtweeëntwintig dagen uit het oog 
heeft kunnen verliezen dat de overeenkomst kon worden beëindigd 
en dat de quasi-ogenblikkelijkheid van de beëindiging, de dag na het 
afgeven van de brief ter post, van dien aard was dat zij hem schade kon 
berokkenen die niet in verhouding staat tot het voordeel dat de eiseres 
daaruit heeft gehaald.

Met die overwegingen omkleedt het vonnis zijn beslissing regel-
matig met redenen en verantwoordt het die beslissing naar recht. In 
strijd met wat het middel aanvoert, hoefde de rechtbank daarenboven, 
om het rechtsmisbruik aan te nemen of uit te sluiten, de toestand van 
de verzekerde van wie het slachtoffer de vergoeding van zijn schade 
vordert, niet te vergelijken met de toestand van de verzekerde die aan 
de regresvordering is blootgesteld.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het middel voert aan dat het vonnis niet antwoordt op het verweer 
dat is afgeleid uit het feit dat de verzekeringsovereenkomst op de dag 
van het ongeval was geschorst, zodat de eiseres, in geval van veroorde-
ling tot vergoeding van de slachtoffers, hoe dan ook een regresvorde-
ring tegen de verzekerde kon instellen.

De rechtbank, die naar recht heeft geoordeeld dat het misbruik van 
het opzeggingsrecht was aangetoond, diende niet te antwoorden op dat 
verweer dat door haar beslissing irrelevant is geworden.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Derde onderdeel

Het middel verwijt de appelrechters dat zij tot rechtsmisbruik 
hebben besloten zonder rekening te houden met het feit dat het ongeval 
zich heeft voorgedaan acht dagen na het verzenden van de beëindi-
gingsbrief, met andere woorden op een ogenblik waarop de verzekerde 
hoe dan ook bewust diende te zijn van het risico op beëindiging van de 
overeenkomst.

Zoals hierboven vermeld, heeft de rechtbank de omstandigheden rond 
de beëindiging van de overeenkomst in aanmerking genomen op het 
ogenblik dat ze werd beëindigd. Ze dienden van de datum van het ongeval, 
waarvan overigens niet blijkt dat hij door de eiser bij conclusie is 
aangevoerd, geen omstandigheid te maken die rechtsmisbruik uitsluit.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

Het middel verwijt het vonnis dat het niet antwoordt op het verweer 
dat is afgeleid uit de eerbiediging door de eiseres van artikel 13 van 
de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring inzake motorrijtuigen, als bijlage bij het koninklijk besluit van 
14 december 1992, in zoverre die bepaling de verzekeraar geen enkele 
opzeggingstermijn oplegt wanneer hij, zoals te dezen, de verzekerde 
regelmatig en te gelegener tijd bericht heeft gegeven van de schorsing 
van de overeenkomst en zich het recht heeft voorbehouden de over-
eenkomst alsnog op te zeggen. De beslissing wordt ook verweten het 
voormelde artikel 13 te hebben geschonden.

De rechtbank heeft geoordeeld dat, hoewel bij de procedure tot opzeg-
ging van de verzekering, formeel de bij de wet en de overeenkomst 
bepaalde termijnen waren gevolgd, die procedure niettemin rechts-
misbruik oplevert door de quasi-ogenblikkelijkheid van de opzegging 
waardoor de verzekerde schade is berokkend die niet in verhouding 
staat tot het voordeel dat de eiseres daaruit heeft gehaald.

Het vonnis antwoordt aldus op het aangevoerde verweer en omkleedt 
zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt ze naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Vijfde onderdeel

Het middel voert de schending aan van artikel 1134 Burgerlijk 
Wetboek. De eiseres voert aan dat de rechtbank niet kon aannemen 
dat de burgerlijke partijen, die derden zijn bij de verzekeringsovereen-
komst, in hun voordeel een miskenning aanvoeren van het beginsel 
van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten.

Krachtens artikel 87, § 1, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereen-
komst, kan, bij de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsver-
zekeringen, de beëindiging van de overeenkomst voor het schadegeval 
zich heeft voorgedaan, aan de benadeelde worden tegengeworpen.

Die bepaling houdt in dat de benadeelde die de rechtstreekse vordering 
instelt bepaald in artikel 86, eerste lid, van de wet, het recht heeft de 
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geldigheid van die beëindiging te betwisten, waaruit volgt dat de recht-
bank uitspraak dient te doen over het aldus opgeworpen geschilpunt.

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

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van afstand van het cassatieberoep, in zoverre het 

gericht is tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorde-
ringen van de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding 
en de NMBS Holding tegen de eiseres, uitspraak doen over de omvang 
van de schade.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

12 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer 
Verbist, de heer Maes en de heer T’Kint.

N° 112

2o kamer — 12 februari 2014
(P.13.1658.F)

1o HeLING. — WITWaSSeN. — aCTIVa VaN ILLeGaLe oorSproNG. — VerberGING. 
— kapITaaL VaN eeN reCHTSperSooN. — DaGeLIJkS beHeer VaN De VeNNooT-
SCHap. — VoorTDureND mISDrIJf. — STrafVorDerING. — VerJarING. — 
TermIJNeN.

2o mISDrIJf. — SoorTeN. — afLopeND. VoorTGeZeT. VoorTDureND mISDrIJf. 
— VoorTDureND mISDrIJf. — HeLING. — WITWaSSeN. — aCTIVa VaN ILLeGaLe 
oorSproNG. — VerberGING. — kapITaaL VaN eeN reCHTSperSooN. — DaGeLIJkS 
beHeer VaN De VeNNooTSCHap. — VoorTDureND mISDrIJf. — STrafVorDerING. 
— VerJarING. — TermIJNeN.

3o VerJarING. — STrafZakeN. — STrafVorDerING. — TermIJNeN. — 
HeLING. — WITWaSSeN. — aCTIVa VaN ILLeGaLe oorSproNG. — VerberGING. 
— kapITaaL VaN eeN reCHTSperSooN. — DaGeLIJkS beHeer VaN De VeNNooT-
SCHap. — VoorTDureND mISDrIJf. — GeVoLG.

4o HeLING. — WITWaSSeN. — DaDeN VaN VerberGING of VerDoeZeLING. — 
beGrIp. — ILLeGaLe aCTIVa GeïNVeSTeerD IN eeN VeNNooTSCHap. — beSTuur 
VaN De VeNNooTSCHap.

5o oNDerZoekSGereCHTeN. — reGeLING VaN De reCHTSpLeGING. — 
aaNHaNGIGmakING. — feITeN beDoeLD IN De VerWIJZINGSbeSCHIkkING. — 
beVoeGDHeID. — oNDerZoek. — omSTaNDIGHeDeN eN aNDere bIJkomeNDe 
DaDeN DIe meT HeT pLeGeN VaN De feITeN GepaarD GINGeN.

6o oNDerZoek IN STrafZakeN. — oNDerZoek. — reGeLING VaN De 
reCHTSpLeGING. — oNDerZoekSGereCHTeN. — aaNHaNGIGmakING. — feITeN 
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beDoeLD IN De VerWIJZINGSbeSCHIkkING. — beVoeGDHeID. — oNDerZoek. — 
omSTaNDIGHeDeN eN aNDere bIJkomeNDe DaDeN DIe meT HeT pLeGeN VaN De 
feITeN GepaarD GINGeN.

7o HeLING. — WITWaSSeN. — DaDeN GepLeeGD Voor De INWerkINGTreDING 
VaN De WeT VaN 7 aprIL 1995. — VeNNooTSCHap WaarIN aCTIVa VaN ILLeGaLe 
oorSproNG ZIJN oNDerGebraCHT. — VerberGING of VerDoeZeLING VaN De ILLe-
GaLe aCTIVa. — DaGeLIJkS beHeer VaN De VeNNooTSCHap. — VoorTDureND 
mISDrIJf. — GeVoLG.

8o mISDrIJf. — SoorTeN. — afLopeND. VoorTGeZeT. VoorTDureND mISDrIJf. 
— VoorTDureND mISDrIJf. — HeLING. — WITWaSSeN. — DaDeN GepLeeGD Voor 
De INWerkINGTreDING VaN De WeT VaN 7 aprIL 1995. — VeNNooTSCHap WaarIN 
aCTIVa VaN ILLeGaLe oorSproNG ZIJN oNDerGebraCHT. — VerberGING of 
VerDoeZeLING VaN De ILLeGaLe aCTIVa. — DaGeLIJkS beHeer VaN De VeNNooT-
SCHap. — VoorTDureND mISDrIJf. — GeVoLG.

9o WeTTeN. DeCreTeN. orDoNNaNTIeS. beSLuITeN. — WerkING IN 
De TIJD eN IN De ruImTe. — WeT 7 aprIL 1995 WaarbIJ arTIkeL 505, eerSTe 
LID, 4o, VaN HeT STrafWeTboek WorDT aaNGeVuLD. — HeLING. — WITWaSSeN. 
— DaDeN GepLeeGD Voor De INWerkINGTreDING VaN De WeT VaN 7 aprIL 1995. — 
VeNNooTSCHap WaarIN aCTIVa VaN ILLeGaLe oorSproNG ZIJN oNDerGebraCHT. 
— VerberGING of VerDoeZeLING VaN De ILLeGaLe aCTIVa. — DaGeLIJkS beHeer 
VaN De VeNNooTSCHap. — VoorTDureND mISDrIJf. — GeVoLG.

10o HeLING. — WITWaSSeN. — VerberGING VaN ILLeGaLe aCTIVa. — afLopeND 
karakTer VaN De VerrICHTINGeN. — VeNNooTSCHap WaarIN De ILLeGaLe aCTIVa 
ZIJN oNDerGebraCHT. — DaGeLIJkS beHeer. — VoorTDureND karakTer VaN De 
VerberGING.

11omISDrIJf. — SoorTeN. — afLopeND. VoorTGeZeT. VoorTDureND mISDrIJf. 
— VoorTDureND mISDrIJf. — HeLING. — WITWaSSeN. — VerberGING VaN ILLe-
GaLe aCTIVa. — afLopeND karakTer VaN De VerrICHTINGeN. — VeNNooTSCHap 
WaarIN De ILLeGaLe aCTIVa ZIJN oNDerGebraCHT. — DaGeLIJkS beHeer. — 
VoorTDureND karakTer VaN De VerberGING.

1o, 2o en 3o Wanneer de in de strafvordering bedoelde verberging betrek-
king heeft op activa van illegale oorsprong die, in het kapitaal van de 
beklaagde rechtspersoon of het tegoed van de rekening-courant-vennoot 
van de beklaagde, werden vermengd met andere activa van legale oorsprong, 
en de beklaagde, alleen en met kennis van zaken, in zijn hoedanigheid van 
bestuurder, het dagelijks beheer heeft waargenomen van de vennootschap 
waarin de verborgen activa zijn ondergebracht, kan de rechter aan de 
feiten van de ten laste gelegde witwasmisdrijven naar recht een voort-
durend karakter toekennen en de verjaring pas doen lopen vanaf de dag 
waarop het voormelde beheer niet langer bestaat. (Artt. 42, 3o, en 505,  
eerste lid, 4o, Strafwetboek)

4o Door op autonome wijze de daden van verberging of verdoezeling te 
bestraffen van de aard of oorsprong van de in artikel 42, 3o, van het Straf-
wetboek bedoelde zaken, heeft de wetgever niet uitgesloten dat die daden 
kunnen worden gesteld bij het beheer van de vennootschap waarin die 
zaken zouden zijn geïnvesteerd. (Artt. 42, 3o, en 505, eerste lid, 4o, Straf-
wetboek)
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5o en 6o Uit de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht uitspraak doet 
over de feiten bedoeld in de vordering waarmee de zaak er aanhangig is 
gemaakt, volgt niet dat het niet bevoegd is om het geheel van de omstan-
digheden en andere bijkomende daden te onderzoeken die met het plegen 
van die feiten gepaard zijn gegaan.

7o, 8o en 9o Het dagelijks beheer van een vennootschap waarin illegale 
activa zijn ondergebracht kan een voortdurend karakter verlenen aan 
het misdrijf verbergen of verdoezelen van die activa, zoals het bestond 
op 20 mei 1995, dag van inwerkingtreding van de wet van 7 april 1995 die 
artikel 505, eerste lid, 4o, van het Strafwetboek heeft aangevuld ; die wet 
raakt nu ook de litigieuze activa die, onder gelding van die wet, het voor-
werp waren van daden die erop gericht waren de verboden verberging te 
handhaven  (1). (Artt. 42, 3o, en 505, eerste lid, 4o, Strafwetboek)

10o en 11o Wanneer de vennootschap waarin de illegale activa zijn onderge-
bracht, dagelijks is beheerd op een wijze die aan de verberging van die activa 
een voortdurend karakter verleent tot op de dag waarop aan dat beheer een 
einde kwam, belet het aflopend karakter van de verrichtingen die de verber-
ging van de illegale activa mogelijk hebben gemaakt niet om aan het aldus 
gepleegde witwasmisdrijf het karakter van voortdurend misdrijf te verlenen, 
gelet op het geheel van de beheersdaden die zijn verricht om het voordeel 
ervan te bestendigen  (2). (Artt. 42, 3o, en 505, eerste lid, 4o, Strafwetboek)

(S. 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 25 september 
2013. 

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

Raadsheer Françoise Roggen heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van de eiser

Middel

Eerste twee onderdelen

De eiser voert aan dat de handeling die het witwassen oplevert, moet 
het voortduren of zich herhalen opdat het in artikel 505, eerste lid, 

  (1) M. L. CeSoNI en D. VaNDermeerSCH, “Le recel et le blanchiment”, in Les infractions 
contre les biens, Larcier, p. 517 en 518.

  (2) Zie Cass. 21 juni 2000, AR P.99.1285-P.00.0351.F-P.00.0356.F, AC 2000, nr. 387 ; Cass. 
22 jan. 2013, AR P.12.1545.N, AC 2013, nr. 45.
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4°, Strafwetboek bedoelde witwasmisdrijf als een voortdurend misdrijf 
kan worden beschouwd.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, onderzoekt het arrest de 
aard van de feitelijke handelingen waaruit het voortduren kan bestaan 
van de verdoezeling van activa dat aan de eiser ten laste is gelegd.

Het arrest wijst er immers op dat de in de strafvordering bedoelde 
verberging betrekking heeft op fondsen van illegale oorsprong die, in het 
kapitaal van de eiseres of in eisers tegoed op de rekening-courant van de 
vennoot, zouden zijn vermengd met andere fondsen van legale oorsprong.

Volgens het arrest zou de eiser minstens tot 17 maart 2010, alleen 
en met kennis van zaken, in zijn hoedanigheid van bestuurder het 
dagelijks beheer hebben waargenomen van de vennootschap waarin de 
verborgen fondsen werden ondergebracht.

De appelrechters hebben aldus aan de feiten van de telastleggingen 
naar recht het voortdurend karakter toegekend dat de eiser betwist, 
waaruit volgt dat ze naar recht de verjaring pas hebben kunnen doen 
ingaan vanaf de dag waarop het voormelde beheer niet meer bestaat.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

In zoverre het middel het arrest verwijt het voortdurend karakter 
van het misdrijf af te leiden uit het feit dat de eiser zich niet zonder 
tegenprestatie van de witgewassen fondsen heeft ontdaan, komt het 
slechts op tegen een overtollige overweging van het arrest en is het 
bijgevolg niet ontvankelijk.

Door de daden van verberging of verdoezeling van de aard of de 
oorsprong van de in artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken op 
autonome wijze te bestraffen, heeft de wetgever niet uitgesloten dat 
die daden verricht kunnen worden naar aanleiding van het beheer van 
een vennootschap waarin die zaken zouden zijn geïnvesteerd.

Uit de omstandigheid dat het onderzoeksgerecht uitspraak doet over 
de feiten bedoeld in de vordering waarbij de zaak er is aangebracht, 
volgt niet dat het niet bevoegd is om het geheel van de omstandigheden 
en andere bijkomende daden te onderzoeken die met het plegen van 
die feiten gepaard zijn gegaan. Het dagelijks beheer van de vennoot-
schap waarin de fondsen zijn ondergebracht hoefde zelf geen specifieke 
omschrijving te krijgen in de vordering tot verwijzing, opdat de kamer 
van inbeschuldigingstelling uit dat beheer het voortdurend karakter 
van het verbergen of verdoezelen van de illegale fondsen kon afleiden.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

De eiser voert aan dat het witwasmisdrijf door verberging of verdoe-
zeling in het Strafwetboek werd ingevoerd door de wet van 7 april 1995, 
die in werking is getreden op 20 mei 1995.

Volgens het middel heeft de kamer van inbeschuldigingstelling de 
instandhouding na 20 mei 1995, van een handeling die voordien niet 
strafbaar was, niet strafbaar kunnen stellen.
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Het middel steunt op de bewering dat de feiten van de telastleggingen 
B.1 tot B.3 uitsluitend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
zouden zijn gepleegd.

Het arrest stelt dat niet vast voor de telastleggingen B.1 en B.2.
Het middel mist dienaangaande feitelijke grondslag.
De telastlegging B.3 heeft betrekking op een geldoverdracht in de 

loop van het jaar 1992 en is dus een daad die als dusdanig niet strafbaar 
was op het ogenblik dat ze werd gepleegd.

De eiser wordt evenwel niet voor die handeling vervolgd maar voor 
het feit dat hij van 20 mei 1995 tot 17 maart 2010, in zijn dagelijks 
beheer van de vennootschap waarin de illegale fondsen zijn onderge-
bracht, die fondsen heeft verborgen of verdoezeld door ze voortdurend 
te vermengen met het maatschappelijk kapitaal of het krediet van de 
rekening-courant van de vennoot.

Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

B. Cassatieberoep van de eiseres

Middel

Eerste onderdeel

De eiseres voert aan dat het witwasmisdrijf bedoeld in artikel 505, 
eerste lid, 4°, van het Strafwetboek slechts strafbaar is sedert de inwer-
kingtreding, op 20 mei 1995, van de wet die dat artikel heeft aangevuld.

Ze leidt daaruit af dat de kamer van inbeschuldigingstelling het 
bestaan van een voortdurend witwasmisdrijf niet in aanmerking heeft 
kunnen nemen op grond van daden die vóór die datum zijn gepleegd.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, kan het dagelijks 
beheer van een vennootschap waarin illegale fondsen zijn onderge-
bracht, een voortdurend karakter verlenen aan het misdrijf verbergen 
of verdoezelen van die fondsen, zoals het bestond op de dag van inwer-
kingtreding van de nieuwe wet. Die wet raakt nu ook de litigieuze 
fondsen die, onder gelding van die wet, het voorwerp waren van daden 
die erop gericht waren de verboden verberging in stand te houden.

Het middel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

Het arrest wijst erop dat de vennootschap waarin de illegale fondsen 
zijn ondergebracht, dagelijks zou zijn beheerd op een wijze die aan de 
verberging ervan een voortdurend karakter verleent tot de dag waarop 
aan dat beheer een einde is gekomen.

Het onmiddellijk karakter van de verrichtingen die de verberging 
van de illegale fondsen mogelijk hebben gemaakt, belet niet dat aan 
het aldus gepleegde witwasmisdrijf het karakter van voortdurend 
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misdrijf kan worden verleend, gelet op het geheel van de beheersdaden 
die zijn verricht om het voordeel ervan te bestendigen.

Door aldus te beslissen schendt het arrest artikel 505, eerste lid, 4°, 
Strafwetboek niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde onderdeel

De eiseres voert aan dat de passieve instandhouding van een toestand 
die door een vroegere daad van witwassen is ontstaan, niet volstaat om 
het tijdvak waarbinnen het misdrijf is gepleegd, in dezelfde mate te 
verlengen.

Door evenwel te steunen op het dagelijks beheer van de vennootschap 
waarin de illegale fondsen zijn ondergebracht, heeft het arrest het 
voortdurend karakter van het misdrijf niet verbonden met de loutere 
“passieve instandhouding” van de toestand die voor de inwerkingtre-
ding van de nieuwe wet is ontstaan.

Het middel, dat op een onjuiste lezing van het arrest berust, mist 
feitelijke grondslag.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

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

12 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : mevr. Roggen. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Loop, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. De 
Baets en de heer Monville (bij de balie te Brussel).

N° 113

2o kamer — 12 februari 2014
(RG P.14.0148.F)

1o beSCHermING VaN De maaTSCHappIJ. — INTerNerING. — 
bekLaaGDe. — bIJSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — VerpLICHTING.

2o aDVoCaaT. — beSCHermING VaN De maaTSCHappIJ. — INTerNerING. — 
bekLaaGDe. — VerpLICHTe bIJSTaND.

3o CaSSaTIe. — VorDerINGeN ToT VerNIeTIGING. CaSSaTIebe-
roep IN HeT beLaNG VaN De WeT. — VorDerINGeN ToT VerNIeTIGING. 
— STrafZakeN. — bekLaaGDe. — beSLISSING ToT INTerNerING. — bekLaaGDe 
ZoNDer bIJSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — VoNNIS IN STrIJD meT De WeT. — 
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aaNGIfTe Door De proCureur-GeNeraaL. — VerNIeTIGING. — GeVoLG. — 
STrafVorDerING. — VerWIJZING.

4o STrafVorDerING. — bekLaaGDe. — beSLISSING ToT INTerNerING. — 
bekLaaGDe ZoNDer bIJSTaND VaN eeN aDVoCaaT. — VoNNIS IN STrIJD meT De 
WeT. — Hof VaN CaSSaTIe. — aaNGIfTe Door De proCureur-GeNeraaL. — 
VerNIeTIGING. — GeVoLG. — VerWIJZING.

5o CaSSaTIe. — VorDerINGeN ToT VerNIeTIGING. CaSSaTIe-
beroep IN HeT beLaNG VaN De WeT. — VorDerINGeN ToT VerNIe-
TIGING. — STrafZakeN. — VoNNIS op De STrafVorDerING eN op De burGer-
LIJke reCHTSVorDerING. — VoNNIS IN STrIJD meT De WeT. — aaNGIfTe Door 
De proCureur-GeNeraaL. — VerNIeTIGING. — omVaNG. — beSLISSING op De 
burGerLIJke reCHTSVorDerING.

6o burGerLIJke reCHTSVorDerING. — STrafZakeN. — VoNNIS op De 
STrafVorDerING eN op De burGerLIJke reCHTSVorDerING. — VoNNIS IN STrIJD 
meT De WeT. — Hof VaN CaSSaTIe. — aaNGIfTe Door De proCureur-GeNeraaL. — 
VerNIeTIGING. — omVaNG. — beSLISSING op De burGerLIJke reCHTSVorDerING.

1o en 2o Het vonnis dat, op tegenspraak gewezen, de internering van de 
beklaagde beveelt zonder dat hij werd bijgestaan door een advocaat, is in 
strijd met de wet. (Art. 28, Wet Bescherming Maatschappij)

3o en 4o Wanneer, op een door de procureur-generaal ten verzoeke van de 
minister van Justitie gedane aangifte, met toepassing van artikel 441 
van het Wetboek van Strafvordering, een beslissing tot internering wordt 
vernietigd op grond dat de beklaagde niet werd bijgestaan door een advo-
caat, kan de strafvordering opnieuw worden ingesteld en, nadat het Hof 
van Cassatie de beslissing heeft vernietigd die in strijd is met de wet, 
in zoverre ze uitspraak doet op de strafvordering tegen de beklaagde, 
verwijst het Hof de aldus beperkte zaak naar een ander rechtscollege van 
hetzelfde niveau  (1). (Art. 28, Wet Bescherming Maatschappij ; art. 441, 
Wetboek van Strafvordering)

5o en 6o De vernietiging die met toepassing van artikel 441 van het Wetboek 
van Strafvordering is uitgesproken mag geen nadelige gevolgen hebben 
voor de belangen van de burgerlijke partij, ten aanzien van wie de aange-
geven beslissing blijft bestaan en gezag van gewijsde blijft hebben  (2). 
(Art. 441, Wetboek van Strafvordering)

(proCureur-GeNeraaL bIJ HeT Hof VaN CaSSaTIe, IN Zake m. T. m.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Beoordeling

De eiser doet aangifte van een vonnis dat in strijd zou zijn met de 
wet en waarvan hij de gedeeltelijke nietigverklaring vordert in de 
volgende bewoordingen :

  (1) Zie Cass. 11 januari 2000, AR P.99.1387.N, AC 2000, nr. 21.
  (2) Cass. 18 oktober 1989, AR 7847, AC 1989-90, nr. 100.
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“Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te 

zetten dat de minister van Justitie hem bij schrijven van 20 januari 
2014, met kenmerk ‘Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele 
rechten en vrijheden, Bestuur Strafrecht, Dienst beginselen van straf-
recht en strafwetgeving, nr. WL31/6/CAN/806’, bevel heeft gegeven om, 
overeenkomstig artikel 441 Wetboek van Strafvordering, bij het Hof 
aangifte te doen van het vonnis van de correctionele rechtbank te Hoei 
van 11 juli 2013, in zoverre het uitspraak doet op strafrechtelijk vlak, 
met name in zoverre het

— voor recht zegt dat de telastlegging B.2 van het dossier HU 
43.L3.159/11 ten aanzien van de beklaagde B. M. moet worden geherkwa-
lificeerd als volgt : ‘te Wanze, op 7 oktober 2010, opzettelijke slagen en 
verwondingen te hebben toegebracht aan D. G.’ (artt. 392 en 398, eerste 
lid, Strafwetboek) ;

— de telastlegging A.1 van het dossier HU 43.L3.159/11, de telastleg-
ging van het dossier HU 43.L3.799/12, zoals omschreven, en de telastleg-
ging B.2 van het dossier HU 43.L3.159/11 zoals hierboven geherkwalifi-
ceerd, ten aanzien van de beklaagde B. M. materieel bewezen verklaart ;

— vaststelt dat hij zich op het ogenblik van de feiten en nu nog steeds 
in een staat van geestesstoornis bevond die hem voor de controle van 
zijn daden ongeschikt maakt ;

— de gevaarlijkheid van de beklaagde B. M. vaststelt en zijn inter-
nering beveelt ;

— hem veroordeelt tot de vergoeding van vijftig euro (50,00 euro), 
bedoeld in de artikelen 91, tweede lid, van het koninklijk besluit van 
28 december 1950 gewijzigd bij koninklijk besluit van 23 december 1993, 
van 11 december 2001 en van 13 november 2012 ;

— de beklaagde daarenboven veroordeelt tot de kosten, vastgesteld 
ten aanzien van de Staat op het bedrag van tweeduizend vierhonderd 
achtendertig euro en dertig cent (2.438,30 euro).

Krachtens artikel 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming 
van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en 
plegers van bepaalde seksuele feiten kunnen de strafgerechten over de 
verzoeken tot internering slechts beslissen ten aanzien van de betrok-
kenen die bijgestaan worden door een advocaat.

Te dezen blijkt uit de stukken van de rechtspleging dat, in strijd met 
de wet, het vonnis van 11 juli 2013, dat de internering beveelt van de 
beklaagde B. M., jegens hem op tegenspraak werd gewezen, zonder dat 
hij werd bijgestaan door een advocaat.

Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat 
het aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen in 
zoverre het uitspraak doet op strafrechtelijk vlak, te bevelen dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde 
vonnis en de zaak te verwijzen naar een andere correctionele recht-
bank (Cass., 11 januari 2000, AC, nr. 21).

De vernietiging van de beslissing op de strafvordering mag geen 
nadelige gevolgen hebben voor de belangen van de burgerlijke partij, 
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ten aanzien van wie de bestreden beslissing blijft bestaan en gezag van 
gewijsde blijft hebben (Cass., 18 oktober 1989, AC 1989-90, nr. 100).

Brussel, 22 januari 2014.
Voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) Raymond Loop”.
Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Er is grond om de redenen van de vordering aan te nemen en toe te 
wijzen.

Dictum
Het Hof,
Gelet op artikel 441 Wetboek van Strafvordering.
Vernietigt het vonnis van de correctionele rechtbank te Hoei van 11 juli 

2013, in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering tegen B. M.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Luik.

12 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Loop, advocaat-generaal.

N° 114

1o kamer — 13 februari 2014
(C.13.0419.N)

faILLISSemeNT, faILLISSemeNTSakkoorD eN GereCHTeLIJk 
akkoorD. — GereCHTeLIJk akkoorD. — TermIJN VaN opSCHorTING. — 
VerZoek ToT VerLeNGING. — oNTVaNkeLIJkHeID. — TIJDSTIp VaN NeerLeGGING.

Een verzoek tot verlenging van de termijn van opschorting toegekend op 
grond van artikel 24, § 2, WCO of artikel 38, § 1, WCO, dient te worden 
gedaan vóór het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende opschor-
ting. (Artt. 24, § 2, en 38, § 1, WCO)

(poorTaCkere N.V. T. kbC baNk N.V.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van 
de rechtbank van koophandel te Gent van 24 mei 2013.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Op grond van artikel 38, § 1, van de wet van 31 januari 2009 betref-
fende de continuïteit van de ondernemingen (hierna : WCO), voor zijn 
wijziging door de wet van 27 mei 2013, kan de rechtbank op verzoek van de 
schuldenaar en na het horen van het verslag van de gedelegeerd rechter 
de opschortings termijn toegekend op grond van artikel 24, § 2, WCO of 
artikel 38, § 1, WCO verlengen met een periode die de rechtbank vaststelt.

Een verzoek tot verlenging van de termijn van opschorting dient te 
worden gedaan voor het verstrijken van de oorspronkelijk toegekende 
opschorting.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat bij 
vonnis van 14 november 2012 aan de eiseres een periode van opschor-
ting werd verleend tot 14 mei 2013 en dat de eiseres op 10 mei 2013 een 
verzoekschrift tot verlenging van de opschorting heeft neergelegd ter 
griffie van de rechtbank.

Het bestreden vonnis dat werd gewezen op 24 mei 2013, stelt vast dat 
op het ogenblik van de behandeling van het verzoek van de eiseres de 
opschortingstermijn reeds verstreken was en oordeelt dat deze termijn 
niet meer kan worden verlengd, te meer omdat het verzoekschrift werd 
neergelegd kort voor het verstrijken van de termijn van zes maanden, 
zulks “niet getuigt van de vereiste diligentie” en “de resterende termijn 
van vier dagen te kort was en [de rechtbank] ertoe noopte het verzoek 
te behandelen na het verstrijken van de verleende termijn”.

3. Door op deze gronden het verzoek tot verlenging ongegrond te 
verklaren, voegt het bestreden vonnis aan de wet een voorwaarde toe 
die deze niet bevat.

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 over aan de 

feitenrechter.

13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Geinger.
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N° 115
1o kamer — 13 februari 2014

(RG F.12.0180.N)

GemeeNTe-, proVINCIe- eN pLaaTSeLIJke beLaSTINGeN. — 
GemeeNTebeLaSTINGeN. — beVoeGDHeID ToT beLaSTINGHeffING. — 
VerboDeN GeLIJkaarDIGe beLaSTING. — beGrIp.

Een lokale belasting die gestoeld is op een van de wezenlijke componenten 
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is 
een verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1o, WIB92 ; 
een gemeentelijk belastingreglement, dat voorziet in een forfaitaire 
belasting op het ter beschikking stellen of het verhuren van kamers of 
gemeubelde appartementen, al dan niet in het kader van een hotelac-
tiviteit, waarvan het tarief wordt vastgesteld op grond van het aantal 
kamers of appartementen, steunt op de bevoegdheid van de gemeente 
om een bepaald gebruik van onroerende goederen te belasten, zonder de 
grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting als belastbaar feit 
te gebruiken, zodat dergelijke belasting niet is gesteund op wezenlijke 
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelasting 
bepalen  (1). (Art. 464, 1o, WIB92)

(GemeeNTe eLSeNe T. VaN buGGeNHouT, CuraTor faILLISSemeNT Lre 
NeW CoNTINeNTaL fLaTeL N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Bij reglement van 30 juni 2005 heeft de gemeenteraad van Elsene 
“voor de dienstjaren 2005, 2006 en 2007 een belasting ingesteld op het ter 
beschikking stellen van gemeubelde kamers en appartementen, al dan 
niet in het kader van een hotelactiviteit” (artikel 1).

Artikel 3.2 van het belastingreglement luidt als volgt : 
“De permanente of toevallige verhuur van appartementen in het 

kader van een activiteit die diensten voorstelt van het hoteltype :
3.2.1. instelling die beschikt over minder dan 40 appartementen : 1200 

EUR per appartement en/of kamers per jaar ;
3.2.2. instelling die beschikt over 40 appartementen en meer : 1.600 

EUR per appartement en/of kamers per jaar.
Verweerster baat 32 gemeubelde appartementen uit en werd voor de 

dienstjaren 2005 en 2006 belast voor een bedrag van 38.400 EUR per jaar.
Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Brussel vernietigt 

de betwiste aanslagen in de gemeentebelasting gezien het forfaitaire 
karakter van de litigieuze gemeentebelasting volgens de appelrech-
ters niet belet dat die belasting onder de toepassing van de verbodsbe-
paling valt waarin artikel 464, 1o van het WIB92 voorziet.

2. In het enig middel tot cassatie voert eiseres o.m. schending aan 
van deze verbodsbepaling stellende dat “in casu de belastbare grond-
slag van de litigieuze belasting wordt vastgesteld aan de hand van het 

  (1) Zie concl. OM.
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aantal appartementen of kamers die door de belastingplichtige worden 
verhuurd. Deze belasting hangt derhalve niet af van de inkomsten van 
de belastingplichtige. De gemeentebelasting is bijgevolg niet gestoeld 
op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag 
van de inkomstenbelastingen bepalen. De belasting verschilt derhalve 
fundamenteel van een inkomstenbelasting en kan derhalve niet als 
een gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1o WIB worden 
aangemerkt”.

3. Krachtens artikel 464, 1o, WIB92 zijn de provincies, de agglomera-
ties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen 
op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechts-
personenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijk-
aardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belas-
tingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

Volgens de vaste rechtspraak van Uw Hof is een lokale belasting die 
gestoeld is op een van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de 
grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, een verboden gelijk-
aardige belasting  (1).

4. De vraag of een gemeentelijk reglement dat in een forfaitaire belas-
ting voorziet op het ter beschikking stellen of de verhuur van kamers 
of gemeubelde appartementen strijdig is met artikel 464, 1o WIB92 is 
niet zo eenvoudig te beantwoorden. 

Uw Hof oordeelde reeds dat een gemeentebelasting op hotels die, na 
aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde, berekend wordt 
op de bruto-inkomsten uit de verhuur van hotelkamers, een verboden 
gelijkaardige belasting is in de zin van artikel 464, 1o, WIB92, daar die 
inkomsten een essentieel bestanddeel zijn voor de vaststelling van de 
grondslag van de belasting op de inkomsten van de hotelexploitant  (2).

Ook de gemeentebelasting op tweede verblijven is volgens de recht-
spraak van Uw Hof rechtsgeldig omdat het louter beschikken over een 
tweede verblijf de belastbaarheid teweegbrengt, wat het gemiddeld 
netto-inkomen van het onroerend goed ook moge zijn  (3).

5. Uw Hof besliste in een arrest van 1 oktober 1975 dat een gemeen-
telijke belasting op het verhuren van kamers niet dezelfde grondslag 
heeft als de onroerende voorheffing. Voor deze laatste is de grondslag 
het kadastraal inkomen, dat het normaal gemiddeld inkomen van het 
onroerend goed vertegenwoordigt. De gemeentebelasting heeft betrek-
king op de verhuring zelf, ongeacht het normaal gemiddeld inkomen 
van het goed. Het voorwerp van beide belastingen is verschillend  (4). 

  (1) Cfr. o.m. Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0052.N, AC 2012, nr. 335, met conclusie OM ; 
Cass. 5 mei 2011, AR F.10.0006.F, Pas., 2011, nr. 301 : “een plaatselijke belasting die recht-
streeks geheven wordt op een van de essentiële bestanddelen voor de vaststelling van 
de grondslag van een in die bepaling bedoelde belasting is een verboden gelijkaardige 
belasting”.

  (2) Cass. 5 mei 2011, AR F.10.0006.F, met concl. adv.-gen. Henkes, Pas. 2011, nr. 301.
  (3) Cass. 15 april 1983, RW, 1983-84, 798 ; anders M. De JoNCkHeere, “De belasting op 

eigenaars van woningen die door de gebruiker ervan als tweede verblijf worden aange-
houden”, noot onder Gent, 27 september 2005, LRB 2005, 265.

  (4) Cass. 1 oktober 1975, AC 1975-76, 145.
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Vermits de belasting niet op “inkomen” wordt geheven, is er geen 
probleem  (1).

Auteur L. Vandenberghe is van oordeel dat de precieze omschrijving 
van het belastbaar feit (de grondslag) — en daarmee samenhangend, 
de aanduiding van de schuldenaar(s) van de belasting cruciaal is voor 
de beoordeling van de verenigbaarheid van de betrokken gemeentebe-
lasting met artikel 464, 1o WIB92. Hij is het niet eens met de leer van 
het cassatiearrest van 1 oktober 1975 omdat artikel 464, 1o geen onder-
scheid maakt naargelang het bedrag van de gemeentelijke belasting 
op kamers al dan niet forfaitair wordt bepaald  (2). 

Deze auteur is van oordeel dat het feit dat door de verhuring huur-
inkomsten worden verkregen, de grondslag vormt voor de inkomsten-
belasting op deze inkomsten en dat een gemeentebelasting op dezelfde 
grondslag derhalve verboden is.

6. In een arrest van 24 mei 2012 diende Uw Hof zich uit te spreken over 
een belastingreglement van de stad Leuven waarin voorzien werd in 
een forfaitaire belasting die betrekking had op een bepaald gebruik 
van een onroerend goed, namelijk zowel de verhuring als de kosteloze 
terbeschikkingstelling van een kamer of woongelegenheid aan niet-
inwoners van de stad. 

Het Hof oordeelde dat die belasting geen verband houdt met het 
netto-inkomen van het goed en (overigens) wordt vastgesteld op grond 
van het aantal slaapkamers. Hieruit volgt dat “deze gemeentelijke 
belasting de grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting niet 
als belastbaar feit gebruikt en niet is gesteund op wezenlijke compo-
nenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen 
bepalen. Ze steunt derhalve op de bevoegdheid van de gemeente om een 
bepaald gebruik van een onroerend goed te belasten”  (3).

Deze rechtspraak impliceert dat belastingreglementen die een belas-
ting vestigen op een bepaald gebruik van een onroerend goed, los van 
de werkelijke of vermoede opbrengst ervan, niet in strijd zijn met 
artikel 464, 1o WIB92.

Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusie bij voor-
meld arrest van 24 mei 2012.

7. Het voorgaande heeft tot gevolg dat bv. een gemeentelijke belas-
ting op tickets voor een festival niet onder het verbod van artikel 464, 
1o WIB92 valt indien er een forfaitair tarief wordt gebruikt (bv. 0,85 
euro per ticket). Een gemeentebelasting die daarentegen overeenstemt 
met een percentage van de brutowinst of de omzet blijft daarentegen 
verboden  (4).

  (1) Vgl. M. De JoNCkHeere, “De belasting op hotelkamers verhuurd aan personen die 
op het betrokken adres niet staan ingeschreven in de bevolkingsregisters en derhalve 
geen aanvullende belasting op de personenbelasting betalen”, noot onder Brussel, 15 
oktober 1999, TFR 2000, 208.

  (2) L. VaNDeNberGHe, “Gemeentelijke belastingheffing op onroerende goederen en 
het verbod voor de gemeenten om op de grondslag van de personenbelasting een soort-
gelijke belasting te heffen”, RW, 2010-2011, 113, nr. 8.

  (3) Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0015.N, AC 2012, nr. 334, met concl. OM.
  (4) Zie Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0052.N, AC 2012, nr. 335 en AR F.11.0053.N, AC 2012, 

nr. 336, en mijn geschreven conclusies bij deze arresten.
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8. Ik zie geen reden waarom Uw Hof het precedent van 24 mei 2012 
inzake de stad Leuven niet zou volgen in deze vergelijkbare casus.

Bij het precedent van 24 mei 2012 was het duidelijk dat de stad 
verhuurders wou treffen die verhuren aan niet-inwoners.

Op die wijze sluit het precedent van 24 mei 2012 aan bij de tendens om 
bij het onderzoek naar de gelijkaardigheid van de lokale belastingen 
met de inkomstenbelastingen het doel van de gemeentebelasting onder 
ogen te nemen  (1). 

In dit dossier is dan ook de omstandigheid dat de belasting bere-
kend wordt op forfaitaire wijze en in functie van het aantal verhuurde 
kamers belangrijk om te beslissen dat deze gemeentebelasting buiten 
de verbodsbepaling valt : een gemeentebelasting met een vast tarief en 
zonder directe band met de grondslag of het bedrag van de inkomsten-
belasting is niet strijdig met artikel 464, 1o WIB92  (2).

9. Het standpunt dat het Grondwettelijk Hof over artikel 464, 1o, 
WIB92 inneemt in zijn arrest nr. 19/2012 van 16 februari 2012 kan m. i. 
niet worden gevolgd.

In dat arrest stelt het Grondwettelijk Hof dat “artikel 464, 1o WIB 
1992 niet verbiedt een gemeentelijke belasting te heffen op de bruto-
ontvangsten nu die grondslag wezenlijk verschilt van de grondslag 
van zowel de personenbelasting, als van de vennootschapsbelasting en 
overigens ook van die van de in dezelfde bepaling beoogde rechtsperso-
nenbelasting en van de belasting van de niet- inwoners”.

Een dergelijke al te restrictieve interpretatie van het verbod voor 
de gemeenten om gelijkaardige belastingen te heffen, kan m.i. niet 
worden aangehouden nu de wetgever met de verbodsbepaling heeft 
willen beletten dat de lokale besturen concurrerende belastingen 
zouden instellen met de inkomstenbelastingen. 

Terecht wordt in de rechtsleer aangenomen dat de wetgever de lokale 
besturen heeft willen beletten om belastingen in te stellen met als 
eigenlijk doel een heffing in functie van het inkomen te organiseren  (3). 

  (1) Cfr. E. VaN DooreN, “Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden : agonie of 
revalisatie ?”, in Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen 2005-2006, Brugge, die Keure, 
2006, (375), 392 ; M. De JoNCkHeere, “De belasting op eigenaars van woningen die door de 
gebruiker ervan als tweede verblijf worden aangehouden : probleem nog niet opgelost”, 
noot onder Gent, 27 september 2005, LRB 2005, 265 : “Eigenaarsbelastingen zijn in die zin 
duidelijk geoorloofd en verenigbaar met de verbodsbepaling van artikel 464, 1° WIB voor 
zover zij een specifieke verantwoording hebben waaruit blijkt dat ze een ander doel 
hebben dan het belasten van inkomen, en voor zover ze niet berekend worden op het 
werkelijke of vermoede inkomen”.

  (2) E. VaN DooreN, o.c., 392-393 ; vgl. Brussel, 15 oktober 1999, TFR 2000, (202), 205 : 
“La taxe établie par la commune sur les chambres d’hôtel et autres ne constitue pas 
un impôt qui est calculé sur les revenus immobiliers provenant de la location desdites 
chambres, mais bien un impôt annuel forfaitaire qui se base sur l’occupation d’une 
chambre susceptible d’être louée à une personne non inscrite à titre de résidence prin-
cipale sur le territoire de la commune”.

  (3) Zie P. maCaLuSo, “De verbodsbepaling van artikel 464, 1° WIB 1992 : een hete adem 
in de nek van de lokale besturen”, in Topics Lokale Bedrijfsbelastingen, M. De JoNCkHeere 
(ed.), Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 141-145.
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Het was inderdaad de bedoeling te vermijden dat de gemeenten in de 
praktijk concurrerende inkomstenbelastingen zouden instellen. 

Auteur De Jonckheere stelt zich dan ook terecht de volgende vragen 
bij het arrest van het Grondwettelijk Hof : “Welke vereenvoudiging 
is er immers indien de verbodsbepaling van artikel 464, 1o WIB 1992 
niet verhindert dat er naast een belasting op de netto-winst eveneens 
een belasting wordt geheven op de bruto-ontvangsten ? Welke grotere 
gelijkheid wordt er verkregen als er naast de nationaal geheven belas-
ting op de bedrijfsinkomsten in sommige gemeenten en ten aanzien 
van sommige bedrijfsactiviteiten ook een belasting op de brutowinst 
wordt geheven ? ... Hoe wordt ten slotte de complexiteit van het fiscaal 
stelsel en een belemmerend fiscaal systeem tegengegaan en een volle-
dige scheiding van rijks- en lokale belastingen bekomen, indien het 
voor gemeenten en provincies mogelijk blijft belastingen te heffen op 
de brutowinsten van die economische activiteiten die plaatsvinden op 
hun grondgebied ?”  (1).

De auteur besluit dan ook dat de traditionele interpretatie, volgens 
dewelke artikel 464, 1o WIB92 alle lokale belastingen verbiedt die worden 
geheven op de wezenlijke componenten die de grondslag van deinkom-
stenbelastingen bepalen, even grondwetsconform is als de interpre-
tatie die het Grondwettelijk Hof aan die bepaling heeft gegeven. 

De weg die het Grondwettelijk Hof bewandelt door het verruimen van 
de fiscale armslag van de gemeenten, valt vanuit economisch oogpunt 
(dubbele belasting) inderdaad niet te verantwoorden.

10. De litigieuze door de gemeente Elsene ingevoerde belasting belast 
op forfaitaire wijze een bepaald gebruik van onroerende goederen en 
gebruikt de grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting niet 
als belastbaar feit. De belasting is aldus geenszins gesteund op wezen-
lijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbe-
lasting bepalen.

Het bestreden arrest schendt m.i. artikel 464,1o WIB92 door te oordelen 
dat de door de gemeente Elsene ingevoerde belasting een verboden 
gelijkaardige belasting uitmaakt als de inkomstenbelastingen gezien 
ze wordt geheven op dezelfde grondslag als de inkomstenbelasting, 
met name op de huurinkomsten, ook al wordt die belasting forfaitair 
bepaald.

Het middel komt mij dan ook gegrond voor.

beSLuIT : Vernietiging.

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 15 maart 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

  (1) M. De JoNCkHeere, noot onder GwH, 16 februari 2012, LRB 2012, 889 en 891.
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Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Krachtens artikel 464, 1°, WIB92 zijn de provincies, de agglomera-
ties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen 
op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechts-
personenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijk-
aardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belas-
tingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

2. Een lokale belasting die gestoeld is op een van de wezenlijke 
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelas-
tingen bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.

3. Het voor de dienstjaren 2005 en 2006 toepasselijke belastingregle-
ment van de eiseres voorziet in een forfaitaire belasting op het ter 
beschikking stellen of het verhuren van kamers of gemeubelde appar-
tementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit, ten belope 
van 1.200,00 euro per appartement en/of kamer per jaar voor de instel-
lingen die beschikken over minder dan veertig appartementen en ten 
belope van 1.600,00 euro per appartement en/of kamer voor de instel-
lingen die beschikken over veertig appartementen en meer.

Die belasting houdt geen verband met het netto-inkomen van het 
goed en het tarief ervan wordt vastgesteld op grond van het aantal 
kamers of appartementen.

Deze gemeentelijke belasting gebruikt de grondslag of het bedrag van 
een inkomstenbelasting niet als belastbaar feit en is niet gesteund op 
wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkom-
stenbelasting bepalen. Ze steunt op de bevoegdheid van de gemeente 
om een bepaald gebruik van onroerende goederen te belasten.

4. Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de door de eiseres ingevoerde 
belasting wordt geheven op dezelfde grondslag als de inkomstenbelas-
ting, met name op de huurinkomsten, en dat de omstandigheid dat de 
belasting forfaitair wordt bepaald daaraan geen afbreuk doet, schendt 
artikel 464, 1°, WIB92.

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 over aan de 

feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
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13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : mevr. Meert (bij de balie 
te Brussel).

N° 116

1o kamer — 13 februari 2014
(F.13.0024.N)

INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VeNNooTSCHapSbeLaSTING. — afZoN-
DerLIJke aaNSLaGeN. — aLLerLeI. — VerDokeN meerWINSTeN. — beWIJSLaST 
VaN HeT beSTuur.

Om de afzonderlijke aanslag op verdoken meerwinsten te kunnen vestigen, 
volstaat het dat de administratie het bewijs levert van het bestaan van 
verdoken meerwinsten en van het niet aanwezig zijn in het vennoot-
schapsvermogen van deze meerwinsten ; de administratie moet niet 
bewijzen dat de meerwinst de vennootschap heeft verlaten in een van de 
vormen als bedoeld door artikel 57 WIB92  (1). (Artt. 57 en 219, eerste en 
tweede lid, WIB92)

(beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN  
T. STe marIe-LINe b.V.b.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Omdat verweerster in cassatie geen aangifte in de vennootschaps-
belasting over het aanslagjaar 2003  (2) had ingediend, verzond de admi-
nistratie haar op 4 mei 2004 een kennisgeving van aanslag van ambts-
wege waarin op basis van gegevens afkomstig uit de btw-aangiften en 
de vorige aangiften in de vennootschapsbelasting van verweerder in 
cassatie, haar nettowinst werd bepaald op € 20.341,84. Er werd aange-
kondigd dat dit bedrag zou worden onderworpen aan de bijzondere 
aanslag van 300% overeenkomstig artikel 219 WIB92 vermits deze winst 
niet werd teruggevonden onder de bestanddelen van het vermogen van 
verweerster.

Verweerster beantwoordde deze kennisgeving niet, waarop de Admi-
nistratie een kennisgeving van beslissing tot taxatie verzond op 7 juni 
2004. Op 18 augustus 2005 werd op basis van de gegevens van de kennis-
geving van aanslag van ambtswege de betwiste aanslag gevestigd.

Verweerster diende op 25 november 2005 bezwaar in tegen deze 
aanslag, waarop de Administratie op 29 november 2005 aangetekend 
liet weten dat ze dit bezwaar wegens een gebrek aan motivering niet 
kon beschouwen als een geldig bezwaarschrift in de zin van artikel 371 
WIB92. 

  (1) Zie concl. OM.
  (2) Boekjaar lopende van 1 oktober 2002 tot 30 september 2003.
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Verweerster stelde vervolgens op 15 juni 2006 een fiscale vordering 
in die door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge op 14 februari 
2011 ontoelaatbaar werd verklaard wegens gebrek aan een voorafgaand 
gemotiveerd administratief bezwaarschrift.

In graad van beroep verklaarde het Hof van Beroep te Gent bij het 
thans bestreden arrest van 18 september 2012 de fiscale vordering van 
verweerster ontvankelijk en gegrond.

De appelrechters oordeelden dat de belasting op de geheime commis-
sielonen impliceert dat de bedoelde sommen de vennootschap hebben 
verlaten en werden gebruikt om een uitgave zoals bedoeld in artikel 47 
WIB64 te dekken. Deze laatste bepaling voorziet tal van mogelijkheden 
van besteding. De vaststelling dat deze winst niet kan worden terug-
gevonden onder de bestanddelen van het vermogen volstaat volgens het 
bestreden arrest op zichzelf niet als bewijs.

3. In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiser schending aan 
van artikel 219 WIB92, zoals van toepassing voor het aanslajaar 2003, 
doordat het bestreden arrest, zonder de kwalificatie van de belaste 
inkomsten als zijnde “verdoken meerwinsten” in vraag te stellen, laat 
staan te wijzigen, de afzonderlijke aanslag teniet doet op grond van de 
overweging dat de belasting op de geheime commissielonen impliceert 
dat de bedoelde sommen de vennootschap hebben verlaten en werden 
gebruikt om een uitgave zoals bedoeld in artikel 47 WIB64 te dekken, 
zodat de vaststelling dat de winst niet kan worden teruggevonden 
onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap op zich-
zelf niet volstaat.

4. Krachtens artikel 219, eerste lid, WIB92, zoals dat artikel van 
toepassing is voor het aanslagjaar 2003, wordt een afzonderlijke 
aanslag gevestigd op kosten, vermeld in artikel 57 WIB92, die niet 
worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende 
opgave, alsmede op de verdoken meerwinsten die niet onder de bestand-
delen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden.

Overeenkomstig het tweede lid van artikel 219 WIB92 is die aanslag 
gelijk aan 300 procent van die kosten.

Artikel 219 WIB92, zoals gewijzigd door artikel 21 van de Wet van 4 mei 
1999 houdende diverse fiscale bepalingen  (1), houdt in dat niet enkel een 
afzonderlijke aanslag moet worden gevestigd op de in artikel 57 WIB92 
bedoelde kosten die niet worden verantwoord door middel van indivi-
duele fiches en een samenvattende opgave, maar ook op de verdoken 
meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de 
vennootschap worden teruggevonden, tenzij deze laatste aantoont dat 
die winsten werkelijk in haar vermogen zijn gebleven en zij, zo nodig, 
haar boekhouding dienovereenkomstig aanpast.

5. De verdoken meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het 
vermogen van de vennootschap worden teruggevonden werden voorheen, 
als gevolg van een vaste rechtspraak, gelijkgesteld met de in artikel 57 
WIB92 bedoelde kosten waarop ingeval van niet verantwoording door 

  (1) BS 12 juni 1999.
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fiches en opgave de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 van 
toepassing is. 

Om te vermijden dat het door de belastingadministratie te leveren 
bewijs van het bestaan van de verdoken meerwinsten én van het feit 
dat die meerwinsten de onderneming hebben verlaten als in artikel 57 
WIB92 bedoelde kosten, zou kunnen worden geïnterpreteerd als een 
verboden opeenstapeling van vermoedens werd door de Wet van 4 mei 
1999 in artikel 219 WIB92 expliciet het vermoeden opgenomen dat 
de vastgestelde doch niet onder het vermogen van de onderneming 
teruggevonden verdoken meerwinsten het vermogen van de vennoot-
schap hebben verlaten en hebben gediend voor kosten zoals bedoeld in 
artikel 57 WIB92.

Hierdoor moet de belastingadministratie niet langer aantonen dat 
de verdoken meerwinsten de onderneming hebben verlaten op een wijze 
zoals vermeld in artikel 57 WIB92  (1).

6. Het bestreden arrest stelt de kwalificatie van de belaste inkom-
sten als “verdoken meerwinsten” niet in vraag  (2).

Het bestreden arrest gaat er ten onrechte van uit dat de fiscale admi-
nistratie, bij het vestigen van de litigieuze afzonderlijke aanslag voor 
aanslagjaar 2003, diende aan te tonen dat de verdoken meerwinsten het 
vermogen van de vennootschap hebben verlaten en hebben gediend voor 
kosten zoals bedoeld in artikel 47 WIB64.

Zoals eiser in cassatie stelt, beoordeelt het bestreden arrest de 
toepassing van de afzonderlijke aanslag voor het aanslagjaar 2003 ten 
onrechte op grond van de wettelijke bepaling van artikel 219 WIB92 
zoals die van toepassing was vóór de wetswijziging bij de wet van 4 mei 
1999. Reeds uit de verwijzing in het bestreden arrest naar artikel 47 
WIB64, in plaats van naar artikel 57 WIB92, kan worden afgeleid dat 
het bestreden arrest verouderde wetgeving heeft toegepast om de 
rechtmatigheid van de betwiste aanslag te beoordelen.

Het onderdeel 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 Gent van 18 september 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

  (1) Parl. St. Kamer, 1998-1999, nr. 1949/8, blz. 41-42 ; nr. 1949/1, blz. 11-12.
  (2) Cf. bestreden arrest, folio 1479, voorlaatste alinea.
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II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

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

Middel

Eerste onderdeel

3. Krachtens artikel 219, eerste en tweede lid, WIB92, zoals gewijzigd 
door de wet van 4 mei 1999, wordt op de verdoken meerwinsten die niet 
onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap kunnen 
worden teruggevonden, een afzonderlijke aanslag gevestigd gelijk aan 
300 procent van deze verdoken meerwinsten.

Om deze afzonderlijke aanslag te vestigen volstaat het dat de admi-
nistratie het bewijs levert van het bestaan van verdoken meerwinsten 
en van het niet aanwezig zijn in het vennootschapsvermogen van deze 
meerwinsten. De administratie moet niet bewijzen dat de meerwinst 
de vennootschap heeft verlaten in een van de vormen als bedoeld door 
artikel 57 WIB92.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :

— de eiser, bij gebrek aan aangifte door de verweerster in de vennoot-
schapsbelasting voor het aanslagjaar 2003, een kennisgeving van 
aanslag van ambtswege aan de verweerster heeft verzonden waarin de 
nettowinst van de verweerster op basis van haar btw-aangiften en vorige 
aangiften in de vennootschapsbelasting werd bepaald op 20.341,84 euro en 
werd aangekondigd dat aangezien deze winst niet werd teruggevonden 
onder de bestanddelen van het vermogen van de verweerster, dit bedrag 
zou worden onderworpen aan de bijzondere aanslag van 300 procent ;

— bij gebrek aan antwoord van de verweerster, de betwiste aanslag 
werd gevestigd op basis van de gegevens van de kennisgeving van de 
aanslag van ambtswege.

5. De appelrechters oordelen : “De belasting op de geheime commis-
sielonen impliceert dat de bedoelde sommen de vennootschap hebben 
verlaten en werden gebruikt om een uitgave zoals bedoeld in artikel 47 
WIB64 te dekken. Deze laatste bepaling voorziet tal van mogelijk-
heden van besteding. De bewering dat deze winst niet kan terugge-
vonden worden onder de bestanddelen van haar vermogen volstaat op 
zichzelf niet als bewijs”. 

Door aldus te oordelen dat de afzonderlijke aanslag op verdoken 
meerwinsten bedoeld in artikel 219 WIB92 slechts kan worden geves-
tigd indien de administratie het bewijs levert dat de verdoken meer-
winsten de vennootschap hebben verlaten onder een van de vormen 
bedoeld in artikel 47 WIB64, thans artikel 57 WIB92, en door de aanslag 
teniet te doen omdat de eiser dat bewijs niet levert, verantwoorden de 
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond.

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

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

13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer De Bruyn en de 
heer Maus (bij de balie te Gent).

N° 117

1o kamer — 13 februari 2014
(F.13.0039.N)

INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VoorHeffINGeN eN beLaSTING-
kreDIeT. — oNroereNDe VoorHeffING. — CeNTra Voor WeTeNSCHappeLIJk 
oNDerZoek.

De Centra voor wetenschappelijk onderzoek blijven na de wet van 
20 november 1962 verder vrijstelling genieten van de onroerende voorhef-
fing vermits de fiscale gelijkstelling van deze Centra met de Staat krach-
tens artikel 12 Besluitwet van 30 januari 1947 tot gevolg had dat deze 
vrijgesteld waren van de grondbelasting  (1). (Art. 12 Besl. W. 30 januari 
1947 ; art. 78, eerste en tweede lid, Wet 20 november 1962)

(VLaamS GeWeST T. WeTeNSCHappeLIJk eN TeCHNISCH CeNTrum  
VaN De beLGISCHe TexTIeLNIJVerHeID V.Z.W.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Verweerster heeft een onroerend goed gelegen te Gent in erfpacht 
van de Belgische Staat waarop zij een onderzoekscentrum heeft opge-
richt. Zij werd bij KB van 9 september 1975 erkend als zogenaamd 
‘Centrum De Groote’ in uitvoering van de Besluitwet van 30 januari 
1947.

Onderhavige fiscale betwisting betreft de vraag of verweerster, die 
aanslagen in de onroerende voorheffing mocht ontvangen vanwege 
eiser, al dan niet in aanmerking komt voor vrijstelling van onroerende 
voorheffing.

  (1) Zie concl. OM.
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Het bestreden arrest oordeelt dat verweerster op grond van artikel 78, 
tweede lid, van de wet van 20 november 1962, aanspraak kan maken 
op vrijstelling van de onroerende voorheffing zodat het de integrale 
ontheffing beveelt van de bestreden aanslagen. 

2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiseres 
aan dat, door te oordelen dat de laatste zinsnede van artikel 12, eerste 
lid, van de Besluitwet van 30 januari 1947 een algemene draagwijdte 
heeft en niet beperkt is tot een gelijkstelling van de centra “De Groote” 
met de Staat met betrekking tot de bijdragen, bedoeld in artikel 10, de 
toelagen, giften en legaten, het hof van beroep de artikelen 172 van de 
Grondwet en 6, 7 tot 11, en 249 van het WIB 1992 schendt. Minstens zou 
het hof van beroep aldus de artikelen 10 en 12 van de Besluitwet van 
30 januari 1947 hebben geschonden.

3. Artikel 12, eerste lid, Besluitwet van 30.01.1947 (BS 28.02.1947, err. 
22.03.1947), luidt als volgt :

“De bijdrage voorzien in artikel 10, alsmede elke toelage, gift of legaat 
aan het Centrum, zijn vrijgesteld van elke fiskale aanslag, van welken 
aard ook, in hoofde zowel van het bedrijf of van den gever als in dit van 
het Centrum dat, in fiskale zaken gelijkgesteld wordt met den Staat”.

Anders dan verweerder laat gelden, kan uit de bewoordingen van het 
wetsartikel wel degelijk worden afgeleid dat er sprake is van een alge-
mene vrijstelling. De tekst spreekt immers van “elke fiskale aanslag” 
en “in fiskale zaken”. De vrijstelling geldt niet enkel voor toelagen, 
giften of legaten. 

Zoals verweerster opwerpt in haar memorie van antwoord blijkt 
zulks uit het feit dat uitdrukkelijk wordt bepaald dat er een gelijk-
stelling is met de Staat. Deze bepaling zou inderdaad geen enkele zin 
hebben indien de vrijstelling enkel zou gelden voor de toelagen, giften 
of legaten. 

De tekst van de wetsbepaling bestaat immers uit twee onderdelen :
1) vrijstelling van toelagen, giften en legaten (beperkte draagwijdte) ;
2) gelijkstelling met de Belgische Staat in fiscale zaken (algemene 

draagwijdte).
Indien de vrijstelling enkel zou slaan op de toelagen, giften en 

legaten, zoals eiser voorhoudt, dan zou het tweede onderdeel van de 
wetsbepaling overbodig zijn. In de gestelde hypothese zou hetzelfde 
resultaat immers kunnen bereikt worden zonder deze zinsnede.

Uit de uitdrukkelijke toevoeging van het tweede zinsdeel, dient te 
worden afgeleid dat de wetgever wel degelijk de bedoeling had om een 
ruimere fiscale vrijstelling toe te kennen aan de Centra De Groote, 
dan deze beperkt tot de toelagen, giften en legaten.

Zoals verweerster stelt kan dit bovendien ook worden afgeleid uit het 
feit dat de vrijstelling voor de toelagen, giften en legaten niet enkel 
geldt voor de Centra maar ook “in hoofde zowel van het bedrijf of van 
de gever als in dit van het Centrum” (artikel 12, eerste lid, eerste zins-
deel, Besluitwet), terwijl de gelijkstelling “met den Staat in fiskale 
zaken” (artikel 12, eerste lid, tweede zinsdeel Besluitwet) enkel geldt 
voor het Centrum.
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Op basis van artikel 12, eerste lid, tweede zinsdeel Besluitwet worden 
de Centra De Groote, zonder onderscheid of beperking voor wat betreft 
de aard van de inkomsten, fiscaal gelijkgesteld met de Staat, met 
inbegrip voor wat betreft de onroerende voorheffing. 

Dit blijkt ook uit het verslag aan de Regent bij de Besluitwet, waaruit 
eveneens de uitdrukkelijke fiscale vrijstelling blijkt :

“In het eerste hoofdstuk worden de minima-voorschriften vastge-
legd, die moeten worden nageleefd bij het opmaken van het statuut van 
de centra indien deze laatste zich willen beroepen op de voordelen van 
de wet en o.m. op de erkenning van den Staat, op toelagen, op fiskale 
vrijstelling en op een stelsel van financiering waardoor de bestendig-
heid en de uitbreiding van hun werking worden verzekerd.” (tekstmar-
kering toegevoegd)

Het eerste onderdeel, dat uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat 
de gelijkstelling in fiscale zaken waarin het eerste lid van artikel 12 
Besluitwet voorziet, enkel betrekking heeft op de bijdragen, toelagen, 
giften en legaten bepaald in artikel 10 van de Besluitwet, faalt naar 
recht.

4. In het tweede onderdeel voert eiser in ondergeschikte orde aan dat 
het hof van beroep, door te oordelen dat de Besluitwet van 30 januari 
1947 een bijzondere wettelijke bepaling is in de zin van artikel 78, 
tweede lid, van de wet van 20 november 1962, de artikelen 12 van de 
Besluitwet van 30 januari 1947, artikel 78 van de wet van 20 november 
1962, alsook de artikelen 172 van de Grondwet en 6, 7 tot 11, en 249 van 
het WIB62 zou schenden.

5. Artikel 78, eerste lid, van de wet van 20 november 1962 houdende 
hervorming van de inkomstenbelastingen bepaalt dat worden opge-
heven de gelijkstelling met de Staat inzake inkomstenbelastingen 
of de vrijstelling van de inkomstenbelasting of van elke aanslag op 
de inkomsten ten voordelen van de Staat of van de bedrijfsbelasting, 
waarvan om het even welke vennootschappen, verenigingen, instel-
lingen of organismen naar publiek- of privaatrecht genieten krachtens 
bijzondere wettelijke bepalingen.

Artikel 78, tweede lid van die wet stelt dat wanneer die vennoot-
schappen, verenigingen, instellingen of organismen krachtens “een 
bijzondere wettelijke bepaling” genieten van de vrijstelling van de 
grondbelasting, deze vrijstelling wordt geacht te slaan op de onroe-
rende voorheffing

Met “een bijzondere wettelijke bepaling” krachtens dewelke de 
vennootschappen, verenigingen, instellingen en organismen vrijstel-
ling van grondbelasting genieten, worden ook de bepalingen geviseerd 
van een bijzondere wet die voorzien in een algemene gelijkstelling met 
de Staat op fiscaal vlak.

Zulks blijkt m.i. uit de wetsgeschiedenis van de wet van 20 november 
1962.

In de memorie van toelichting bij artikel 75, dat uiteindelijk 
artikel 78 werd (Pasin. 1962, 1394), wordt het volgende gesteld, nadat 
voorafgaandelijk wordt uitgelegd dat de fiscale gelijkstelling met de 
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Staat waarvan sommige instellingen genieten krachtens bijzonder 
wettelijke bepalingen wordt afgeschaft : “Toutefois, lorsque ces soci-
étés, associations, établissements ou organismes bénéficient en vertu 
des dispositions légales particulières précitées de l’exemption de la 
contribution foncière, cette exemption est remplacée par celle du 
précompte immobilier”. 

Hieruit blijkt m.i. dat artikel 78, tweede lid, ook algemene gelijk-
stellingen beoogt.

In het advies van de Raad van State wordt voorts het voorbeeld 
gegeven van de NMBS, die krachtens artikel 14 van de wet van 23 juli 
1926 ook genoot van een algemene gelijkstelling met de Staat voor 
alle directe en indirecte belastingen. Welnu, van de NMBS wordt 
gezegd dat zij vrijstelling zal blijven genieten van grondbelasting 
(Pasin. 1962, 1400).

Nu de fiscale gelijkstelling van de Centra met de Staat krachtens 
artikel 12 van de Besluitwet van 30 januari 1947 tot gevolg had dat deze 
vrijgesteld waren van de grondbelasting, impliceert zulks dat zij na de 
wet van 20 november 1962 verder vrijstelling blijven genieten van de 
onroerende voorheffing.

Het onderdeel faalt m.i. naar recht nu het uitgaat van de onjuiste 
rechtsopvatting dat artikel 12 van de Besluitwet van 30 januari 1947 
geen bijzondere wettelijke bepaling kan zijn in de zin van artikel 78, 
tweede lid van de wet van 20 november 1962 omdat zij geen specifieke 
fiscale vrijstelling voor grondbelasting toekent aan de Centra.

De appelrechters oordeelden dan ook wettig dat de Besluitwet van 
30 januari 1947 wel degelijk een “bijzondere wettelijke bepaling” is in 
de zin van artikel 78, tweede lid van de wet van 20 november 1962. Zij 
stelden daarbij terecht dat de andersluidende stelling die door eiser 
wordt voorgestaan zou impliceren dat de opheffing van de gelijkstel-
ling met de staat van verweerster door het eerste lid van dat artikel 78 
niet op verweerster zou slaan vermits die opheffing (alleen) geldt voor 
vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen die de 
gelijkstelling met de Staat genoten krachtens een “bijzondere wette-
lijke bepaling”, terwijl verweerster de gelijkstelling met de Staat 
precies genoot krachtens die Besluitwet van 30 januari 1947 (arrest, 
folio 1518).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beSLuIT : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 25 september 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 10 Besluitwet van 30 januari 1947 tot vaststel-
ling van het statuut van oprichting en werking van Centra belast met 
de bevordering en de coördinatie van de technische vooruitgang van de 
verschillende takken van’s lands bedrijfsleven, door het wetenschap-
pelijk onderzoek (hierna Besluitwet) bestaan de geldmiddelen van het 
Centrum uit :

— een toelage van het ministerie dat’s lands wederuitrusting in zijn 
bevoegdheid heeft, verleend door het koninklijk besluit tot aanneming 
van de statuten van het Centrum, zoals bepaald in artikel 18 ;

— een jaarlijkse bijdrage, vastgesteld bij het koninklijk besluit 
tot aanneming van de statuten van het Centrum, zoals bepaald in 
artikel 18, te betalen door al de bedrijven uit het gebied, in evenredig-
heid van hun belang ;

— toelagen van de openbare besturen en organismen daartoe bevoegd ;
— alle toelagen, giften en legaten van elke oorsprong en van elke 

aard ;
— alle betalingen door het Centrum geïnd voor de bijzondere dien-

sten of speciale opsporingen welke het verricht voor elk bedrijf uit het 
gebied ;

— de geldmiddelen voortkomend van de brevetten eventueel door het 
Centrum genomen.

Artikel 12, eerste lid, Besluitwet bepaalt : “De bijdrage bedoeld 
in artikel 10 van deze wet, alsmede elke toelage, gift of legaat, van 
welke aard ook, in hoofde van zowel het bedrijf als van de gever als in 
dat van het Centrum zijn vrijgesteld van elken fiscalen aanslag, van 
welken aard ook, in hoofde zowel van het bedrijf of van den gever als 
in dit van het Centrum dat, in fiscale zaken, gelijkgesteld wordt met 
den Staat”.

2. Uit de tekst van artikel 12, eerste lid, Besluitwet volgt dat de 
in deze wet bedoelde centra niet enkel genieten van een fiscale vrij-
stelling voor de in artikel 10 bedoelde bijdragen, toelagen, giften en 
legaten, maar dat zij, tot aan de opheffing ervan door artikel 78 van 
de wet van 20 november 1962 houdende hervorming van de inkomsten-
belasting, genoten van een algemene gelijkstelling met de Staat op 
fiscaal vlak.

3. Het onderdeel, dat aanvoert dat artikel 12 Besluitwet slechts een 
vrijstelling invoert voor de bijdragen, toelagen, giften en legaten 
waarvan sprake in artikel 10, steunt op een verkeerde rechtsopvatting 
en faalt derhalve naar recht.
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Tweede onderdeel

4. Artikel 78, eerste lid, van de wet van 20 november 1962 houdende 
hervorming van de inkomstenbelastingen bepaalt dat worden opge-
heven de gelijkstelling met de Staat inzake inkomstenbelastingen 
of de vrijstelling van de inkomstenbelasting of van elke aanslag op 
de inkomsten ten voordele van de Staat of van de bedrijfsbelasting, 
waarvan om het even welke vennootschappen, verenigingen, instel-
lingen of organismen naar publiek- of privaatrecht genieten krachtens 
bijzondere wettelijke bepalingen.

Artikel 78, tweede lid, van dezelfde wet bepaalt dat wanneer die 
vennootschappen, verenigingen, instellingen of organismen krachtens 
een bijzondere wettelijke bepaling genieten van de vrijstelling van de 
grondbelasting, deze vrijstelling wordt geacht te slaan op de onroe-
rende voorheffing.

5. Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 20 november 1962 blijkt dat 
met een bijzondere wettelijke bepaling krachtens dewelke de vennoot-
schappen, verenigingen, instellingen en organismen vrijstelling van 
grondbelasting genieten, ook bedoeld kunnen zijn bepalingen van een 
bijzondere wet die voorzien in een algemene gelijkstelling met de Staat 
op fiscaal vlak.

Hieruit volgt dat vermits de fiscale gelijkstelling van de Centra met 
de Staat krachtens artikel 12 Besluitwet tot gevolg had dat deze vrij-
gesteld waren van de grondbelasting, zij na de wet van 20 november 
1962 verder vrijstelling genieten van de onroerende voorheffing.

6. Het onderdeel, dat aanvoert dat artikel 12 Besluitwet geen bijzon-
dere wettelijke bepaling kan zijn in de zin van artikel 78, tweede lid 
van de wet van 20 november 1962 omdat zij geen specifieke fiscale vrij-
stelling voor grondbelasting toekent aan de Centra, berust op een 
verkeerde rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.

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

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

13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van Eeckhoutte 
en de heer Verbist.
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N° 118

1o kamer — 13 februari 2014
(F.13.0059.N)

GemeeNTe-, proVINCIe- eN pLaaTSeLIJke beLaSTINGeN. — 
GemeeNTebeLaSTINGeN. — beVoeGDHeID ToT beLaSTINGHeffING. — 
VerboDeN GeLIJkaarDIGe beLaSTING. — beGrIp.

Een lokale belasting die gestoeld is op een van de wezenlijke componenten 
die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een 
verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1o, WIB92 ; een 
gemeentebelasting op concerten, film-, video- en erotische voorstellingen 
die wordt berekend op het brutobedrag van alle ontvangsten, vermin-
derd met de daarop toegepaste belasting op de toegevoegde waarde, is 
voor de organisatoren van concerten en voorstellingen die onderworpen 
zijn aan de personen- en vennootschapsbelasting een verboden gelijk-
aardige belasting omdat die inkomsten een essentieel bestanddeel zijn 
voor de vaststelling van de grondslag van die inkomstenbelastingen  (1). 
(Art. 464, 1o, WIB92)

(STaD GeNT T. Nekka V.Z.W.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Naar aanleiding van de organisatie van twee concerten op 24 en 
26 april 1998, met name de “Nekka-nacht” en het “Vlaams Nationaal 
Zangfeest”, werd verweerster door de stad Gent belast op grond van het 
reglement van 19 januari 1998 betreffende de belasting op concerten, 
film-, video en erotische voorstellingen.

Bij het thans bestreden arrest oordeelde het Hof van Beroep te 
Antwerpen dat deze belastingaanslagen dienen te worden vernietigd.

2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie komt eiseres 
op tegen de beslissing van de appelrechters dat een belasting op 
concerten, film-, video- en erotische voorstellingen die, zoals in casu, 
wordt berekend op het bruto bedrag van alle ontvangsten, vermin-
derd met de daarop toegepaste belasting op de toegevoegde waarde, 
te beschouwen is als een “gelijkaardige belasting” als bedoeld in 
artikel 464, 1o, van het WIB92 vermits die ontvangsten een component 
zijn van de grondslag in de inkomstenbelasting die wordt geheven ten 
laste van de schuldenaar van die belasting. 

Aangezien er volgens eiseres een wezenlijk verschil bestaat tussen 
de bruto-ontvangsten en de grondslagen van de in artikel 464, 1o, van 
het WIB92 vermelde belastingen, zou die bepaling de gemeenten niet 
verbieden een gemeentelijke belasting te heffen op de bruto-ontvangsten.

3. Overeenkomstig artikel 464,1o WIB92 zijn de provincies, de agglo-
meraties en gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen 
op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechts-

  (1) Zie concl OM.
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personenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijk-
aardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belas-
tingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

Uw Hof oordeelde terzake meermaals dat een lokale belasting die 
is gestoeld op één van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de 
grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, een verboden “gelijk-
aardige belasting” is in de zin van artikel 464, 1o, van het WIB92  (1).

Ik kan tevens verwijzen naar mijn gepubliceerde conclusies bij de 
geciteerde arresten. 

Wat voorliggende problematiek betreft, oordeelde Uw Hof reeds dat 
een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden die wordt 
berekend op de verwezenlijkte omzet, verminderd met de daarop toege-
paste belasting op de toegevoegde waarde, een verboden gelijkaardige 
belasting is in zoverre de omzet een essentieel element uitmaakt dat 
in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van de grondslag 
van de inkomstenbelasting die wordt geheven ten laste van de schulde-
naar van die belasting  (2).

Vanuit dezelfde optiek is een gemeentebelasting op concerten, film-, 
video- en erotische voorstellingen die wordt berekend op het bruto-
bedrag van alle ontvangsten, verminderd met de daarop verschul-
digde btw, ten aanzien van organisatoren die onderworpen zijn aan 
de personen- of de vennootschapsbelasting een verboden gelijkaardige 
belasting, nu die inkomsten een essentieel bestanddeel zijn voor de 
vaststelling van de grondslag van die inkomstenbelastingen.

Artikel 464, 1o, WIB92 verbiedt derhalve de gemeenten om de organi-
sator van een concert, voorstelling, vertoning of een vermakelijkheid 
te belasten op de bruto-inkomsten.

Het voorgaande heeft tot gevolg dat bv. een gemeentelijke belasting 
op tickets voor een festival of vertoning niet onder het verbod van 
artikel 464, 1o WIB92 valt indien er een forfaitair tarief wordt gebruikt 
(bv. 0,85 euro per ticket). Een gemeentebelasting die daarentegen over-
eenstemt met een percentage van de brutowinst of de omzet blijft 
daarentegen verboden  (3).

Het onderdeel gaat uit van een verkeerde rechtsopvatting, en faalt 
derhalve naar recht.

4. Het standpunt dat het Grondwettelijk Hof over artikel 464, 1o, 
WIB92 inneemt in zijn arrest nr. 19/2012 van 16 februari 2012 kan m. i. 
niet worden gevolgd.

  (1) Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0053.N, AC 2012, nr. 336, met concl. OM ; Cass. 24 mei 2012, 
AR F.11.0052.N, AC 2012, nr. 53, met concl. OM ; Cass. 5 mei 2011, AC 2011, nr. 301 ; Cass. 
10 december 2009, AR F.08.0041.N, AC 2009, nr. 737, met concl. OM ; Cass. 10 oktober 2008, 
AR F.06.0096.N, AC 2008, nr. 538, met concl. OM ; RvSt, 18 maart 2003, nr. 117.154, T.Gem. 
2003, 274, met noot P. De Somere, “Artikel 464, 1° WIB92 en de fiscale bevoegdheid van 
gemeenten. Het kadastraal inkomen in gemeentebelastingen : verboden vrucht ?” ; TFR 
2003, afl. 247, 799, met noot S. HuyGHe, “Lokale heffingen op basis van het kadastraal 
inkomen heeft de wetgever nooit gewild”.

  (2) Cass. 10 december 2009, AR F.08.0041.N, met concl. van het OM.
  (3) Zie Cass. 24 mei 2012, AR F.11.0052.N, AC 2012, nr. 335 en Cass. 24 mei 2014, AR 

F.11.0053.N, AC 2012, nr. 336, en mijn geschreven conclusies bij deze arresten.
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In dat arrest stelt het Grondwettelijk Hof dat “artikel 464, 1o WIB 
1992 niet verbiedt een gemeentelijke belasting te heffen op de bruto-
ontvangsten nu die grondslag wezenlijk verschilt van de grondslag 
van zowel de personenbelasting, als van de vennootschapsbelasting en 
overigens ook van die van de in dezelfde bepaling beoogde rechtsperso-
nenbelasting en van de belasting van de niet- inwoners”.

Een dergelijke al te restrictieve interpretatie van het verbod voor 
de gemeenten om gelijkaardige belastingen te heffen, kan m.i. niet 
worden aangehouden nu de wetgever met de verbodsbepaling heeft 
willen beletten dat de lokale besturen concurrerende belastingen 
zouden instellen met de inkomstenbelastingen. 

Terecht wordt in de rechtsleer aangenomen dat de wetgever de 
lokale besturen heeft willen beletten om belastingen in te stellen 
met als eigenlijk doel een heffing in functie van het inkomen te orga-
niseren  (1). 

Het was inderdaad de bedoeling te vermijden dat de gemeenten in de 
praktijk concurrerende inkomstenbelastingen zouden instellen. 

Auteur De Jonckheere stelt zich dan ook terecht de volgende vragen 
bij het arrest van het Grondwettelijk Hof : “Welke vereenvoudiging 
is er immers indien de verbodsbepaling van artikel 464, 1o WIB 1992 
niet verhindert dat er naast een belasting op de netto-winst eveneens 
een belasting wordt geheven op de bruto-ontvangsten ? Welke grotere 
gelijkheid wordt er verkregen als er naast de nationaal geheven belas-
ting op de bedrijfsinkomsten in sommige gemeenten en ten aanzien 
van sommige bedrijfsactiviteiten ook een belasting op de brutowinst 
wordt geheven ? ... Hoe wordt ten slotte de complexiteit van het fiscaal 
stelsel en een belemmerend fiscaal systeem tegengegaan en een volle-
dige scheiding van rijks- en lokale belastingen bekomen, indien het 
voor gemeenten en provincies mogelijk blijft belastingen te heffen op 
de brutowinsten van die economische activiteiten die plaatsvinden op 
hun grondgebied ?”  (2).

De auteur besluit dan ook dat de traditionele interpretatie, volgens 
dewelke artikel 464, 1o WIB92 alle lokale belastingen verbiedt die 
worden geheven op de wezenlijke componenten die de grondslag van 
de inkomstenbelastingen bepalen, even grondwetsconform is als 
de interpretatie die het Grondwettelijk Hof aan die bepaling heeft 
gegeven. 

De weg die het Grondwettelijk Hof bewandelt door het verruimen van 
de fiscale armslag van de gemeenten, valt vanuit economisch oogpunt 
(dubbele belasting) inderdaad niet te verantwoorden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beSLuIT : Verwerping.

  (1) Zie P. maCaLuSo, “De verbodsbepaling van artikel 464, 1o WIB 1992 : een hete adem 
in de nek van de lokale besturen”, in Topics Lokale Bedrijfsbelastingen, M. De Jonckheere 
(ed.), Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008, 141-145.

  (2) M. De JoNCkHeere, noot onder GwH, 16 februari 2012, LRB 2012, 889 en 891.
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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 18 januari 2011 op verwijzing bij het arrest van 
10 oktober 2008 van het Hof.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel 

1. Krachtens artikel 464, 1°, WIB92 zijn de provincies, de agglome-
raties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcen-
tiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op 
de rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of 
van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van 
die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorhef-
fing betreft.

2. Een lokale belasting die is gesteund op een van de wezenlijke 
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelas-
tingen bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting.

3. De omstandigheid dat de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale 
financiën doet blijken dat de wetgever gewild heeft dat de belasting 
op de vertoningen en vermakelijkheden die voorheen ten behoeve van 
het Rijk werd gevestigd, wordt overgelaten aan de gemeenten en de 
provincies, kan niet tot gevolg hebben dat de in artikel 464, 1°, WIB92 
vervatte beperking van de belastingbevoegdheid van de lokale over-
heden, voor niet-geschreven wordt gehouden, daar de wetgever niet 
uitdrukkelijk is afgeweken van de in voormeld artikel 464, 1°, WIB92 en 
in de bepalingen die haar in de tijd voorafgingen vervatte beperking 
van de gemeentelijke heffingsbevoegdheid.

4. Een gemeentebelasting op concerten, film-, video- en eroti-
sche voorstellingen die wordt berekend op het brutobedrag van alle 
ontvangsten, verminderd met de daarop toegepaste belasting op de 
toegevoegde waarde, is voor de organisatoren van concerten en voor-
stellingen die onderworpen zijn aan de personen- en vennootschapsbe-
lasting een verboden gelijkaardige belasting bedoeld in artikel 464, 1°, 
WIB92, omdat die inkomsten een essentieel bestanddeel zijn voor de 
vaststelling van de grondslag van die inkomstenbelastingen.
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5. De appelrechters stellen vast dat het toepasselijke gemeentelijk 
belastingreglement de bruto-ontvangsten van concerten en voorstel-
lingen als belastbare grondslag heeft.

6. Op grond van die vaststelling hebben de appelrechters naar recht 
kunnen oordelen dat het belastingreglement ten aanzien van organi-
satoren die onderworpen zijn aan de personen- of vennootschapsbelas-
ting, strijdig is met artikel 464, 1°, WIB92. 

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
7. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de overige in het 

middel aangewezen wetsbepalingen, waaronder de artikelen 10, 11 en 
172 Grondwet, is het afgeleid en bijgevolg niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer van Eeckhoutte.

N° 119

1o kamer — 13 februari 2014
(F.13.0073.N)

1o GroNDWeT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 10. — GeLIJkHeID VaN De 
beLGeN Voor De WeT. — beGrIp.

2o GroNDWeT 1994 (arT. 1 ToT 99). — arTIkeL 11. — GeLIJkHeID VaN De 
beLGeN Voor De WeT. — beGrIp.

3o GroNDWeT 1994 (arT. 100 ToT eINDe). — arTIkeL 172. — GeLIJkHeID 
INZake beLaSTINGeN. — beGrIp.

4o beLaSTING. — GeLIJkHeID INZake beLaSTINGeN. — oNDerSCHeID TuSSeN 
VerSCHILLeNDe CaTeGorIeëN beLaSTINGpLICHTIGeN. — VereISTe VeraNTWoor-
DING. — ToeTSING VaN HeT GemaakTe oNDerSCHeID.

5o GemeeNTe-, proVINCIe- eN pLaaTSeLIJke beLaSTINGeN. — 
GemeeNTebeLaSTINGeN. — beLaSTING op De oNbeWooNbare eN LeeG-
STaaNDe WoNINGeN. — VerSCHILLeNDe CaTeGorIeëN VaN beLaSTINGpLICHTIGeN. 
— VereISTe VeraNTWoorDING. — CrITerIa. — arTT. 10, 11 eN 172 GW. 1994. 

1o, 2o, 3o, 4o en 5o De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de 
Belgen en de niet-discriminatie inzake belastingen staan niet eraan in 
de weg dat eenzelfde fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien 
van categorieën van personen die zich in een verschillende situatie 
bevinden, voor zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording 
bestaat : het voorhanden zijn van dergelijke verantwoording moet worden 
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getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan 
de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en het 
beoogde doel ; in het licht van de doelstellingen van het belastingregle-
ment op de onbewoonbare en leegstaande woningen, is het niet onredelijk 
om slechts een enkel basistarief van 1.000 euro per belastbare woning in 
te stellen, zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang 
de waarde, de omvang, de oppervlakte of de ligging van de woning  (1). 
(Artt. 10, 11 en 172 Grondwet)

(W. e.a. T. STaD meCHeLeN)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 8 januari 2013.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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. De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de 
niet-discriminatie inzake belastingen staan niet eraan in de weg dat 
eenzelfde fiscale behandeling wordt ingesteld ten aanzien van catego-
rieën van personen die zich in een verschillende situatie bevinden, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. 
Het voorhanden zijn van dergelijke verantwoording moet worden 
getoetst aan het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en aan 
de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende middelen en 
het beoogde doel.

2. Blijkens de aanhef van het belastingreglement van de eiseres 
van 29 juni 2006 op gebouwen of woningen die beschouwd worden als 
onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leeg-
staand of onafgewerkt, heeft de belasting, naast een financieel doel, 
als doelstellingen het aanmoedigen van bewoning of gebruik van 
kwalitatieve woningen of gebouwen, het voorkomen en bestrijden van 
de verslechtering van de kwaliteit van woningen en gebouwen en het 
voorkomen en bestrijden van langdurige leegstand van woningen en 
gebouwen.

  (1) Cass. 5 oktober 1990, AR F.1818.N, AC 1990-91, nr. 61 ; Cass., 29 maart 2001, AR 
F.99.0077.F, AFT, 11.2001, 440, noot J. aSTaeS ; Cass. 15 januari 2004, AR F.02.0006.N, AC 
2004, nr. 24 ; Cass., 8 juni 2006, AR F.04.0050.N, AC 2006, nr. 319.
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In het licht van deze doelstellingen is het niet onredelijk om slechts 
een enkel basistarief van 1.000 euro per belastbare woning in te stellen, 
zonder dat daarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang de 
waarde, de omvang, de oppervlakte of de ligging van de woning.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

13 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Symoens (bij 
de balie te Antwerpen) en de heer Huber (bij de balie te Antwerpen).

N° 120

1o kamer — 14 februari 2014
(C.12.0460.F)

WeTTeN. DeCreTeN. orDoNNaNTIeS. beSLuITeN. — WerkING IN 
De TIJD eN IN De ruImTe. — WerkING IN De TIJD. — WaaLSe DeCreTeN 
VaN 12 februarI eN 27 meI 2004. — WaTerDISTrIbuTIe IN HeT WaaLSe GeWeST. 
— WaTerWeTboek. — GeLDeNDe reCHTSVerHouDING. — oNmIDDeLLIJke ToepaS-
SING.

Het arrest schendt artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek niet en miskent 
evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht 
van de wetten, wanneer het overweegt dat het decreet van 12 februari 
2004 betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de open-
bare waterdistributie in het Waalse Gewest en het decreet van 27 mei 2004 
betreffende het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, onmid-
dellijk van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen de partijen, 
die ontstaan is onder vigeur van de vroegere wet maar voortduurt onder 
vigeur van de voormelde decreten  (1).

(f. e.a. C. INTerCommuNaLe NamuroISe  
De SerVICeS pubLICS C.V.b.a.)

  (1) Het Hof heeft, gelet op de reglementaire aard van de rechtsverhouding tussen de 
partijen, waarop de regel van toepassing is volgens welke een nieuwe wet, in de regel, 
niet alleen van toepassing is op de toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden 
die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepas-
sing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten, een substitutie 
van motieven gedaan, op grond dat een foutieve rechtsgrond vervangen moest worden 
door een ter zake dienende rechtsgrond ; zie, in dezelfde zin, voor de levering van elek-
triciteit, Cass. 4 december 2000, AR C.99.0095.F, AC 2000, nr. 664.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 13 december 2011.

Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eisers voeren volgend middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 2, 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek ;
— de artikelen D.181 en D.233 van het decreet van het Waalse Gewest van 

27 mei 2004 betreffende het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt ;
— de artikelen 1, 2, 21, 27 en 29 van het decreet van het Waalse Gewest van 

12 februari 2004 betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de 
openbare waterdistributie in het Waalse Gewest.

Aangevochten beslissingen

Het arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt, verklaart het hoger beroep van 
de verweerster gegrond, veroordeelt de eerste eiseres, hoofdelijk en ondeel-
baar met O. V., om aan de verweerster het bedrag van 13.261,07 euro te betalen, 
vermeerderd met de interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf de datum 
van inleiding van de procedure tot de algehele betaling, veroordeelt de eisers 
hoofdelijk en ondeelbaar om aan de verweerster het bedrag van 4.127,21 euro te 
betalen, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf de 
datum van inleiding van de procedure tot de algehele betaling, en veroordeelt 
hen hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling van de kosten van de twee aanleggen, 
om de volgende redenen :

 “De betrekkingen tussen de eigenaar van een pand en de rechtspersonen 
die hem van stromend water voorzien, zijn vastgelegd in een toetredingsover-
eenkomst waarvan het bestaan ipso facto wordt afgeleid uit het bestaan van 
een aansluiting. Die overeenkomst valt onder de toepassing van een reglemen-
tering van openbare orde, die de rechten en verplichtingen van de partijen 
vastlegt. De argumentatie die [de eisers] naar voren brengen in de punten 1.1, 
1.2 en 1.3 van hun conclusie is in dat opzicht misleidend en kan niet worden 
aangenomen.

De eerste rechter wijst terecht erop dat ‘in dit geval, enkel de vraag moet 
worden gesteld of die reglementaire bepalingen al dan niet een hoofdelijkheid 
tussen eigenaar en huurder invoeren wat betreft de schulden die voortvloeien 
uit facturen van watervoorziening’.

[De verweerster] grondt haar vordering tegen [de eisers] wat dat betreft op de 
artikelen D.223 (lees : D.233) en D.270bis, 5o, van het Waterwetboek.

[De eisers] voeren ten onrechte het middel van niet-toepasselijkheid van die 
artikelen aan, op grond van artikel 27 van het decreet van 12 februari 2004, 
dat de voormelde artikelen van het Waterwetboek in de wetgeving invoert. 
Artikel 27, luidens hetwelk ‘de op 1 juli 2003 lopende specifieke overeenkom-
sten van toepassing blijven’, zou volgens hen betekenen dat enkel de overeen-
komsten van na 1 juli 2003 onder de toepassing van dat decreet vallen, en dat, 
zo beweren zij, is niet het geval voor de overeenkomst die O.V. heeft gesloten 
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op 1 mei 2001. Dat artikel 27 betreft uitsluitend de ‘specifieke overeenkomsten’, 
dat wil zeggen de bijzondere overeenkomsten die gesloten zijn met de indu-
striële grootverbruikers of nog met gemeenten of publieke rechtspersonen. De 
overeenkomst aangegaan door O.V. valt niet binnen een van die categorieën 
van specifieke overeenkomsten. Het decreet van 12 februari 2004 is te dezen dus 
wel degelijk van toepassing”.

Grieven

Hoewel een nieuwe wet, in de regel, niet alleen van toepassing is op de 
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekom-
stige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voor-
doen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing 
geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten, wordt ter 
zake van overeenkomsten aangenomen dat de vroegere wet van toepassing 
blijft tenzij de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat ze 
van toepassing is op de lopende overeenkomsten. Dat algemeen rechtsbeginsel 
van de niet-terugwerkende kracht van de wet is vastgelegd in artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Alleen de wet die de essentiële belangen van de Staat of van de gemeenschap 
raakt of die, in het privaat recht, de juridische grondslagen vastlegt waarop 
de economische of morele orde van de maatschappij rust, is van openbare orde. 
In dat opzicht wordt aangenomen dat een aangelegenheid die de Staat of de 
maatschappij aanbelangt, niet per se de openbare orde raakt of dat alle regels 
die op die aangelegenheid van toepassing zijn, daarom dat karakter hebben. 
Zo worden, in publiek en administratief recht, als wetten van openbare orde 
aangemerkt, de wetten die betrekking hebben op de vaststelling en de inning 
van belastingen, het muntstelsel, de bevoegdheden van de Staat, de besturen, 
de administratieve en de gerechtelijke overheden, het strafrecht en de straf-
rechtspleging, de administratieve organisatie van de beroepen, de organi-
satie en de toepassing van de grondwettelijke vrijheden, de maatregelen van 
economisch beleid en, in privaatrecht, de wetten die betrekking hebben op de 
staat en de bekwaamheid van de personen, de sociale zekerheid, de arbeidson-
gevallen en de beroepsziekten, de tienjarige aansprakelijkheid van architecten 
en aannemers, het recht van verdediging, het faillissement, de reorganisatie 
en de continuïteit van de ondernemingen.

Dat geldt niet voor de regels die van toepassing zijn op de commerciële en 
economische betrekkingen tussen de waterdistributiemaatschappijen en de 
“abonnees” en die een hoofdelijkheid opleggen tussen de werkelijke gebruiker 
en de eigenaar van de panden waar het waterverbruik plaatsvindt. Die regels 
hebben niet tot doel de essentiële belangen van de Staat te beschermen maar 
dienen enkel de belangen van de distributiemaatschappijen en houden geen 
verband met de economische en morele orde van de maatschappij.

Artikel D.181 van het Waalse decreet van 27 mei 2004 en artikel 1 van het 
Waalse decreet van 12 februari 2004 beperken zich ertoe “de abonnee” te 
omschrijven als “elke houder van een recht van eigendom, vruchtgebruik, 
blote eigendom, gebruik, woning, oppervlakte, erfpacht op een gebouw dat op 
de openbare distributie aangesloten is”, “de verbruiker” als “elke persoon die 
het genot heeft van het door een leverancier beschikbaar gestelde water” en “de 
gebruiker” als “elke persoon die voor openbare waterdistributie in aanmerking 
komt als bewoner van een aangesloten gebouw”.

Artikel D.233 van het decreet van 27 mei 2004 en artikel 21 van het decreet 
van 12 februari 2004 bepalen dat, in beginsel, “de abonnee”, wanneer hij niet “de 
gebruiker” of “de verbruiker” is, niet hoofdelijk en ondeelbaar gehouden kan 
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worden tot betaling van de schulden van laatstgenoemde, voor zover hij bepaalde 
elementen kan aantonen, namelijk dat hij de verdeler kennis heeft gegeven van 
de wijziging van bewoning van het pand of nog van het feit dat “een ongewoon 
hoog verbruik niet te wijten is aan de staat van de private installaties”.

Het arrest, dat aanneemt dat de betrekkingen tussen “de abonnee” en de 
verdeler voortvloeien uit een overeenkomst, al is het uit een “toetredingsover-
eenkomst”, maar beslist dat het gehele Waalse Waterwetboek, en inzonder-
heid de regel volgens welke de eigenaar of de houder van een zakelijk recht op 
het goed waar het verbruik plaatsvindt hoofdelijk gehouden is tot de betaling 
van die kost, ook al heeft hij hiermee niets te maken, van openbare orde is, 
miskent het begrip openbare orde, zoals het met name is vastgelegd in de arti-
kelen 6 en 1131 van het Burgerlijk Wetboek, en schendt de artikelen D.181, D.233 
van het Waalse decreet van 27 mei 2004 en 1, 2 en 21 van het Waalse decreet van 
12 februari 2004.

Daarenboven bevatten noch het decreet van 27 mei 2004 noch het decreet 
van 12 februari 2004 bepalingen krachtens welke die decreten van toepassing 
zouden zijn op de bij hun inwerkingtreding lopende overeenkomsten.

Integendeel, artikel 27 van het decreet van 12 februari 2004 wijst erop dat “ de 
op 1 juli 2003 lopende specifieke overeenkomsten van toepassing blijven”.

Dat artikel omschrijft niet wat het onder “specifieke overeenkomsten” 
verstaat en geen enkele bepaling van dat decreet biedt dienaangaande enige 
verduidelijking. Het artikel bepaalt hoegenaamd niet dat het uitsluitend over-
eenkomsten met industriëlen, gemeenten of publieke rechtspersonen betreft.

Het arrest, dat beslist dat artikel 27 van het decreet van 12 februari 2004 niet 
van toepassing is op het abonnement van O.V. en op de aansluiting van het pand 
van de eisers, omdat het voormelde artikel enkel van toepassing zou zijn op de 
grootverbruikers, de gemeenten en de publieke rechtspersonen, voegt aan die 
bepaling een toepassingsvoorwaarde toe die zij niet bevat en schendt ze dus.

Zelfs al was artikel 27 van het decreet van 12 februari 2004 niet op dit geval van 
toepassing, blijft het niettemin een feit dat het arrest, aangezien artikel 233 
van het decreet van 27 mei 2004 en artikel 21 van het decreet van 12 februari 
2004 niet van openbare orde zijn en geen van die decreten bepaalt dat ze onmid-
dellijk van toepassing zijn op de lopende overeenkomsten, artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt en het algemeen beginsel van de niet-terugwer-
kende kracht van de wetten miskent door die decreten met terugwerkende 
kracht toe te passen op een bij hun inwerkingtreding lopende overeenkomst.
Het arrest is zodoende niet naar recht verantwoord en schendt alle in het mid-
del aangewezen bepalingen.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Enerzijds verduidelijkt het middel niet in hoeverre de artikelen D.181 
en D.233 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 mei 2004 betref-
fende het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en de arti-
kelen 1, 2 en 21 van het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 
2004 betreffende de tarifering en de algemene voorwaarden van de open-
bare waterdistributie in het Waalse Gewest zouden zijn geschonden.

Anderzijds is de rechtsverhouding tussen de eigenaar van een pand 
en de verdeler van een openbare dienst, zoals de verweerster, die 
water verdeelt, vastgelegd in een publiekrechtelijk reglement en is ze 
derhalve reglementair en niet contractueel.
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Het arrest overweegt dat “de betrekkingen tussen de eigenaar van 
een pand en de rechtspersonen die hem van stromend water voorzien, 
zijn vastgelegd in een toetredingsovereenkomst waarvan het bestaan 
ipso facto wordt afgeleid uit het bestaan van een aansluiting”.

Het Hof dient een foutieve rechtsgrond te vervangen door een andere 
rechtsgrond.

Hoewel de eisers terecht aanvoeren dat, enerzijds, de bepalingen van 
de in het middel bedoelde Waalse decreten van 12 februari en 27 mei 
2004 ertoe strekken de commerciële betrekkingen tussen de waterdis-
tributiemaatschappijen en hun abonnees te regelen en dat, anderzijds, 
geen van de twee decreten bepalingen bevat die hen onmiddellijk van 
toepassing maken op de lopende overeenkomsten, kan uit het reglemen-
tair karakter van de rechtsverhouding tussen de partijen niettemin 
worden afgeleid dat hierop de regel van toepassing is volgens welke een 
nieuwe wet, in de regel, niet alleen van toepassing is op de toestanden 
die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige 
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich 
voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die 
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten.

Het arrest, dat overweegt dat de decreten van 12 februari en 27 mei 
2004 onmiddellijk van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen 
de eisers en de verweerster, die ontstaan is onder vigeur van de vroe-
gere wet maar voortduurt onder vigeur van de voormelde decreten, 
schendt artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek niet en miskent evenmin 
het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van de 
wetten.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Hoewel het voor het overige klopt dat noch artikel 27 van het decreet 

van 12 februari 2004 noch enig andere bepaling van dat decreet de 
uitdrukking “specifieke overeenkomsten” omschrijven, legt het arrest 
die uitdrukking, overeenkomstig de parlementaire voorbereiding van 
het decreet, in die zin uit dat ze enkel betrekking heeft op de overeen-
komsten die gesloten zijn met de grootverbruikers, de gemeenten en de 
publiekrechtelijke rechtspersonen, en schendt het aldus het voormelde 
artikel 27 niet.

Het middel, in zoverre het ontvankelijk is, kan niet worden aange-
nomen.

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

14 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Batselé. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en 
mevr. Grégoire.
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N° 121

1o kamer — 14 februari 2014
(C.12.0522.F)

1o VorDerING IN reCHTe. — reCHTSVorDerING. — burGerLIJke ZakeN. — 
meDe-eIGeNDom. — arTIkeLeN 577-2, § 5, eN 577-2, § 6, VaN HeT burGerLIJk 
WeTboek –ToepaSSINGSGebIeD ratioNe persoNae.

2o VorDerING IN reCHTe. — reCHTSVorDerING. — burGerLIJke ZakeN. 
— meDe-eIGeNDom. — HuuroVereeNkomST. — VerSCHuLDIGDe beDraGeN. — 
TeruGVorDerING. — TIJDSTIp VaN De VorDerING. — HoeDaNIGHeID. — GeVoLG.

3o CaSSaTIemIDDeLeN. — burGerLIJke ZakeN. — NIeuW mIDDeL. 
— arTIkeLeN 17 eN 18 VaN HeT GereCHTeLIJk WeTboek. — bepaLINGeN DIe VaN 
opeNbare orDe of VaN DWINGeND reCHT ZIJN. — oNTVaNkeLIJkHeID.

1o De artikelen 577-2, § 5, en 577-2, § 6, van het Burgerlijk Wetboek, die 
betrekking hebben op de daden tot behoud, de daden van voorlopig 
beheer van de gemeenschappelijke zaak, de andere daden van beheer 
en de daden van beschikking, zijn slechts tussen mede-eigenaars van 
toepassing, behalve de uitzonderingen die verantwoord worden door het 
onsplitsbaar karakter van de huurovereenkomst  (1).

2o Uit de artikelen 544, 546, 1709 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek blijkt 
niet dat de eis tot betaling van de ter uitvoering van een huurover-
eenkomst verschuldigde bedragen niet kan worden ingediend door een 
persoon die niet de hoedanigheid van eigenaar heeft op het ogenblik dat 
de vordering wordt ingesteld  (2).

3o Het middel, dat gegrond is op de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk 
Wetboek, die noch van openbare orde noch van dwingend recht zijn, en 
dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd, waarvan hij niet op eigen 
initiatief heeft kennisgenomen en niet diende kennis te nemen, is nieuw 
en, derhalve, niet ontvankelijk  (3).

(HaLTèreS & Go V.Z.W. T. p.)

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 121. 
  (2) Zie 1.
  (3) Zie 1. De vermelding van het Hof, die m.b.t. het begrip nieuw cassatiemiddel geen 

nieuwe regel bevat, is in die zin bijzonder dat ze een omstandig antwoord geeft op de 
kritiek van de eiseres, die ook aanvoerde dat de vordering van de verweerster in haar 
conclusie, op een ogenblik dat ze niet langer mede-eigenaar van het pand was, niet 
ontvankelijk was omdat de verweerster noch de hoedanigheid noch het belang had om 
op te treden, en dat de eerste rechter, die de voormelde vordering had toegewezen, zijn 
beslissing aldus niet naar recht verantwoordde (schending van de artikelen 17 en 18 van 
het Gerechtelijk Wetboek). Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermocht acht te 
slaan, niet bleek dat de eiseres voor de feitenrechter had aangevoerd dat de verweer-
ster noch de hoedanigheid noch het belang had om een nieuwe vordering in te stellen, 
volgde hieruit evenwel dat het voormelde middel, voor het Hof, een nieuw middel was, 
voor zover, en in tegenstelling tot wat traditiegetrouw wordt aangenomen (A. feTTWeIS : 
“L’intérêt est la mesure des actions, la conditions fondamentale de leur recevabilité 
(…)”, in Manuel de procédure civile, Faculté de droit de Liège, 1985, nr. 27, p. 39 ; G. De 
LeVaL, Eléments de procédure civile, tweede uitg., 2005, nr. 7, p. 17. Contra Cass. 27 februari 
2007, in JT 2007, en kritische commentaar van J.-F. VaN DrooGHeNbroeCk, p. 482 e.v. Over 
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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 Bergen van 29 juni 2012.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 20 januari 2014 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht en advo-
caat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

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

Derde onderdeel

Volgens artikel 577-2, § 5, Burgerlijk Wetboek kan de mede-eige-
naar geldig daden tot behoud en daden van voorlopig beheer van de 
gemeenschappelijke zaak verrichten, terwijl artikel 577-2, § 6, Burger-
lijk Wetboek voor de andere daden van beheer en voor de daden van 
beschikking de medewerking van alle mede-eigenaars vereist.

Die bepalingen zijn slechts tussen mede-eigenaars van toepassing, 
behalve de uitzonderingen die verantwoord worden door het onsplits-
baar karakter van de huurovereenkomst.

Het bestreden vonnis verantwoordt zijn beslissing naar recht dat 
de verweerster zelf mocht optreden tegen de eiseres, op grond dat, 
enerzijds, de verweerster mede-eigenaar was van het pand dat door 
de eiseres tot 28 april 2010 werd gehuurd en dat, anderzijds, de vorde-
ring, in haar meest recente staat, betrekking had op de betaling van 
de “onbetaalde huurgelden en lasten, voor de periode van mei 2008 
tot april 2010”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Vierde onderdeel

Het onderdeel, dat gegrond is op de artikelen 17 en 18 van het Gerech-
telijk Wetboek, die noch van openbare orde noch van dwingend recht 
zijn, en dat niet aan de feitenrechter is voorgelegd, waarvan hij niet op 

het eensgezinde standpunt van de Belgische rechtsleer dat het procedureel belang onder 
de openbare orde valt en dat de grond van niet-ontvankelijkheid, die de miskenning 
ervan bestraft, voor de feitenrechter een mogelijkheid tot optreden vormt, zie C. De boe, 
“Le défaut d’intérêt né et actuel”, Ann. Dr. Louvain, 2006, nr. 77, p. 156, en de talrijke 
verwijzingen in de noot nr. 331 onderaan de pagina), niet ervan uitgegaan wordt dat de 
artikelen 17 (hoedanigheid en belang van de eiser) en 18 (onmiddellijk en vaststaand 
belang) van het Gerechtelijk Wetboek bepalingen zijn die van openbare orde of van dwin-
gend recht zijn. Dat is wat het Hof beslist (zie ook de verwijzingen in de schriftelijke 
conclusie van het OM, Pas. 2014, nr. 121, noot nr. 2 onderaan de pagina).
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eigen initiatief heeft kennisgenomen en niet diende kennis te nemen, 
is in zoverre nieuw en, derhalve, niet ontvankelijk.

Voor het overige blijkt uit de artikelen 544, 546, 1709 en 1728 Burger-
lijk Wetboek niet dat de eis tot betaling van de ter uitvoering van een 
huurovereenkomst verschuldigde bedragen niet kan worden ingediend 
door een persoon die niet de hoedanigheid van eigenaar heeft op het 
ogenblik dat de vordering wordt ingesteld.

Het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, faalt naar recht.

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

14 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Foriers.

N° 122

1o kamer — 14 februari 2014
(C.14.0030.F)

VerWIJZING VaN eeN reCHTbaNk Naar eeN aNDere. — burGer-
LIJke ZakeN. — GeWeTTIGDe VerDeNkING. — omVaNG VaN HeT GereCHT. — 
WeerSLaG.

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechtbank van 
eerste aanleg te Luik, wegens gewettigde verdenking, is kennelijk niet 
ontvankelijk, aangezien de aangevoerde grieven slechts twee magistraten 
betreffen die in kort geding zetelen en de verzoeker niet aantoont dat die 
grieven ook zouden kunnen gelden voor alle magistraten waaruit de zetel 
van die rechtbank is samengesteld en waarvan de omvang een dergelijke 
deductie uitsluit.

(a. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING VaN HeT Hof

Bij een met redenen omklede akte, ondertekend door mr. Vincenza 
Lo Re, advocaat bij de balie te Monza (Italië) en te Parijs (Frank-
rijk), en ontvangen op de griffie van het Hof op 24 januari 2014, vordert 
de verzoeker dat de zaak tussen hem en M., die op de algemene rol 
van de rechtbank van eerste aanleg te Luik is ingeschreven onder het 
nummer 12/976/C (lees : 13/954/C), wegens gewettigde verdenking aan dat 
rechtscollege zou worden onttrokken.

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Uit het verzoekschrift blijkt dat de gewettigde verdenking uitslui-
tend betrekking heeft op de twee rechters van de rechtbank van eerste 
aanleg te Luik die achtereenvolgens hebben moeten kennisnemen 
van de zaak met rolnummer 12/976/C, die door een proces-verbaal van 
vrijwillige verschijning van 4 december 2012 was ingeleid, en die in de 
voormelde zaak, in kort geding, uitspraak hebben gedaan bij beschik-
kingen van 18 december 2012 en 29 januari 2013. 

De verzoeker grondt zijn verzoekschrift op de overweging dat “de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik een kleine rechtbank is, waar 
iedereen iedereen kent en de ene de andere bij het wijzen van de beslis-
singen dus kan beïnvloeden”.

De aangevoerde grieven betreffen slechts twee magistraten die in 
kort geding zetelen en de verzoeker toont niet aan dat die grieven ook 
zouden kunnen gelden voor alle magistraten waaruit de zetel van de 
rechtbank van eerste aanleg te Luik is samengesteld en waarvan de 
omvang een dergelijk besluit uitsluit.

Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk.

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

14 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. — 
Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Lo Re (bij de balie te Monza-
Italië - Parijs-Frankrijk) en de heer Marion (bij de balie te Luik).

N° 123

1o kamer — 14 februari 2014
(F.13.0060.F)

CaSSaTIeberoep. — beLaSTINGZakeN. — beSLISSINGeN VaTbaar Voor 
CaSSaTIeberoep. — beSLISSINGeN WaarTeGeN reeDS CaSSaTIeberoep IS INGe-
STeLD. — CaSSaTIeberoep Na CaSSaTIeberoep IS uITGeSLoTeN. — opeNbare 
orDe. — reGeLmaTIGe afSTaND. — GeVoLG

Behoudens het geval bepaald in artikel 40, vierde lid, van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en het geval van 
regelmatige afstand, kan een partij, in belastingzaken, tegen dezelfde 
beslissing geen tweede keer cassatieberoep instellen, zelfs wanneer het 
tweede cassatieberoep is ingesteld voordat het eerste werd verworpen ; 
aangezien de eiseres regelmatig afstand heeft gedaan van haar eerste 
cassatieberoep, dat op dezelfde dag als die van de neerlegging van het 
verzoekschrift werd ingeschreven op de rol van het Hof, valt het nieuwe 
cassatieberoep dat zij heeft ingesteld niet onder de toepassing van de 
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regel van openbare orde, die is samengevat in het gezegde “cassatieberoep 
na cassatieberoep is uitgesloten”  (1).

(HIrako, VeNNooTSCHap Naar ZWITSerS reCHT  
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 25 april 2012, gewezen op verwijzing na arrest van het Hof 
van 30 april 2009.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 20 januari 2014 een 
conclusie neergelegd ter griffie.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel 
van niet-ontvankelijkheid : na een eerste cassatieberoep kan er geen 
enkel cassatieberoep tegen dezelfde beslissing worden aangenomen :

Behoudens het geval bepaald in artikel 40, vierde lid, van de wet van 
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en het geval 
van regelmatige afstand, kan een partij, in belastingzaken, tegen 
dezelfde beslissing geen tweede keer cassatieberoep instellen, zelfs 
wanneer het tweede cassatieberoep is ingesteld voordat het eerste 
werd verworpen.

De eiseres heeft tegen het bestreden arrest een eerste cassatiebe-
roep ingesteld door op 10 augustus 2012 op de griffie van het Hof een 
verzoekschrift neer te leggen, dat op 8 augustus 2012 was betekend 
aan de verweerder, en heeft vervolgens op 14 augustus 2012 op de 
griffie van het hof van beroep een ander verzoekschrift neergelegd, 
dat de dag voordien was betekend aan de verweerder.

Aangezien de eiseres op 21 januari 2013 regelmatig afstand heeft gedaan 
van haar eerste cassatieberoep, dat op dezelfde dag als die van de 
neerlegging van het verzoekschrift werd ingeschreven op de rol van 
het Hof, valt het nieuwe cassatieberoep dat zij op 14 augustus 2012 
heeft ingesteld niet onder de toepassing van de regel van openbare 
orde, die is samengevat in het adagium “cassatieberoep na cassatie-
beroep is uitgesloten”.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 123.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

14 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Storck, voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Henkes, advo-
caat-generaal. — Advocaten : de heer Vandamme (bij de balie te Brussel) 
en de heer De Bruyn.

N° 124

3o kamer — 17 februari 2014
(C.13.0340.F)

1o beTekeNINGeN eN keNNISGeVINGeN. — IN HeT buITeNLaND. 
— burGerLIJke ZakeN. — beTekeNING eN keNNISGeVING IN De LIDSTaTeN. — 
VerorDeNING (eG) Nr. 1393/2007. — ToepaSSING. — aaNGeTekeND SCHrIJVeN. 
— oNTVaNGSTbeVeSTIGING Door De IN HeT buITeNLaND VerbLIJVeNDe GeaDreS-
SeerDe. — uITWerkINGeN.

2o reCHT VaN VerDeDIGING. — burGerLIJke ZakeN. — beTeke-
NINGeN eN keNNISGeVINGeN. — VerorDeNING (eG) Nr. 1393/2007. — ToepaSSING. 
— aaNGeTekeND SCHrIJVeN. — oNTVaNGSTbeVeSTIGING Door De IN HeT buITeN-
LaND VerbLIJVeNDe GeaDreSSeerDe. — uITWerkINGeN.

3o HoGer beroep. — burGerLIJke ZakeN (HaNDeLSZakeN eN 
SoCIaLe ZakeN INbeGrepeN). — GeVoLGeN. beVoeGDHeID VaN De 
reCHTer. — DeVoLuTIeVe WerkING. — aaNHaNGIGmakING bIJ De appeLreCHTer. 
— GreNZeN.

1o en 2o Als blijkt dat de ontvangstbevestiging van het aangetekend 
schrijven met het verzoekschrift tot hoger beroep voor ontvangst onder-
tekend werd op de zetel van de geadresseerde buitenlandse vennootschap 
en laatstgenoemde de aangetekende brieven met ontvangstbevestiging 
geweigerd heeft waarin haar een vertaling in het Nederlands van dat 
verzoekschrift tot hoger beroep werd toegezonden en ook de door het hof 
van beroep gewezen beschikking met een kalender voor de indiening van 
de conclusies en tot vaststelling van de rechtsdag, volgt daaruit dat de 
akte van hoger beroep wel degelijk aan de voornoemde vennootschap 
werd overhandigd en dat zij op regelmatige wijze voor het hof van beroep 
werd opgeroepen, volgens de wijze van kennisgeving, via de postdiensten, 
bepaald bij artikel 14 van de verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en 
de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken, zodat de eiseres tijdig haar verdediging heeft kunnen verze-
keren. (Art. 14, verordening (EG) nr. 1393/2007 van 13 november 2007)

3o Als bij het hof van beroep geen hoger beroep aanhangig is gemaakt tegen 
het vonnis dat de oorspronkelijke vordering van de verweerder tegen de 
eiseres ontvankelijk heeft verklaard, is de appelrechter bijgevolg niet 
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verplicht de regelmatigheid van de betekening na te gaan van de gedin-
ginleidende dagvaarding in eerste aanleg van de eiseres. 

(auToDemoNTaGebeDrIJf aLTIJD raak peNDerS (De)moNTaGe,  
VeNNooTSCHap Naar NeDerLaNDS reCHT T. C. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 20 september 2012. 

De zaak werd bij beschikking van 30 januari 2014 door de eerste voor-
zitter verwezen naar de derde kamer. 

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

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiseres voert een middel aan dat luidt als volgt :

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 1-15 en 19 van de Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad 
van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken.

— de artikelen 1-15 en 19 van de Verordening nr. 1393/2007 van het Euro-
pees Parlement en van de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening 
en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken in burgerlijke of in handelszaken (“de betekening of kennisgeving van 
stukken”), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad ;

— artikel 26 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 
2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ;

— algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging. 

Aangevochten beslissingen

Op de vordering die de verweerder tegen de eiseres heeft ingesteld, bevestigt het 
arrest het beroepen vonnis met de wijziging dat de eiseres daarbovenop veroor-
deeld wordt om vanaf 22 augustus 2007 verwijlinterest te betalen tegen de wette-
lijke interestvoet op 12.225,49 euro tot de volledige betaling en 1.100 euro voor de 
kosten van het hoger beroep, om de redenen vermeld op de pagina’s 4 tot 7 van 
het bestreden arrest die worden verondersteld hier volledig te zijn weergegeven.

Wat de rechtspleging betreft, oordeelt het hof van beroep als volgt :

 “de eiseres is niet verschenen op de zitting van 22 mei 2012 waarop het onder-
zoek van de zaak werd vastgesteld volgens de beschikking van het hof van 
19 mei 2011 met toepassing van de artikelen 747, 748 en 748bis, Gerechtelijk 
Wetboek. Er zal uitspraak op tegenspraak worden gedaan jegens haar”.

Grieven

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 bepaalt dat zij van toepassing is 
in burgerlijke en handelszaken wanneer gerechtelijke of buitengerechtelijke 
stukken van een lidstaat naar een andere lidstaat moeten worden gezonden ten 
behoeve van betekening of kennisgeving. De verordening is niet van  toepassing 
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indien het adres van degene voor wie het stuk bestemd is, onbekend is. Voor 
zoveel nodig wordt dezelfde bepaling hernomen bij artikel 1 van de Verordening 
(EG) nr. 1393/2007.

Uit die bepalingen volgt dat zodra de geadresseerde in het buitenland 
verblijft, de betekening of kennisgeving van die akte noodzakelijk onder het 
toepassingsgebied valt van Verordening nr. 1348/2000 en, vanaf 13 november 
2008, van Verordening nr. 1393/2007 en bijgevolg moet gebeuren op de wijze 
waarin de verordening voorziet. De Verordening nr. 1348/2000 bepaalt bij de 
artikelen 2 tot 15, de wijzen van toezending van gerechtelijke stukken, die als 
enige geldende zijn vastgelegd in het door de verordening bepaald stelsel. Voor 
zoveel nodig worden die wijzen van toezending eveneens als geldend hernomen 
bij de artikelen 2 tot 15 van Verordening nr. 1393/2007.

Artikel 19 van Verordening nr. 1348/2000 (en voor zoveel nodig artikel 19 van 
Verordening nr. 193/2007) bepaalt dat wanneer een stuk dat het geding inleidt 
of een daarmee gelijk te stellen stuk overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening ter betekening of kennisgeving naar een andere lidstaat moest 
worden gezonden en de verweerder niet is verschenen, de rechter de beslissing 
aanhoudt tot gebleken is dat :

a) hetzij van het stuk betekening of kennisgeving is gedaan met inachtne-
ming [van de in de wetgeving] van de aangezochte lidstaat voorgeschreven 
vormen voor de betekening of kennisgeving van stukken die in dat land zijn 
opgemaakt en voor zich op het grondgebied van dat land bevindende personen 
bestemd zijn ;

b) hetzij het stuk daadwerkelijk is afgegeven aan de verweerder in persoon of 
aan zijn woonplaats op een andere in deze verordening geregelde wijze ;

en dat de betekening of kennisgeving respectievelijk de afgifte voldoende 
tijdig is geschied dat de verweerder gelegenheid heeft gehad verweer te voeren.

Indien het adres van degene voor wie het stuk bestemd is, onbekend is, zijn de 
voormelde bepalingen niet van toepassing en moet artikel 26 van Verordening 
nr. 44/2001 worden toegepast dat bepaalt dat wanneer de verweerder met woon-
plaats op het grondgebied van een lidstaat voor een gerecht van een andere 
lidstaat wordt opgeroepen en niet verschijnt, het gerecht zich ambtshalve 
onbevoegd verklaart indien zijn bevoegdheid niet berust op deze verordening. 
Het gerecht is verplicht zijn uitspraak aan te houden zolang niet vaststaat dat 
de verweerder in de gelegenheid is gesteld het stuk dat het geding inleidt of een 
gelijkwaardig stuk, zo tijdig als met het oog op zijn verdediging nodig was, te 
ontvangen, of dat daartoe al het nodige is gedaan.

Uit artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1348/2000 (en voor zoveel nodig 19 
van Verordening nr. 1393/2007) en 26 van Verordening nr. 44/2001 volgt dat een 
bevoegd gerecht de rechtspleging enkel geldig kan voortzetten, in geval niet 
bewezen is dat de verweerder in staat werd gesteld de akte die het geding inleidt 
te ontvangen, als alle nodige maatregelen genomen zijn om hem toe te laten 
zich te verdedigen. Het geadieerde gerecht moet zich ervan vergewissen dat 
alle nodige opzoekingen, geboden door de waakzaamheid en goede trouw om de 
genoemde verweerder te vinden, zijn verricht.

Hier blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat deze zaak 
de contractuele aansprakelijkheid betreft en dat de gedinginleidende dagvaar-
ding voor betekening aan Nederland moest zijn overgezonden en dat de bepa-
lingen, en meer bepaald artikel 19, van Verordening nr. 1348/2000 hier bijgevolg 
van toepassing zijn. Het hof van beroep stelt nog vast dat de eiseres sinds de 
aanvang van de rechtspleging niet verschenen is ; 

Toch blijkt uit geen enkele overweging van het arrest dat het hof van beroep 
zich ervan vergewist heeft dat alle nodige opzoekingen geboden door de waak-
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zaamheid en goede trouw werden verricht om de eiseres te vinden en haar toe 
te laten zich te verdedigen.

Daaruit volgt dat het hof van beroep heeft vastgesteld dat de eiseres sinds 
de aanvang van de procedure niet verschenen is, de procedure heeft voortgezet 
en de eiseres heeft veroordeeld tot betaling van een vergoeding, zonder zich 
ervan te vergewissen dat alle nodige opzoekingen geboden door de waakzaam-
heid en goede trouw werden verricht om de eiseres te vinden, en bijgevolg de 
artikelen 19 van de Verordening nr. 1348/2000 (en voor zoveel nodig 19 van Veror-
dening nr. 1393/2007) en 26 van Verordening nr. 44/2001 schendt en ook het alge-
meen rechtsbeginsel van het recht van verdediging miskent. 

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Enerzijds blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
dat de ontvangstbevestiging van het aangetekend schrijven met het 
verzoekschrift tot hoger beroep voor ontvangst ondertekend werd op 
de zetel van de eiseres op 20 april 2011 en laatstgenoemde de aange-
tekende brieven met ontvangstbevestiging geweigerd heeft waarin 
haar een vertaling in het Nederlands van dat verzoekschrift tot hoger 
beroep werd toegezonden en ook de door het hof van beroep op 19 mei 
2011 gewezen beschikking, met toepassing van artikel 747, § 2, Gerech-
telijk Wetboek, met een kalender voor de indiening van de conclusies 
en tot vaststelling van de rechtsdag op 22 mei 2012.

Daaruit volgt dat de akte van hoger beroep, in tegenstelling tot 
hetgeen het middel veronderstelt, wel degelijk aan de eiseres werd over-
handigd en dat zij op regelmatige wijze voor het hof van beroep werd 
opgeroepen, volgens de wijze van kennisgeving, via de postdiensten, 
bepaald bij artikel 14 van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en 
de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
stukken, zodat de eiseres tijdig haar verdediging heeft kunnen voeren. 

Anderzijds was bij het hof van beroep geen hoger beroep aanhangig 
tegen het vonnis van 18 oktober 2007 waarin de vordering van de 
verweerder tegen de eiseres ontvankelijk werd verklaard.

De appelrechter moest bijgevolg niet nagaan of de betekening, aan 
de eiseres, van de gedinginleidende dagvaarding van de rechtbank van 
eerste aanleg regelmatig was.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

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

17 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Palumbo, advocaat-generaal met opdracht. — Advocaat : de 
heer Vanlerberghe.
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N° 125

2o kamer — 18 februari 2014
(P.12.1643.N)

1o beWIJS. — STrafZakeN. — GeSCHrIfTeN. — beWIJSWaarDe. — maTerIëLe 
VaSTSTeLLINGeN meT eeN bIJZoNDere beWIJSWaarDe. — WeerLeGGING. — 
oNaaNTaSTbare beoorDeLING Door De reCHTer.

2o oNaaNTaSTbare beoorDeLING Door De feITeNreCHTer. — 
maTerIëLe VaSTSTeLLINGeN meT eeN bIJZoNDere beWIJSWaarDe. — WeerLeG-
GING.

3o reCHT VaN VerDeDIGING. — STrafZakeN. — maTerIëLe VaSTSTeL-
LINGeN meT eeN bIJZoNDere beWIJSWaarDe. — WeerLeGGING. — oNaaNTaST-
bare beoorDeLING Door De feITeNreCHTer.

1o, 2o en 3o De rechter oordeelt onaantastbaar of een beklaagde slaagt in 
het weerleggen van de materiële vaststellingen van verbalisanten met een 
bijzondere bewijswaarde ; bij die beoordeling kan de rechter ermee reke-
ning houden dat een beklaagde, die voorhoudt dat de weerlegging van de 
materiële vaststellingen van de verbalisanten met een bijzondere bewijs-
waarde blijkt uit niet langer beschikbare documenten en stukken, vanaf 
het ogenblik dat hij kennis had van die materiële vaststellingen met een 
bijzondere bewijswaarde en dat hij wist dat hij verdacht was, niet de 
nodige initiatieven heeft genomen om zelf de beschikking te verkrijgen 
over die documenten en stukken ; dit houdt geen omkering in van de 
bewijslast of een miskenning van het vermoeden van onschuld, het recht 
van verdediging en het recht op een eerlijk proces  (1).

(r. T. beLGISCHe STaaT, foD fINaNCIëN e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 12 september 2012 
(hierna arrest I).

Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 14 juni 2006 (hierna 
arrest II).

De eiser voert met betrekking tot het arrest I in een memorie die aan 
dit arrest is gehecht, een middel aan.

De eiser voert met betrekking tot het arrest II geen middel aan.
De eiser doet zonder berusting afstand van deze cassatieberoepen 

in zoverre nog niet definitief uitspraak is gedaan over de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweersters 3 tot en met 6.

Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.

  (1) Zie Cass. 10 januari 2012, NC, 2012, 383 met noot L. HuybreCHTS.
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Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-
deerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

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

Middel

Eerste onderdeel

5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1, 6.2 en 6.3 
EVRM, artikel 870 Gerechtelijk Wetboek en artikel 1315 Burgerlijk 
Wetboek, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van 
het vermoeden van onschuld, de bewijslast in strafzaken, het recht op 
een eerlijk proces en het recht van verdediging : het arrest I keert ten 
onrechte de bewijslast om en miskent zo de voormelde rechten van de 
eiser ; het neemt eensdeels aan dat door het verloop van de tijd essen-
tiële boekhoudkundige gegevens die strafrechtelijk in beslag waren 
genomen of die onder de hoede waren van de curatoren van de fail-
liete vennootschappen, waaronder BBH nv, verloren zijn gegaan en 
onbruikbaar zijn geworden ; het oordeelt echter anderdeels dat de eiser 
niet in de onmogelijkheid was het tegenbewijs te leveren van de vast-
stellingen van de verbalisanten daar hij maar de nodige voorzorgen 
had moeten nemen tegen dit verdwijnen en onbruikbaar worden door 
tijdig inzage en kopie te vragen op de griffie of bij de curatoren ; uit 
dit oordeel volgt dat de eiser teneinde zijn onschuld te bewijzen ervoor 
moet zorgen dat bewijsmateriaal à charge en à décharge niet verloren 
gaat of onbruikbaar wordt.

6. Het arrest oordeelt niet dat de eiser zijn onschuld moet bewijzen, 
maar wel dat hij het tegenbewijs dient te leveren van de materiële 
vaststellingen die zijn opgenomen in de processen-verbaal en die een 
bijzondere bewijswaarde hebben.

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het arrest 
en mist het feitelijke grondslag.

7. De rechter oordeelt onaantastbaar of een beklaagde slaagt in het 
weerleggen van de materiële vaststellingen van verbalisanten met een 
bijzondere bewijswaarde.

Bij die beoordeling kan de rechter ermee rekening houden dat een 
beklaagde, die voorhoudt dat de weerlegging van de materiële vaststel-
lingen van de verbalisanten met een bijzondere bewijswaarde blijkt uit 
niet langer beschikbare documenten en stukken, vanaf het ogenblik 
dat hij kennis had van die materiële vaststellingen met een bijzon-
dere bewijswaarde en dat hij wist dat hij verdacht was, niet de nodige 
initiatieven heeft genomen om zelf de beschikking te verkrijgen over 
die documenten en stukken. Dit houdt geen omkering in van de bewijs-
last of een miskenning van het vermoeden van onschuld, het recht van 
verdediging en het recht op een eerlijk proces.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand in zoverre deze betrekking heeft op 

de beslissingen over het aanhouden van de burgerlijke belangen wat 
betreft de verweerster 6 en het aanhouden van de kosten wat betreft de 
burgerlijke rechtsvordering van de verweersters 3 tot 5.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser tot de kosten van de cassatieberoepen.

18 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van Volsem. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal. — 
Advocaten : mevr. De Baets en de heer De Bruyn.

N° 126
2o kamer — 18 februari 2014

(P.13.0808.N)

1o VoorreCHT VaN reCHTSmaCHT. — INSTeLLeN VaN De STrafVorDerING. 
— exCLuSIeVe beVoeGDHeID VaN De proCureur-GeNeraaL bIJ HeT Hof VaN 
beroep. — GeVoLG Voor meDeDaDerS eN meDepLICHTIGeN.

2o SameNHaNG. — STrafZakeN. — VoorWaarDe. — GeVoLG.

1o Krachtens artikel 479 Wetboek van Strafvordering bezit de procureur-
generaal bij het hof van beroep de exclusieve bevoegdheid om de straf-
vordering tegen de titularis van het voorrecht van rechtsmacht in te 
stellen ; zolang de procureur-generaal geen gerechtelijk onderzoek gevor-
derd heeft of rechtstreekse dagvaarding heeft uitgebracht tegen de titu-
laris van het voorrecht van rechtsmacht, blijven de gewone regels inzake 
bevoegdheid en rechtspleging op zijn eventuele mededaders of medeplich-
tigen van toepassing  (1).

2o Samenhang tussen verschillende misdrijven onderstelt dat deze voor 
samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn ; uitbreiding van 
bevoegdheid wegens samenhang veronderstelt dat de strafvordering is 
ingesteld voor de verschillende samengevoegde of samen te voegen feiten 
en dat die strafvorderingen regelmatig bij de bevoegde rechter aanhangig 
zijn gemaakt (2).

(C. e.a. T. S. e.a.)

arreST  (2).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 

  (1), (2)  Cass. 19 januari 1988, AC 1987-88, nr. 304.
  (2) Het OM concludeerde tot de verwerping van de cassatieberoepen om reden dat 

het bestaan van een ingestelde strafvordering te dezen geen wezenlijk kenmerk voor 
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2013, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 
13 maart 2012.

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

De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, even-
eens een middel aan.

Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel van de eiser I

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 227, 479, 482bis 
en 503bis Wetboek van Strafvordering : het arrest bevestigt de beslis-
sing van de raadkamer die beslist heeft acht onderzoeken te voegen 
bij het oorspronkelijke dossier en zich vervolgens onbevoegd heeft 
verklaard kennis te nemen van de vorderingen tot verwijzing gelet 
op de vaststelling dat één van de inverdenkinggestelden de hoedanig-
heid had verkregen van plaatsvervangend rechter ; samenhang kan 
enkel worden aangenomen voor zover een gelijktijdige behandeling 
van de verschillende strafvorderingen mogelijk is ; de rechter die een 
vordering bij zich krijgt die tot zijn bevoegdheid behoort, te dezen de 
vordering tot verwijzing van de verweerders, kan zich niet onbevoegd 
verklaren door de samenhang in te roepen met feiten waarvoor hij niet 
bevoegd is, te dezen de vordering tot verwijzing van een persoon die 
een hoedanigheid, omschreven in artikel 479 Wetboek van Strafvorde-
ring, heeft verworven. 

2. Vanaf het ogenblik dat een gerechtelijk onderzoek dat op gang 
werd gebracht ingevolge een burgerlijke partijstelling of een vorde-
ring vanwege de procureur des Konings, een feit tot voorwerp heeft 
waarvan een persoon die een ambt vervult, zoals bedoeld in de arti-
kelen 479 tot 484 Wetboek van Strafvordering, verdacht wordt, kan de 
onderzoeksrechter geen daden van onderzoek verrichten die gericht 
zijn op de inverdenkingstelling van de titularis van het voorrecht van 
rechtsmacht. 

Indien die persoon in de loop van het gerechtelijk onderzoek die 
hoedanigheid verwerft, houdt de strafvordering die tegen hem werd 
ingesteld, op te bestaan.

samenhang diende te zijn (F. D’HoNT, Is er samenhang in de “samenhang” in : Straf-
recht. Wie is er bang van het strafrecht ?, 35). Opdat samenhang rechtsgeldig zou kunnen 
worden weerhouden kan het volstaan dat de gelijktijdigheid van de vervolgingen moge-
lijk is en dat de band die tussen de telastleggingen bestaat een gelijktijdige beoorde-
ling vereist in het belang van een goede rechtsbedeling (Militair Gerechtshof Brussel, 
8 maart 1946, J.T. 1946, 209). Zie, voor de voorafgaande procedure aan het huidige arrest, 
Cass. 13 maart 2012, AR P.10.1786.N, AC 2012, nr. 162 met deels andersluidende conclusie 
van advocaat-generaal Duinslaeger.

ARREST-2014-2.indb   447 26/11/14   18:01



448 ARRESTEN VAN CASSATIE 18.2.14 - N° 126

Het onderzoeksgerecht dat behoudens in geval van verwijzing naar 
het hof van assisen niet bevoegd is de rechtspleging te regelen betref-
fende een wanbedrijf of misdaad, gepleegd door een titularis van het 
voorrecht van rechtsmacht, zal in voorkomend geval de onderzoeks-
rechter ontlasten van zijn onderzoek wat de titularis van het voor-
recht van rechtsmacht betreft en de zaak overmaken aan de procureur 
des Konings om te handelen als naar recht. 

Krachtens artikel 479 Wetboek van Strafvordering bezit de procu-
reur-generaal de exclusieve bevoegdheid om de strafvordering tegen 
de titularis van het voorrecht van rechtsmacht in te stellen. Hij kan 
hetzij een gerechtelijk onderzoek vorderen tegen de titularis van het 
voorrecht van rechtsmacht en eventueel tegen de daders of deelne-
mers van hetzelfde misdrijf of van andere daarmee samenhangende 
misdrijven, hem al dan niet samen met voormelde personen voor het 
hof van beroep daarvoor dagvaarden of beslissen de titularis van dit 
voorrecht niet te vervolgen. 

Zolang de procureur-generaal zoals hier geen gerechtelijk onderzoek 
gevorderd heeft of rechtstreekse dagvaarding heeft uitgebracht tegen 
de titularis van het voorrecht van rechtsmacht, blijven de gewone 
regels inzake bevoegdheid en rechtspleging op zijn eventuele mededa-
ders of medeplichtigen van toepassing. Het oorspronkelijke gerechte-
lijk onderzoek kan alsdan ten aanzien van die personen verdergezet 
worden door de onderzoeksrechter en het onderzoeksgerecht zal bij 
het einde van dat gerechtelijk onderzoek de rechtspleging dienen te 
regelen. 

3. Samenhang tussen verschillende misdrijven onderstelt dat deze 
voor samenvoeging en gelijktijdige behandeling vatbaar zijn. 

Uitbreiding van bevoegdheid wegens samenhang veronderstelt dat 
de strafvordering is ingesteld voor de verschillende samengevoegde of 
samen te voegen feiten en dat die strafvorderingen regelmatig bij de 
bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt. 

4. Het arrest stelt vast dat de raadkamer zich onbevoegd heeft 
verklaard om de rechtspleging te regelen betreffende J V C, te weten 
een persoon die één van de hoedanigheden heeft verkregen omschreven 
in artikel 479 Wetboek van Strafvordering. Het oordeelt verder : “Nu 
blijkt dat de acht samengevoegde onderzoeken alle betrekking hebben 
op misdrijven die – indien deze zouden bewezen blijken – werden gepleegd 
naar aanleiding of in de uitvoering van het oorspronkelijke onderzoek 
BR21.11.712/90 (427/90), moet worden vastgesteld dat de in de samenge-
voegde dossiers onderzochte misdrijven samenhangend zijn met deze 
die het voorwerp uitmaken van het oorspronkelijke onderzoek en dat 
een goede rechtsbedeling vereist dat de daders ervan zouden worden 
vervolgd voor dezelfde strafrechtbank”.

5. Het arrest dat aldus de samenhang aanneemt tussen eensdeels de 
misdrijven waarvan de verweerders verdacht worden en anderdeels de 
misdrijven waarvan de titularis van het voorrecht van rechtsmacht 
verdacht wordt en waarvoor geen strafvordering meer is ingesteld en 
zich onbevoegd verklaart, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
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Het middel is gegrond.

Middel van de eisers II in zijn geheel

6. Het eerste onderdeel voert schending aan van de artikelen 227, 479 
en 482bis Wetboek van Strafvordering : het arrest oordeelt ten onrechte 
dat de kamer van inbeschuldigingstelling die op geldige wijze gevat is 
voor de regeling van de rechtspleging van bepaalde strafvorderingen 
wegens bepaalde feiten, de samenhang kan aannemen van deze straf-
vorderingen met andere feiten lastens een titularis van het voorrecht 
van rechtsmacht, waarvoor de strafvordering nog niet geldig werd 
ingesteld en dat zij zich omwille van deze samenhang aldus voor de 
bij haar geldig aanhangig gemaakte strafvorderingen onbevoegd 
mag verklaren ; vanaf het ontstaan van de situatie van voorrecht van 
rechtsmacht kan de strafvordering lastens de titularis ervan niet 
verder worden uitgeoefend zolang deze niet door de procureur-generaal 
opnieuw wordt ingesteld ; het onderzoeksgerecht dat een strafvorde-
ring bij zich krijgt die tot zijn bevoegdheid behoort, kan zich niet onbe-
voegd verklaren door zelf voor het eerst de samenhang in te roepen met 
feiten waarvoor geen ingestelde strafvordering meer bestaat en bijge-
volg evenmin met feiten die niet middels een ingestelde strafvordering 
bij hem aanhangig zijn.

Het tweede onderdeel voert schending aan van de artikelen 227, 479 en 
482bis Wetboek van Strafvordering : het arrest bevestigt ten onrechte 
de beroepen beschikking van de raadkamer in de mate waarin deze 
zich onbevoegd verklaarde met betrekking tot de strafvorderingen 
waarvoor zij geldig werd gevat en die volgens haar samenhang 
vertoonden met de eventuele misdrijven in hoofde van een titularis 
van het voorrecht van rechtsmacht, waarvoor zij onbevoegd was ; 
wanneer een onderzoeksgerecht kennisneemt van een strafdossier 
houdende beweerde feiten lastens een titularis van het voorrecht van 
rechtsmacht, stelt het vast dat vanaf het ontstaan van de situatie van 
voorrecht van rechtsmacht lastens de titularis ervan de strafvorde-
ring niet meer kan worden uitgeoefend zolang deze niet door de procu-
reur-generaal opnieuw wordt ingesteld ; het onderzoeksgerecht kan 
geen samenhang aannemen tussen eensdeels de strafvorderingen die 
geldig bij haar aanhangig zijn en anderdeels de beweerde misdrijven in 
hoofde van een titularis van het voorrecht van rechtsmacht waarvoor 
de strafvordering nog niet geldig is ingesteld ; het is daarbij niet rele-
vant of de situatie van voorrecht van rechtsmacht ontstaan is vóór of 
na de aanhangigmaking bij het onderzoeksgerecht.

7. Het middel dat in zijn geheel dezelfde strekking heeft als het 
middel van de eiser I, is om de redenen vermeld in het antwoord op dat 
middel, gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het betreden arrest, behalve in zoverre dit de hogere 
beroepen ontvankelijk verklaart.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de verweerders I tot de kostevn van het cassatieberoep I.
Veroordeelt de verweerders II tot de kosten van het cassatieberoep II.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, 

kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

18 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoor-
zitter. — Andersluidende conclusie : de heer De Swaef, plaatsvervangend 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Van Bavel (bij de balie te 
Brussel), de heer Libotte (bij de balie te Brussel), de heer Verbist, de 
heer Verstraeten (bij de balie te Brussel), de heer Gillard (bij de balie 
te Brussel) en de heer Declerck (bij de balie te Kortrijk).

N° 127

2o kamer — 18 februari 2014
(P.14.0249.N)

VoorLopIGe HeCHTeNIS. — VoorLopIGe INVrIJHeIDSTeLLING. — 
CaSSaTIeberoep. — oNTVaNkeLIJkHeID.

Een eiser kan in een rechtspleging zoals deze die de voorlopige hech-
tenis regelt, enkel cassatieberoep instellen, wanneer de vordering of het 
verzoek waarover bij de aangevochten beslissing uitspraak is gedaan, op 
ontvankelijke wijze in het kader van die rechtspleging voor het gerecht 
die deze beslissing heeft gewezen, kon worden gebracht  (1). (Artt. 27 en 
31 Voorlopige Hechteniswet)

(S.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest (repertoriumnummer 
ARS 2014/508) van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, van 
30 januari 2014.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Plaatsvervangend advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconclu-

deerd.

  (1) Antwerpen, 19 september 1991, RW 1991-92, 613.
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Een eiser kan in een rechtspleging zoals deze die de voorlopige 
hechtenis regelt, enkel cassatieberoep instellen, wanneer de vordering 
of het verzoek waarover bij de aangevochten beslissing uitspraak is 
gedaan, op ontvankelijke wijze in het kader van die rechtspleging voor 
het gerecht die deze beslissing heeft gewezen, kon worden gebracht. 

2. Het arrest stelt vast, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, 
dat eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling betrekking heeft 
op zijn vrijheidsberoving ingevolge het arrest op tegenspraak en op 
verzet van het hof van beroep te Gent van 31 mei 2012. Dit arrest is defi-
nitief daar het Hof bij arrest P.12.1153.N van 26 maart 2013 het door de 
eiser daartegen ingestelde cassatieberoep heeft verworpen.

3. Eisers vrijheidsberoving is bijgevolg niet meer gegrond op enige 
vorm van voorlopige hechtenis, zodat elk verzoek tot voorlopige invrij-
heidstelling ingesteld bij toepassing van artikel 27 Voorlopige Hech-
teniswet, kennelijk niet ontvankelijk is. Hieruit volgt dat de eiser 
evenmin cassatieberoep met toepassing van artikel 31 Voorlopige 
Hechteniswet kan instellen. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door 
eisers hernieuwd verzet tegen voornoemd arrest van 31 mei 2012, dat bij 
arrest van het hof van beroep te Gent van 22 januari 2014 niet ontvan-
kelijk werd verklaard en waartegen andermaal cassatieberoep werd 
ingesteld.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.

Grieven

4. De grieven die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep, behoeven geen antwoord.

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

18 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer De Swaef, plaatsvervangend advocaat-generaal.

N° 128

2o kamer — 19 februari 2014
(P.13.1690.F)

1o beWIJS. — STrafZakeN. — aLLerLeI. — JeuGDbeSCHermING. — mINDer-
JarIGe. — perSooNLIJkHeID. — maaTSCHappeLIJke eN meDISCH-pSyCHoLoGI-
SCHe oNDerZoekeN. — ooGmerk. — aaNWeNDING. — beperkING.
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2o JeuGDbeSCHermING. — mINDerJarIGe. — perSooNLIJkHeID. — maaT-
SCHappeLIJke eN meDISCH-pSyCHoLoGISCHe oNDerZoekeN. — ooGmerk. — 
aaNWeNDING. — beperkING.

1o en 2o Alle maatschappelijke en medisch-psychologische onderzoeken 
betreffende de persoonlijkheid van een minderjarige, ongeacht of ze zijn 
voorgeschreven in het kader van de wet van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, brengen een zodanige inmenging in diens privé- en 
gezinsleven met zich mee, waardoor ze strikt vertrouwelijk zijn ; ze mogen 
alleen aan de opdrachtgevende overheid worden medegedeeld en mogen 
dus niet aangewend worden voor andere doeleinden dan die welke door 
de procedure worden nagestreefd  (1). (Artt. 50 en 55, Jeugdbescher-
mingswet)

(e. T. L.)

19 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Close, afdelingsvoorzitter. 
— Gelijkluidende conclusie : de heer Leclercq, procureur-generaal. — 
Advocaten : de heer Bayer (bij de balie te Namen) en de heer Deprez (bij 
de balie te Brussel).

N° 129

1o kamer — 20 februari 2014
(C.14.0053.N-C.14.0054.N)

1o VerWIJZING VaN eeN reCHTbaNk Naar eeN aNDere. — burGer-
LIJke ZakeN. — VorDerING ToT oNTTrekkING. — bLoeD-of aaNVerWaNT-
SCHap. — DraaGWIJDTe.

2o WrakING. — burGerLIJke ZakeN. — GeWeTTIGDe VerDeNkING. — VorDe-
rING ToT oNTTrekkING. — oNTVaNkeLIJkHeID. — VereISTeN.

1o De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond van 
bloed- of aanverwantschap is beperkt tot gevallen waarin een van de 
partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de rechters 
in het gerecht alwaar de zaak aanhangig is en strekt zich niet uit tot 
gevallen waarin een van de partijen in het geding bloed- of aanver-
wanten heeft onder de leden van het openbaar ministerie bij dit gerecht. 
(Artt. 648, 1o en 649, 1o, Gerechtelijk Wetboek)

2o De vordering tot onttrekking van de zaak aan een gerecht wegens gewet-
tigde verdenking op grond van het artikel 648, 2o, Gerechtelijk Wetboek 
is slechts mogelijk wanneer alle rechters van dat gerecht niet in staat 
zijn op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen of 
bij partijen of bij derden daarover redelijkerwijze twijfel zou kunnen 
ontstaan ; de omstandigheid dat het openbaar ministerie bij een gerecht 
niet in staat zou zijn een objectief advies te verstrekken, kan op zich 

  (1) Zie Cass. 20 oktober 2010, AR P.09.0529.F, AC 2010, nr. 614.

ARREST-2014-2.indb   452 26/11/14   18:01



N° 129 - 20.2.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 453

de onttrekking van de zaak aan dit gerecht niet wettigen. (Art. 648, 2o, 
Gerechtelijk Wetboek)

(C. T. V. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

De verzoeker heeft op grond van het artikel 648, 1° en 2°, Gerechtelijk 
Wetboek op 31 januari 2014 een verzoek neergelegd tot onttrekking van 
de zaak aan het hof van beroep te Gent op grond van bloed- of aanver-
wantschap en van gewettigde verdenking.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Voeging

1. De zaken C.14.0053.N en C.14.0054.N betreffen eenzelfde verzoek dat 
tweemaal werd ingeschreven op de algemene rol en dienen derhalve te 
worden gevoegd. 

Beoordeling

2. De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter op grond 
van bloed- of aanverwantschap is blijkens de artikelen 648, 1°, en 649, 1°, 
Gerechtelijk Wetboek beperkt tot gevallen waarin een van de partijen 
in het geding bloed- of aanverwanten heeft onder de rechters in het 
gerecht alwaar de zaak aanhangig is en strekt zich niet uit tot gevallen 
waarin een van de partijen in het geding bloed- of aanverwanten heeft 
onder de leden van het openbaar ministerie bij dit gerecht, zoals dit te 
dezen het geval is.

3. De vordering tot onttrekking van de zaak aan een gerecht wegens 
gewettigde verdenking op grond van het artikel 648, 2°, Gerechtelijk 
Wetboek is slechts mogelijk wanneer alle rechters van dat gerecht niet 
in staat zijn op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te 
doen of bij partijen of bij derden daarover redelijkerwijze twijfel zou 
kunnen ontstaan.

4. De verzoeker houdt niet voor dat dit hier het geval is, doch voert 
hij enkel aan dat het openbaar ministerie bij het hof van beroep te 
Gent niet in staat is een objectief advies te verstrekken, hetgeen op 
zich de onttrekking van de zaak aan dit gerecht niet kan wettigen

Het verzoek is kennelijk onontvankelijk.

Dictum

Het Hof, 

Wijst het verzoek af als kennelijk onontvankelijk.

Veroordeelt de verzoeker tot de kosten.

Bepaalt de kosten op nul euro.
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20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vande Moortel 
(bij de balie te Gent), de heer Vander Meulen (bij de balie te Tielt), de 
heer Blanchaert (bij de balie te Diksmuide) en de heer Wullus (bij de 
balie te Veurne).

N° 130

1o kamer — 20 februari 2014
(F.12.0050.N)

INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VeNNooTSCHapSbeLaSTING. — VaST-
STeLLING VaN HeT beLaSTbaar NeTTo-INkomeN. — beroepSkoSTeN. — afTrek-
beperkING VaN 50%. — reCepTIekoSTeN. — DraaGWIJDTe.

De beperking inzake de aftrekbaarheid van het beroepsgedeelte van restau-
rant- en receptiekosten als beroepskosten ten belope van 50 procent is niet 
van toepassing op ondernemingen die in opdracht van klanten evene-
menten organiseren en die in het raam daarvan een beroep doen op een 
traiteur, een cateringbedrijf of een restaurant, voor zover die onderne-
mingen die restaurant- en receptiekosten doorrekenen aan hun klanten 
die aan de aftrekbeperking onderworpen zijn  (1). (Art. 53, 8o, WIB92)

(eDeCo b.V.b.a. T. beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Onderhavige zaak betreft een betwisting inzake verworpen 
uitgaven in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 2003 en 
2004.

Bepaalde beroepskosten die eiseres volledig wenste af te trekken, 
vormden volgens de administratie receptiekosten waarvan de aftrek-
baarheid, overeenkomstig artikel 53, 8o, WIB92, beperkt is tot 50%.

Eiseres hield voor dat het niet om receptiekosten ging, maar om 
volledig aftrekbare werkingskosten die werden gemaakt in het kader 
van een dienstverlening tegen vergoeding zodat bezwaar werd aange-
tekend tegen de beperking van de aftrekbaarheid van die kosten.

Dit bezwaar werd afgewezen bij beslissing van 30 mei 2006, waarop 
een fiscale vordering werd ingesteld bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen.

Bij vonnis van 12 januari 2009 werd beslist dat verweerder de volle-
dige aftrek van de receptiekosten terecht had verworpen. 

Bij het thans bestreden tussenarrest van 14 december 2010 heeft het 
Hof van Beroep te Antwerpen dat vonnis bevestigd. 

2. In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiseres vooreerst 
aan dat een belastingplichtige die in opdracht van ondernemingen 

  (1) Zie concl. OM.
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tegen vergoeding een receptie organiseert voor klanten, leveranciers 
of zakenrelaties van die ondernemingen, niet optreedt als receptie-
houder maar als organisator van de receptie, zodat de kosten die hij 
maakt geen receptiekosten zijn als dusdanig maar exploitatiekosten :

“Door in hoofde van eiseres als receptiekosten te beschouwen ‘de 
kosten (…) die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten 
of leveranciers, zakenrelaties en andere personen die de vennoot-
schap in haar eigen lokalen of elders ontvangt’, ook als het gaat om 
kosten gedragen voor de ontvangst van mogelijke klanten, leveran-
ciers of zakenrelaties van andere ondernemingen en de belastingplich-
tige deze ontvangst bovendien tegen een vergoeding organiseert ten 
aanzien van deze andere ondernemingen, geven de appelrechters aan 
artikel 53, 8o WIB92 een ruimere draagwijdte dan wettig verantwoord 
is en schenden zij hierdoor tevens artikel 49 WIB92”.

3. Overeenkomstig artikel 53, 8o, WIB92 worden niet als beroeps-
kosten aangemerkt, 50% van de beroepsmatig gedane restaurant- en 
receptiekosten en van de kosten van relatiegeschenken.

Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, zijn ‘recep-
tiekosten’ kosten die de belastingplichtige maakt in het kader van 
zijn externe relaties, voor de ontvangst van derden. Bedoeld worden de 
kosten die verbonden zijn aan de ontvangst van mogelijke klanten of 
leveranciers, zakenrelaties en andere personen die de belastingplich-
tige in zijn eigen lokalen of elders ontvangt  (1).

Het betreft meer bepaald kosten van traiteurs, kosten voor aankoop 
van dranken, voedingswaren, rookartikelen, bloemen, de afschrijving 
of de huur van lokalen, behang en gordijnen, tapijten en meubelen en 
salarissen van dienst- en receptiepersoneel die verband houden met het 
ontvangen van bezoekers. 

Steeds volgens de administratieve commentaar kunnen dergelijke 
kosten ter gelegenheid van diverse manifestaties worden gemaakt 
(congressen, opendeurdagen, verjaardagen, jubileums, gala-avonden 
enz.), die zowel kunnen worden georganiseerd in de lokalen van de onder-
neming zelf als in de lokalen die voor die gelegenheid worden gehuurd of 
gratis ter beschikking worden gesteld van de onderneming  (2). 

Uw Hof oordeelde reeds dat inzake BTW volgende kosten als kosten 
van onthaal kunnen beschouwd worden : “de kosten gedaan voor 
onthaal en ontvangst, desgevallend gepaard gaande met vermaak of 
ontspanning, van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid 
klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen 
van zakelijke relaties”  (3).

4. Eiseres heeft als activiteit het begeleiden van vleesfabrikanten 
en groothandelaars in vlees (aankoop, verkoop, marketing, uitgave 
brochure, …). De groothandelaars en vleesfabrikanten betalen haar 
hiervoor een vergoeding.

  (1) Com.IB 1992, nr. 53/144.
  (2) W. Defoor, noot bij Rb.Brussel, 9 april 2008, Fiscale Koerier, 08/663, 663-666.
  (3) Cass. 8 april 2005, AR C.02.0419.N, AC 2005, nr. 213 ; JVD, “Horecakosten kunnen 

ook ‘reclamekosten’ zijn”, Fiscoloog, 2010, nr. 1199, 1-2, noot bij Cass. 11 maart 2010.
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Eiseres organiseert meer bepaald info- en demonstratieavonden, 
alsmede beurzen waarop de vleesfabrikanten hun producten kunnen 
voorstellen aan groothandelaars en slagers die bestellingen kunnen 
plaatsen.

Naar aanleiding van die evenementen wordt door eiseres aan haar 
klanten, zijnde de groothandelaars en vleesfabrikanten, een diner aange-
boden met muzikale omlijsting en soms het optreden van een goochelaar.

5. De appelrechters oordeelden dat de kosten voor de catering, de huur 
van de zaal, de drankkosten en de bijhorende animatie, als receptie-
kosten moeten worden gezien die volledig losstaan van het eigenlijke 
demonstratie- en beursgebeuren zelf. Deze kosten werden door eiseres 
immers niet doorgerekend aan haar klanten. Voor het organiseren 
van de info- en demonstratieavonden zelf werd eiseres daarentegen wel 
door de vleesfabrikanten betaald, met name via de standgelden en een 
commissie op de gerealiseerde verkopen.

Het feit dat de receptiekosten niet werden doorgerekend is wel dege-
lijk een bepalende factor voor de kwalificatie van deze kosten  (1).

6. In principe is de aftrekbeperking van artikel 53, 8o, WIB92, enkel 
van toepassing in hoofde van de belastingplichtige die de receptie-
kosten betaalt en aftrekt als beroepskost en niet in hoofde van diegene 
aan wie de goederen of diensten worden geleverd  (2).

Bij wijze van administratieve tolerantie moet die aftrekbeperking 
evenwel niet in hoofde van de organiserende onderneming worden 
toegepast wanneer zij de receptiekosten doorrekent aan haar klant(en). 

Ondernemingen die, zoals eiseres, evenementen organiseren in 
opdracht van klant(en) en die in dat kader beroep doen op een trai-
teur, een cateringbedrijf of een restaurant, zijn dus niet onderworpen 
aan de aftrekbeperking van artikel 53, 8o, WIB92, indien zij die kosten 
volledig doorrekenen aan hun klant(en). 

Evenwel is dan vereist dat de organiserende onderneming de restau-
rantnota of factuur van de traiteur eerst in haar boekhouding opneemt 
en ze vervolgens via een factuur op een heel duidelijke wijze voor 
hetzelfde bedrag doorrekent aan haar klant(en). 

De factuur die de organiserende onderneming uitreikt moet op 
omstandige wijze verwijzen naar de nota of factuur die zij voordien 
respectievelijk ontving van het restaurant of de traiteur  (3). 

Uit het feit dat eiseres de kosten niet heeft doorgerekend aan haar 
klanten, terwijl op haar facturen evenmin werd verwezen naar de 
restaurantnota of de facturen van de traiteur, hebben de appelrech-
ters dan ook wettig kunnen afleiden dat eiseres die kosten niet heeft 
gemaakt “voor de ontvangst van mogelijke klanten, leveranciers 
of zakenrelaties van andere ondernemingen”, maar wel degelijk ten 
behoeve van haar eigen klanten :

  (1) Cfr. Infra.
  (2) Com. IB 1992, nr. 53.164.
  (3) C. CHeVaLIer, Vademecum vennootschapsbelasting 2010, Larcier, 157 ; Rb. Brussel, 

31 december 2002, JLMB 2003, 924 ; Vr. en Antw., Kamer, 2000-2001, nr. 70 van 2 april 2001, 
p. 7910.
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 “Indien (eiseres) recepties en beurzen organiseert in naam en voor 
rekening van haar klanten, ten behoeve van de externe relaties van 
deze klanten, mag verwacht worden dat ze de kosten die met de organi-
satie van deze beurzen gepaard gaat doorrekent aan deze klanten, wat 
zij in onderhavig geval niet deed”  (1).

De vaststelling dat die kosten aldus “ten goede kwamen” aan haar 
eigen klanten  (2), hield bijgevolg de bevestiging in dat eiseres die 
receptiekosten heeft gemaakt in het kader van de externe relaties met 
haar eigen klanten.

Ook op dit punt kan de memorie van antwoord worden gevolgd.
Het loutere feit dat die kosten ook indirect ten goede komen aan 

“andere ondernemingen”, met name de klanten, leveranciers of zaken-
relaties van de vleesfabrikanten en groothandelaars die door hen 
werden uitgenodigd, kan op zich geen afbreuk doen aan de kwalifi-
catie van die kosten als “receptiekosten” in hoofde van eiseres nu die 
kosten, volgens de soevereine vaststellingen van de appelrechters, 
rechtstreeks werden gemaakt of gedragen voor de ontvangst van de 
eigen klanten, te weten de vleesfabrikanten en groothandelaars, aan 
wie die kosten immers niet werden doorgerekend. 

Het bestreden arrest maakte aldus duidelijk het onderscheid tussen 
het beursgebeuren dat eiseres in naam en voor rekening van haar eigen 
klanten organiseerde, en het diner met animatie, dat voor eigen reke-
ning werd aangeboden door eiseres ten behoeve van de externe relaties 
met haar eigen klanten. 

7. In zoverre het eerste onderdeel aanvoert dat eiseres de receptie-
kosten rechtstreeks maakte voor de ontvangst van mogelijke klanten, 
leveranciers of zakenrelaties van “andere ondernemingen”, met name 
externe relaties van haar eigen klanten, mist het feitelijke grondslag.

8. Eiseres verwijt het bestreden arrest voorts de kwalificatie van 
receptiekosten louter te hebben afgeleid uit het karakter of de aard van 
de kosten, terwijl daarentegen het oogmerk of het doel waarvoor de 
kosten zijn gemaakt, volgens eiseres het relevante criterium is om uit 
te maken of men al dan niet te maken heeft met receptiekosten, mist 
feitelijke grondslag.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest kan immers impliciet 
worden afgeleid dat de appelrechters van mening waren dat de litigi-
euze kosten door eiseres werden gemaakt met een welbepaald oogmerk, 
met name met het oog op het bestendigen of verstevigen van de zake-
lijke relaties met haar klanten, nu blijkt dat eiseres de receptiekosten 
niet heeft doorgerekend aan haar klanten en er op geen enkele wijze 
bij het aanrekenen van de standgelden en de commissie werd verwezen 
naar de nota of facturen van het restaurant of de traiteur.

9. Receptiekosten zijn kosten die de belastingplichtige maakt in het 
kader van zijn externe relaties, voor de ontvangst van derden. Uit de 
aard zelf van deze kosten volgt dat zij met een bepaald oogmerk worden 
gesteld, met name het bestendigen of verstevigen van de zakelijke 

  (1) Bestreden arrest, p. 12, derde laatste alinea.
  (2) Arrest, p. 12, eerste alinea, laatste zin.
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 relaties met haar klanten en het creëren van een algemeen gunstige 
sfeer ten overstaan van de onderneming. Het vereiste oogmerk is m.a.w. 
inherent aan die kosten.

Het bestreden arrest kon derhalve de kwalificatie van receptiekosten 
louter afleiden uit het karakter of de aard van de kosten, nu daarmee 
noodzakelijk ook rekening werd gehouden met het oogmerk waarmee 
deze kosten werden gemaakt.

De appelrechters hebben aldus wel degelijk het oogmerk of het doel 
waarvoor de kosten zijn gemaakt, in acht genomen.

Het onderdeel mist op dit punt m.i. feitelijke grondslag.
10. Eiseres voert in het eerste onderdeel verder aan dat uit de vast-

stelling van de appelrechters dat “niet ontkend (kan) worden dat de 
evenementen aldus wel het cliënteel van (eiseres) ten goede kwamen, 
met name de groothandelaren en de vleesfabrikanten”, niet wettig kan 
worden afgeleid dat de betreffende kosten aan de aftrekbeperking van 
artikel 53, 8o, WIB92, zouden moeten onderworpen worden.

De vraag of een receptie ten goede komt aan de klanten, is volgens 
eiseres geen relevant criterium om te bepalen of er sprake is van recep-
tiekosten in hoofde van de organisator, nu ook een receptie waarvoor 
de klant de receptieorganisator betaalt, deze klant “ten goede komt”. 
Artikel 53, 8o, WIB92, vereist volgens eiseres dat de receptiekosten 
worden gemaakt met het oog op het bestendigen of verstevigen van de 
zakelijke relaties met de eigen klanten.

11. Zoals hoger reeds gesteld, houdt de vaststelling dat de receptie-
kosten aldus “ten goede kwamen” aan haar eigen klanten  (1), de beves-
tiging in dat eiseres die receptiekosten heeft gemaakt in het kader 
van de externe relaties met haar eigen klanten.

Deze vaststelling moet immers gelezen worden in het licht van de 
overige beschouwingen van de appelrechters en in die zin dat eiseres 
de recepties en diners organiseerde met het oog op het bestendigen 
of verstevigen van haar eigen externe relaties, zo niet zou eiseres 
de receptiekosten immers volledig hebben doorgerekend aan haar 
klanten, wat zij niet deed.

Bijgevolg kan het onderdeel ook op dit punt niet worden aangenomen.
12. Eiseres verwijt de appelrechters in het eerste onderdeel tenslotte 

een voorwaarde te hebben toegevoegd aan artikel 49 WIB92 door te 
eisen dat slechts sprake kan zijn van een beroepskost voor zover deze 
kost rechtstreeks wordt doorgerekend aan de klant.

13. Zoals verweerder opwerpt berust het onderdeel in zoverre op een 
verkeerde lezing van het bestreden arrest nu nergens door de appel-
rechters deze eis wordt geformuleerd.

De appelrechters hebben uit het feit dat de receptiekosten niet 
werden doorgerekend aan de klanten van eiseres enkel afgeleid dat 
eiseres deze kosten heeft gemaakt in het kader van de externe relaties 
met haar eigen klanten. Om die reden kwalificeerden zij de gemaakte 

  (1) Arrest, p. 12, eerste alinea, laatste zin.
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kosten als receptiekosten, zijnde beperkt aftrekbare beroepskosten, 
en niet als volledig aftrekbare exploitatiekosten.

De grief mist bijgevolg feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beSLuIT : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep 
te Antwerpen van 14 december 2010 en 18 oktober 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Krachtens het hier toepasselijke artikel 53, 8°, WIB92 worden 
als beroepskosten niet aangemerkt 50 procent van de beroepsmatig 
gedane restaurant- en receptiekosten en van de kosten voor relatiege-
schenken, met uitsluiting evenwel van : 

— restaurantkosten van vertegenwoordigers van de voedingssector 
waarvan de belastingplichtige bewijst dat zij bij het uitoefenen van 
de beroepswerkzaamheid noodzakelijk zijn in het kader van een moge-
lijke of werkelijke relatie van leverancier tot klant ;

— reclame-artikelen die opvallend en blijvend de benaming van de 
schenkende onderneming dragen.

Hieruit volgt dat het beroepsgedeelte van restaurant- en receptie-
kosten in de regel slechts ten belope van 50 procent aftrekbaar is als 
beroepskosten.

2. De beperking inzake de aftrekbaarheid van restaurant- en recep-
tiekosten is niet van toepassing op ondernemingen die in opdracht 
van klanten evenementen organiseren en die in het raam daarvan een 
beroep doen op een traiteur, een cateringbedrijf of een restaurant, 
voor zover die ondernemingen die restaurant- en receptiekosten door-
rekenen aan hun klanten die aan de aftrekbeperking onderworpen zijn.

3. De appelrechters oordelen dat :
— er niet kan worden betwist dat de kosten die de eiseres wenste af te 

trekken (huur van zalen, catering, animatie op beurzen) het karakter 
hebben van receptiekosten ;

— voor zover de eiseres bij het organiseren van deze evenementen 
uitsluitend zou zijn opgetreden voor rekening van de vleesfabrikanten, 

ARREST-2014-2.indb   459 26/11/14   18:01



460 ARRESTEN VAN CASSATIE 20.2.14 - N° 131

de eiseres de aftrekbeperking van artikel 53, 8°, WIB92 zou kunnen 
ontlopen, indien ze kan aantonen dat ze deze kosten als dusdanig 
heeft doorgerekend aan de klanten, met name de vleesfabrikanten 
en de groothandelaars, die op hun beurt aan de aftrekbeperking van 
artikel 53, 8°, WIB92 worden onderworpen ;

— in dit geval dient te worden vastgesteld dat de restaurants de cate-
ringkosten, de huur voor de zaal en de drankkosten zonder meer factu-
reerden aan de eiseres en dat de eiseres deze kosten niet rechtstreeks 
doorrekende aan haar klanten ;

— op geen enkele wijze bij de standgelden en commissies verwezen 
werd naar de nota of factuur die de eiseres voordien ontving van het 
restaurant of de traiteur ;

— indien de eiseres recepties en beurzen organiseert in naam en voor 
rekening van haar klanten, ten behoeve van de externe relaties van 
deze klanten, verwacht mag worden dat ze de kosten die met de orga-
nisatie van deze beurzen gepaard gaan, doorrekent aan deze klanten, 
wat zij in dit geval niet deed.

4. De appelrechters die op die gronden oordelen dat de eiseres als 
organisator van evenementen onderworpen is aan de beperkte aftrek-
baarheid voor receptiekosten om reden dat ze deze kosten niet door-
factureerde aan haar klanten, verantwoorden hun beslissing naar 
recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Vandenberghe (bij de balie te 
Gent) en de heer De Bruyn.

N° 131

1o kamer — 20 februari 2014

(F.12.0053.N)

beLaSTING oVer De ToeGeVoeGDe WaarDe. — forfaITaIre aaNSLaG-
reGeLING. — beVoeGDHeIDSDeLeGaTIe aaN De koNING. — GroNDWeTTeLIJkHeID.

De bevoegdheidsdelegatie aan de Koning tot het uitwerken van een forfai-
taire aanslagregeling die vervat ligt in artikel 56, § 1, BTW-wetboek, 
houdt geen miskenning in van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel neer-
gelegd in de artikelen 170 en 172 van de Grondwet, noch van het grond-
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wettelijk gelijkheidsbeginsel gewaarborgd door de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet  (1). (Art. 56, § 1, btw-wetboek)

(m. T. beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Eiseres is ingeschreven als BTW-belastingplichtige voor de econo-
mische activiteit van uitbating van een café.

Op 9 september 2004 controleerde verweerder de boekhouding van 
eiseres voor het jaar 2001 ; deze controle kaderde in het onderzoek 
verricht bij de bvba Bierhandel Franky Opstaele, een groothandel 
in dranken, dat aan het licht had gebracht dat leveringen van vaten 
bier waren verricht aan verschillende belastingplichtigen, waaronder 
eiseres, op naam van een niet bestaande vereniging. Op basis van deze 
inlichtingen werd de aangegeven omzet van eiseres, die gekozen had 
voor de forfaitaire regeling inzake BTW, herberekend.

Op 3 december 2004 werd voor de BTW die op basis van deze omzetver-
hoging door eiseres was verschuldigd een dwangbevel uitgevaardigd, 
dat haar bij aangetekend schrijven van 10 december 2004 ter kennis 
werd gebracht.

Eiseres tekende verzet aan tegen het dwangbevel bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge, dat bij vonnis van 17 maart 2010 werd 
afgewezen.

Met een verzoekschrift van 24 juni 2010 stelde eiseres hoger beroep in 
tegen dit vonnis.

Het voorliggend arrest van 20 september 2011 van het Hof van Beroep 
te Gent bevestigde grotendeels het vonnis van de eerste rechter, behou-
dens wat betreft de geldboete, waarvoor uitstel werd verleend wat 
betreft de helft van die boete gedurende een termijn van drie jaar.

2. In het eerste middel voert eiseres aan van artikel 56, § 1, BTW-
wetboek, dat luidt als volgt :

“Ten aanzien van door Hem te omschrijven kleine ondernemingen 
regelt de Koning de wijze waarop de administratie, na overleg met de 
betrokken bedrijfsgroeperingen, forfaitaire grondslagen van aanslag 
vaststelt, wanneer zulks mogelijk is”.

Eiseres stelt dat deze bepaling strijdig is met de bepalingen van het 
grondwettelijk legaliteitsbeginsel voorzien in de artikelen 170 en 172 G.W.

Volgens deze laatste bepalingen dient alles wat, naast de eigenlijke 
invoering van de belasting, als essentieel voor de belastingheffing 
moet worden beschouwd, exclusief door de wet te worden geregeld. 

Door in artikel 56, § 1, BTW-wetboek aan de Koning toe te staan om 
voor bepaalde beroepscategorieën op algemene en abstracte wijze de 
belastbare omzet te bepalen waarop de BTW moet worden berekend, 
werd de Koning aldus de bevoegdheid verleent om een essentieel 
element van de belastingheffing te regelen, welke bevoegdheidsdele-
gatie volgens eiseres strijdig is met het verbod voor de wetgevende 

  (1) Zie concl. OM.

ARREST-2014-2.indb   461 26/11/14   18:01



462 ARRESTEN VAN CASSATIE 20.2.14 - N° 131

macht om de eigenlijke belastingsbevoegdheid aan de uitvoerende 
macht over te dragen.

Het bestreden arrest zou derhalve niet wettig hebben beslist dat 
artikel 56, § 1, BTW-wetboek, gelezen in samenhang met de bepalingen 
van het KB nr. 2 van 7 november 1969 met betrekking tot de vaststel-
ling van de forfaitaire grondslagen van aanslag voor de belasting over 
de toegevoegde waarde, niet in strijd is met de bepalingen van de arti-
kelen 10, 11, 170 en 172 G.W.

3. Hoewel het invoeren van belastingen ten behoeve van de Staat, 
overeenkomstig artikel 170 G.W., een uitdrukkelijk aan de wetgever 
voorbehouden bevoegdheid is, zodat elke delegatie die betrekking 
heeft op het bepalen van één van de essentiële elementen van de belas-
ting, zoals de grondslag en de aanslagvoet van de belasting en de iden-
titeit van de belastingplichtige, in beginsel ongrondwettig is, kan de 
wetgever de Koning niettemin opdragen om minder belangrijke maatre-
gelen uit te vaardigen, die niet van aard zijn enige weerslag te hebben 
op de schuld van de belastingplichtige, zoals de wijze van aangifte 
van de belastbare inkomsten, de kennisgeving van de aanslagen en de 
maatregelen inzake controle en inning  (1).

Ook inzake vrijstelling of vermindering van een belasting is het 
optreden van de wetgever, op grond van artikel 172 G.W., exclusief, 
tenzij wat betreft de minder belangrijke aspecten van de invoering 
van die vrijstelling of vermindering. 

De artikelen 170 en 172 G.W. gaan bijgevolg niet zover dat ze de 
wetgever ertoe zouden verplichten elk aspect van een belasting of van 
een vrijstelling zelf te regelen. Een delegatie aan de Koning is niet in 
strijd met het grondwettelijk legaliteitsbeginsel voor zover de mach-
tiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de 
tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen 
voorafgaandelijk door de wetgever zijn vastgesteld  (2).

Van de wetgever kan inderdaad niet worden verwacht dat hij alle 
mogelijke aspecten van een belasting of vrijstelling voorafgaandelijk 
regelt in een aangelegenheid waarin het uiteenlopend karakter van de 
situaties het niet mogelijk maakt ze alle te voorzien  (3).

Zo werd door het Grondwettelijk Hof reeds beslist dat de wetgever 
wettig aan de Koning kon opdragen om het begrip “investering” in de 
zin van artikel 4, § 2, van de Wet van 31 december 2003 houdende invoe-
ring van een eenmalige bevrijdende aangifte, nader te bepalen, met 
name de voorwaarden met betrekking tot de aard en de modaliteiten 

  (1) A. aLeN, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch publiekrecht, Brussel, 
Story-Scientia, 1988, 420 ; J. THeuNIS, “Het fiscaal legaliteitsbeginsel. Een stand van 
zaken na 10 jaar rechtspraak van het Arbitragehof”, TFR, 1994-95, afl.295, 79.

  (2) GwH, 20 april 2005, nr. 75/2005, B.30 ; GwH, 21 februari 2007, nr. 32/2007, B.6 - B.8 ; 
GwH, 17 oktober 2007, nr. 131/2007, B.3-B.4 ; D. De GrooT, “Over de invoering en het belang 
van het grondwettelijke legaliteitsbeginsel in fiscale aangelegenheden”, T.F.R. 2009, 
afl. 360, 344 ; K. roSSIGNoL, “‘No taxation without legislation’ : het formeel legaliteits-
beginsel in belastingzaken”, in M. De JoNCkHeere, (ed.), Een reis doorheen de fiscale-
basisbeginselen – Studiecyclus A. SpruyT, Brugge, Die Keure, 2011, 86-92.

  (3) GwH, 6 oktober 1999, nr. 105/99, B.3 - B.6.3.
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van de investering en van de herinvestering, alsmede de controle 
terzake  (1).

Ook oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de Koning wettig de taak 
kon worden toevertrouwd om het begrip “financiële vaste activa” in de 
zin van artikel 9 van de Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de 
vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling 
van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, nader 
te omschrijven  (2).

Zo oordeelde Uw Hof in een arrest van 20 mei 2010 dat de Koning, 
door de invoering van artikel 35 KB/WIB92, op grond van de hem door 
artikel 59 WIB92 verleende machtiging, voor de aftrekbaarheid van de 
werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom 
en vroegtijdige dood, een onderscheid heeft gemaakt tussen de jaren 
gepresteerd in en deze buiten de onderneming, en hiermee een voor-
waarde voor de aftrekbaarheid heeft bepaald binnen de aan de Koning 
verleende bevoegdheid  (3).

In die procedures betrof het telkens de tenuitvoerlegging van maat-
regelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door de 
wetgever waren vastgesteld.

4. In een arrest van 17 oktober 2007 oordeelde het Grondwettelijk Hof 
aangaande de litigieuze bevoegdheidsdelegatie inzake de forfaitaire 
grondslagen van aanslag op het vlak van de BTW, het volgende :

“B.5.1. Artikel 56, § 1, van het BTW-Wetboek maakt het mogelijk 
te voorzien in vereenvoudigde voorwaarden inzake belastinghef-
fing en -inning voor de ondernemingen die, wegens hun omvang, niet 
beschikken over een toereikende boekhoudkundige organisatie om de 
algemene btw-regeling te kunnen toepassen (Parl. St., Kamer, B.Z. 
1968, nr. 88/1, pp. 11 en 51) en die derhalve mogen opteren voor de forfai-
taire aanslagregeling die op grond van de in het geding zijnde bepaling 
is vastgelegd. De verscheidenheid van de situaties waarin die onderne-
mingen zich bevinden, volstaat om te verantwoorden dat de wetgever 
ervan afziet alle op die ondernemingen toepasselijke belastingregels 
zelf vast te stellen.

B.5.2. Ermee rekening houdend dat de wetgever het beginsel van de 
forfaitaire belasting zelf in de wet heeft opgenomen en dat een forfait 
per hypothese situaties beoogt die moeilijk kunnen worden geregeld 
door middel van algemene bepalingen die het voorwerp van een wet 
uitmaken, vermocht de wetgever, in een materie waar er een verschei-
denheid aan situaties heerst en waar het in B.1.4 geciteerde artikel 24, 
lid 1, van de Zesde Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen van 17 mei 1977 zelf voorziet in de mogelijkheid van een forfai-
taire regeling, zonder schending van het beginsel van de wettigheid 
van de belasting, aan de Koning de bevoegdheid toe te wijzen om de 
modaliteiten te bepalen volgens welke de administratie de grondslag 

  (1) GwH, 20 april 2005, nr. 72/2005.
  (2) GwH, 14 juli 2004, nr. 129/2004, o.B.5.1.
  (3) Cass. 20 mei 2010, AR F.09.0076.N, AC 2010, nr. 358, met concl. OM.
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van aanslag vaststelt in vereenstemming met het in de wet vervatte 
beginsel van het forfait”  (1).

Het Grondwettelijk Hof bevestigde aldus uitdrukkelijk dat de 
bevoegdheidsdelegatie aan de Koning in artikel 56, § 1, BTW-wetboek 
geen schending inhoudt van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel 
voorzien in de artikelen 170 en 172 G.W.

Het eerste middel faalt bijgevolg naar recht  (2).
5. Gelet op deze rechtspraak van het Grondwettelijk Hof kan er, over-

eenkomstig artikel 26, § 2, tweede lid, 2o, van de Bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof, geen aanleiding toe bestaan om een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beSLuIT : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 20 september 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix 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

De eiseres voert aan dat de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning die 
vervat ligt in artikel 56, § 1, Btw-wetboek ongrondwettelijk is en dat 
deze wetsbepaling de artikelen 10, 11, 170 en 172 Grondwet schendt.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in zijn arrest nr. 131/2007 van 
17 oktober 2007 dat :

— de artikelen 10, 11, 170 en 172 Grondwet niet zover gaan dat ze de 
wetgever ertoe zouden verplichten elk aspect van een belasting of van 
een vrijstelling zelf te regelen ;

— een aan een andere overheid verleende bevoegdheid niet in strijd is 
met het legaliteitsbeginsel voor zover de machtiging voldoende nauw-
keurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van 

  (1) GwH, 17 oktober 2007, nr. 131/2007.
  (2) Zie de memorie van antwoord (p. 3-7) waarop onderhavige conclusie steunt.
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maatregelen waarvan de essentiële elementen voorafgaandelijk door 
de wetgever zijn vastgesteld ;

— artikel 56, § 1, Btw-wetboek het mogelijk maakt te voorzien in 
vereenvoudigde voorwaarden inzake belastingheffing en -inning voor 
de ondernemingen die, wegens hun omvang, niet beschikken over 
een toereikende boekhoudkundige organisatie om de algemene btw-
regeling te kunnen toepassen en die derhalve mogen opteren voor een 
forfaitaire aanslagregeling die op grond van de in het geding zijnde 
bepaling is vastgelegd ;

— de verscheidenheid van de situaties waarin die ondernemingen zich 
bevinden, volstaat om te verantwoorden dat de wetgever ervan afziet 
alle op die ondernemingen toepasselijke belastingregels zelf vast te 
stellen ;

— ermee rekening houdend dat de wetgever het beginsel van de 
forfaitaire belasting zelf in de wet heeft opgenomen en dat een forfait 
per hypothese situaties beoogt die moeilijk kunnen worden geregeld 
door middel van algemene bepalingen die het voorwerp van een wet 
uitmaken, de wetgever vermocht, in een materie waar er een verschei-
denheid aan situaties heerst en waar het in artikel 24, eerste lid, van 
de Zesde Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 
17 mei 1977 zelf voorziet in de mogelijkheid van een forfaitaire regeling, 
zonder miskenning van het beginsel van de wettigheid van de belas-
ting, aan de Koning de bevoegdheid toe te wijzen om de modaliteiten 
te bepalen volgens welk de administratie de grondslag van de aanslag 
vaststelt in overeenstemming met het in de wet vervatte beginsel van 
het forfait.

Het Grondwettelijk Hof bevestigde aldus dat de bevoegdheidsdele-
gatie aan de Koning die vervat ligt in artikel 56, § 1, Btw-wetboek geen 
miskenning van het grondwettelijk legaliteitsbeginsel neergelegd in 
artikel 170 en 172 Grondwet, noch schending van de artikelen 10 en 11 
Grondwet inhoudt.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 131/2007 van 

17 oktober 2007 bestaat er geen aanleiding tot het stellen van een preju-
diciële vraag met een identiek onderwerp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Thijs, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maus, mevr. Van Hove (bij de 
balie te Gent) en de heer De Bruyn.
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N° 132

1o kamer — 20 februari 2014
(F.12.0132.N)

1o INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VeNNooTSCHapSbeLaSTING. — 
afZoNDerLIJke aaNSLaGeN. — aLLerLeI. — VerDokeN meerWINST. — beGrIp.

2o INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VeNNooTSCHapSbeLaSTING. — 
afZoNDerLIJke aaNSLaGeN. — aLLerLeI. — VerDokeN meerWINST. — ToepaS-
SeLIJk aaNSLaGJaar.

1o Onder verdoken meerwinsten, waarop een bijzondere aanslag in de 
vennootschapsbelasting wordt gevestigd krachtens artikel 219, eerste lid, 
WIB92, dient te worden verstaan de door de administratie vastgestelde, 
verzwegen of verborgen gehouden winsten die niet begrepen zijn in het 
boekhoudkundig resultaat van de vennootschap en derhalve evenmin 
onder de bestanddelen van de vennootschap kunnen teruggevonden 
worden  (1). (Art. 219, eerste lid, WIB92)

2o De bijzondere aanslag in de vennootschapsbelasting op verdoken meer-
winsten wordt verbonden aan het aanslagjaar betreffende het belast-
baar tijdperk bepaald overeenkomstig de artikelen 200 tot 203 KB WIB92, 
in de loop waarvan de omstandigheid waarin gezegde aanslagen hun 
grond vinden zich heeft voorgedaan ; wanneer de verdoken meerwinst 
wordt gerealiseerd door de opname in de boekhouding van facturen voor 
fictieve prestaties, is de betaling van deze fictieve factuur de omstandig-
heid waarin de bijzondere aanslag zijn grond vindt  (2). (Artt. 219, eerste 
lid, WIB92 ; artt. 200, 201, 202, 203 en 206 KB/WIB92)

(T.b.L. N.V. e.a. T. beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs :

1. Bij een controle van eiseressen, uitgevoerd naar aanleiding van 
een klacht van een voormalig bestuurder, werd vastgesteld dat eise-
ressen fictieve facturen van de nv Vandeweghe in hun boekhouding 
hadden opgenomen.

De fictieve facturen die nog niet werden betaald op het einde van het 
boekjaar werden door de administratie belast als een overschatting 
van het passief van de balans. Op de facturen die wel werden betaald, 
werd de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 gevestigd. 

Tegen de terzake gevestigde aanslagen voor de aanslagjaren 2001, 
2002 en 2003, werden door eiseres bezwaarschriften ingediend.

Zonder de beslissingen van de gewestelijke directeur af te wachten, 
maakten eiseressen, bij verzoekschrift van 18 oktober 2007, de zaak 
aanhangig bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.

  (1) Zie de concl. OM.
  (2) Id.
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Bij vonnis van 1 april 2010 verklaarde deze rechtbank de vorderingen 
van eiseressen in hun geheel ongegrond.

Bij het thans bestreden arrest van 6 december 2011 bevestigde het Hof 
van Beroep te Antwerpen dit vonnis.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. In het eerste onderdeel van het tweede middel voeren eiseressen aan 
dat het bestreden arrest het wettelijk begrip “verdoken meerwinst” in 
de zin van artikel 219 WIB92, heeft miskend.

Volgens eiseressen slaat deze term enkel op de omzet die een onder-
neming in het zwart heeft gerealiseerd, zijnde “verzwegen winsten” die 
niet begrepen zijn in het boekhoudkundig resultaat van de vennoot-
schap en als dusdanig niet in het vermogen van de vennootschap zijn 
terug te vinden.

Verworpen uitgaven zouden volgens eiseressen bijgevolg geen 
verdoken meerwinst kunnen uitmaken in de zin van artikel 219 WIB92, 
in zoverre deze uitgaven in de boekhouding en in de belastingaangifte 
worden opgenomen en aldus in aanmerking komen voor de vaststelling 
van de belastbare grondslag.

5. De wetgever heeft in artikel 219 WIB92 niet gedefinieerd wat precies 
onder “verdoken meerwinst” moet worden verstaan. 

Zoals verweerder stelt in zijn memorie van antwoord, moet deze 
term bijgevolg in zijn gebruikelijke taalkundige betekenis worden 
begrepen  (1).

De term “verdoken meerwinst” slaat in zijn gewone taalkundige 
betekenis op een winst die wordt verzwegen of verborgen gehouden. 

Vanuit fiscaal oogpunt moet onder “winst” worden verstaan het 
geheel van alle elementen die bijdragen tot de belastbare grondslag  (2).

Volgens de administratieve commentaar gaat het bij verdoken meer-
winsten om “de door de administratie vastgestelde winsten die niet 
begrepen zijn in het boekhoudkundige resultaat van de vennootschap 
en derhalve evenmin onder de bestanddelen van het vermogen van de 
vennootschap worden teruggevonden”. Hierbij wordt inzonderheid, zij 
het louter bij wijze van voorbeeld, verwezen naar “de omzet die een 
onderneming in het zwart heeft gerealiseerd”  (3).

Taalkundig kan het begrip “verdoken meerwinst” derhalve niet 
worden herleid tot een in het zwart gerealiseerde meeromzet.

In zoverre het eerste onderdeel aanneemt dat een “verdoken meer-
winst” enkel kan bestaan uit de omzet die een onderneming in het 
zwart heeft gerealiseerd, faalt het derhalve naar recht, nu dit begrip 
veel ruimer is dan dat.

6. Tevergeefs verwijzen eiseressen tot staving van hun rechtsopvat-
ting naar de interpretatie van de notie “verdoken meerwinst”, zoals die 
terug te vinden is in de voorbereidende werken, waar men inderdaad 

  (1) Cf. Cass. 6 november 2001, AR P.00.0475.N, AC 2001, nr. 603 ; Cass. 27 april 1999, 
R.Cass., 2002, 78, met noot A. VaNDepLaS, “Over de vol-au-vent en de restaurateur”.

  (2) Art. 185 WIB92.
  (3) Comm. IB 1992, nr. 219/5.
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leest dat het gaat om “omzet die een onderneming in het zwart heeft 
gerealiseerd”  (1).

Wanneer de tekst van de wet duidelijk is, wat voor artikel 219 WIB92 
onmiskenbaar het geval is, kan men de voorbereidende werken niet 
inroepen om aan de draagwijdte van de wettekst een beperkende inter-
pretatie te geven : “interpretatio cessat in claris”  (2).

Het begrip “verdoken meerwinst” ex artikel 219 WIB92, dient derhalve, 
naar zijn gebruikelijke betekenis, ruim te worden geïnterpreteerd, 
omvattende elk winstelement dat niet-openlijk, maar op sluikse of 
verborgen wijze aan het vennootschapsvermogen wordt onttrokken.

Het loutere feit dat deze winsten op één of andere manier in de boek-
houding tot uitdrukking werden gebracht en werden opgenomen in de 
belastingaangifte, waardoor zij in beginsel in aanmerking kwamen 
voor de vaststelling van de belastbare grondslag, kan geen afbreuk 
doen aan hun “verdoken” karakter wanneer vaststaat dat zij finaal 
niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap 
kunnen worden teruggevonden.

Zoals het bestreden arrest pertinent opmerkt, kunnen enkel de 
verdoken winsten die nog in het vermogen van de vennootschap worden 
teruggevonden, ontsnappen aan de bijzondere aanslag van artikel 219 
WIB92. Dit verklaart waarom de reserves als bedoeld in artikel 24, 
eerste lid, 2o tot 4o, WIB92, uitdrukkelijk uit het toepassingsgebied van 
artikel 219 WIB92, worden gesloten  (3).

In een meer extensieve interpretatie laat de notie verdoken meer-
winsten bijgevolg toe om daaronder elke verhoging van het belast-
baar resultaat die het gevolg is van het “verduiken” of “verbergen” van 
belastbare inkomsten te verstaan.

Ik meen dan ook dat er onvoldoende reden is om het begrip “verdoken 
meerwinst” te beperken tot zwarte omzet. Ook in een situatie als de 
voorliggende, waar fictieve facturen (die niet met werkelijke presta-
ties overeenstemmen) als beroepskost worden ingebracht, is er m.i. 
sprake van een “verdoken meerwinst”. 

Immers : (1) er is een meerwinst : de belastbare winst van de vennoot-
schap is in werkelijkheid groter dan uit de boeken blijkt en (2) de 
meerwinst wordt “verdoken” of “verborgen” door het inbrengen van de 
fictieve facturen.

7. Aangaande de vraag of een verworpen uitgave als een “verdoken 
meerwinst” kan worden gekwalificeerd, bestaat geen eensgezindheid 
in de rechtspraak en de rechtsleer.

Volgens een extensieve interpretatie laat het begrip “verdoken meer-
winsten” toe om daaronder elke verhoging van het belastbaar resul-
taat te begrijpen die het gevolg is van het “verduiken” van belastbare 
inkomsten. Ook een verhoging van het fiscaal resultaat dat voort-

  (1) Parl. St., Kamer, 1998-99, nr. 1949/8, p. 41.
  (2) Cass. 10 juni 1952, Pas. 1952, I, 656 ; Cass. 11 december 1962, Pas. 1963, I, 455.
  (3) Arrest, p. 20, tweede alinea, met verwijzing naar L. foGueNNe, en C. VaNDeVyVer, 

“Bénéfices dissimulés et commissions secrètes : une analyse critique de la cotisation 
spéciale”, CFP, 2001, 488.
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vloeit uit het verwerpen van kosten die werkelijk zijn gemaakt, maar 
fiscaal niet aanvaardbaar zijn, bijv. omdat ze niet passen binnen het 
maatschappelijk doel van de vennootschap, valt hieronder. 

Een tweede, meer beperkende interpretatie gaat ervan uit dat kosten 
die werkelijk zijn gemaakt, maar fiscaal verworpen worden, niet aan 
de omschrijving van “verdoken meerwinsten” kunnen beantwoorden. 
In die interpretatie kan er slechts sprake zijn van “verdoken meerwin-
sten” ten aanzien van verworpen kosten die niet bestaan of waarvan 
het werkelijk bedrag lager is.

“Het verschil tussen de twee opvattingen komt dus uiteindelijk neer 
op een fundamenteel verschil in mening over het toepassingsgebied 
van de bijzondere aanslag : hebben ‘verdoken winsten’ slechts te maken 
met winsten die voortvloeien uit een verdoken ‘meeromzet’ die aan het 
licht wordt gebracht (cf. de meer beperkende interpretatie), of kunnen 
zij ook te maken hebben met de vaststelling van het netto belast-
baar resultaat (waardoor, in deze extensievere interpretatie, tevens 
verworpen kosten ‘verdoken meerwinsten’ kunnen zijn) ?”  (1).

8. Wanneer blijkt dat verworpen uitgaven betrekking hebben op 
kosten die helemaal niet bestaan, zoals in casu het geval is, kan echter 
niet worden betwist dat deze verworpen uitgaven als een verdoken 
meerwinst belastbaar zijn, zoals terecht wordt vooropgesteld door 
verweerder  (2). 

Door een bepaalde fictieve uitgave als kost te boeken, geeft de 
vennootschap immers uitdrukkelijk toe dat het bedrag van de fictieve 
kost het vermogen van de vennootschap heeft verlaten  (3). 

Uit het boeken van een fictieve kost blijkt ook dat er een verschil 
is tussen het werkelijk behaalde resultaat en het resultaat zoals het 
wordt voorgehouden door de belastingplichtige, zodat dit verschil 
beschouwd kan worden als een verdoken meerwinst  (4).

Terecht merken de appelrechters op dat het loutere feit dat de facturen 
door de eiseressen werden betaald, die facturen niet minder fictief 
maken vermits de betalingen gebeurden zonder dat werd aangetoond 
dat de eiseressen daar iets voor in de plaats kregen : “door die valse 
facturen in de boekhouding op te nemen werd een deel van de winst 
verborgen gehouden. Het betrokken factuurbedrag betrof derhalve een 
verdoken meerwinst in de zin van artikel 219 WIB92”  (5).

In zoverre het eerste onderdeel ervan uitgaat dat een verworpen 
uitgave geen “verdoken meerwinst” kan zijn, zelfs niet wanneer die 
uitgave niet beantwoordt aan werkelijke kosten, faalt het m.i. naar 
recht.

  (1) J. VaN DyCk, “Kunnen verworpen kosten ‘verdoken meerwinsten’ zijn ?”, Fisco-
loog, 2012, nr. 1283, p. 1.

  (2) P. VaNHauTe, “De bijzondere afzonderlijke aanslag op geheime commissielonen”, 
in Vennootschap & Belastingen, Mechelen, Kluwer, VIII, 5, 750, nr. 770.

  (3) L. VaNHeeSWIJCk, “Geheime commissielonen : van steekpenningen tot sanctie 
voor ficheplicht”, in Fiscaal praktijkboek Directe belastingen 2008-2009, L. maeS, H. De 
CNIJf, en L. De broeCk (eds.), Kluwer, Mechelen, 337.

  (4) L. foGueNNe en C. VaNDeVyVer, o.c., 488.
  (5) Bestreden arrest, p. 10, voorlaatste en laatste alinea.
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9. Ik denk niet dat deze extensieve interpretatie er meteen moet toe 
leiden dat ook verworpen uitgaven met betrekking tot werkelijk gele-
verde prestaties als “verdoken meerwinst” moeten worden beschouwd, 
zoals sommigen vrezen en wat m.i. inderdaad niet de bedoeling kan 
zijn. 

Als het gaat om uitgaven voor werkelijk geleverde prestaties die om 
een of andere reden niet als beroepskost kunnen worden aanvaard, zal 
er wellicht geen sprake zijn van het “verduiken” of “verbergen” van 
meerwinst. 

M.i. moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen uitgaven 
die verworpen worden omdat er geen effectieve prestaties aan beant-
woorden (bijzondere aanslag mogelijk) en uitgaven waar wel werke-
lijke prestaties tegenover staan maar die om één of andere reden als 
beroepskost worden verworpen (bijzondere aanslag niet mogelijk : het 
bedrag van deze uitgaven moet gewoon bij de belastbare winst worden 
gevoegd en zal aan het gewoon tarief worden belast).

10. De hoven van beroep zitten wel niet op één lijn wat betreft deze 
problematiek.

Het hof van beroep te Antwerpen kiest voor de extensieve interpre-
tatie  (1).

De hoven van beroep van Gent en Bergen opteren daarentegen voor de 
restrictieve interpretatie.

Zo motiveerde het Hof van Beroep te Gent in een arrest van 
11 september 2012 zijn standpunt als volgt, in een casus die eveneens 
facturen voor fictieve prestaties betrof : 

“Er is hier evenwel geen sprake van verdoken meerwinst. De fictieve 
facturatie is niet bedoeld om een zwarte inkomstenbron in hoofde van 
de appelante te maskeren. Alle winst die de appellante behaald heeft, 
staat in haar boekhouding. Het enige wat geïntimeerde aantoont, 
is dat de appellante zonder enige verantwoording (zoals voorzien in 
art. 49 WIB92) een betaling heeft gedaan. Het gaat wel om geld dat niet 
meer terug te vinden is onder de bestanddelen van het vermogen van 
de vennootschap, maar er is geen sprake van verdoken meerwinst”.  (2).

11. In het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat de appelrechters, zo 
een verhoging van de winst door de verwerping van een fictieve kost 
als een “verdoken meerwinst” kan worden beschouwd, artikel 206 KB/
WIB92 hebben miskend door de afzonderlijke aanslag van artikel 219 
WIB92 toe te passen op het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar 
tijdperk waarin de bedragen die beantwoorden aan de fictieve facturen, 
aan de n.v. Vandeweghe werden betaald.

Krachtens artikel 206 KB/WIB92 is de afzonderlijke aanslag op een 
verdoken meerwinst in de vennootschapsbelasting “verbonden aan het 
aanslagjaar betreffende het belastbaar tijdperk (…) in de loop waarvan 

  (1) Cfr. het thans bestreden arrest.
  (2) Gent, 11 september 2012, RABG 2013 noot J. VaNDeNbraNDeN “Wat moet onder 

meerwinst worden verstaan ? - Uitgaande financiële stromen zijn geen ‘verdoken meer-
winsten’”, Fiskoloog 2013, nr. 1328 met bespreking van de rechtspraak van het Hof van 
Beroep te Bergen.
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de omstandigheid waarin gezegde aanslagen hun grond vinden, zich 
heeft voorgedaan”.

Volgens eiseressen kan op fictieve facturen, overeenkomstig de arti-
kelen 206 KB/WIB92 en 219 WIB92, slechts een afzonderlijk aanslag 
worden gevestigd voor het aanslagjaar betreffende het belastbaar 
tijdperk waarin die facturen in de boekhouding werden opgenomen nu 
vanaf dat ogenblik een deel van de winst verborgen wordt gehouden. 
Doch wanneer de valse facturen niet tijdens hetzelfde tijdperk van 
hun opname in de boekhouding worden betaald, zal de verdoken meer-
winst echter niet als dusdanig kunnen worden belast nu de toepassing 
van artikel 219 WIB92 vereist dat de verdoken meerwinst niet onder 
de bestanddelen van de vennootschap mag worden teruggevonden, wat 
niet het geval is zolang de factuur niet wordt betaald. Dit doet echter 
geen afbreuk aan voormelde regel dat de afzonderlijke aanslag enkel 
kan worden gevestigd voor het aanslagjaar dat betrekking heeft op het 
tijdperk waarin de fictieve facturen in mindering werden gebracht van 
het resultaat van de vennootschap.

12. Verweerder werpt in zijn memorie van antwoord  (1) terecht op dat 
het tweede onderdeel faalt naar recht :

De afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 kan enkel toepassing 
vinden indien verdoken meerwinsten “niet onder de bestanddelen van 
het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden”.

Fictieve facturen die in de boekhouding van de vennootschap worden 
opgenomen, kunnen derhalve slechts als een verdoken meerwinst 
worden beschouwd op het ogenblik van hun betaling nu pas op dat 
ogenblik de bedragen die aan die facturen beantwoorden het vermogen 
van de vennootschap daadwerkelijk zullen verlaten.

Het is bijgevolg de betaling van een fictieve factuur die de “omstan-
digheid” uitmaakt waarin de aanslag van artikel 219 WIB92 zijn 
“grond” vindt in de zin van artikel 206 KB/WIB92.

Bij het bepalen van het aanslagjaar waarvoor de afzonderlijke aanslag 
kan worden toegepast, is derhalve niet het ogenblik van belang waarop 
de fictieve facturen in de boekhouding worden opgenomen, maar wel 
het tijdstip waarop die bedragen het vermogen van de vennootschap 
daadwerkelijk zullen verlaten, met name wanneer die facturen worden 
betaald en aldus effectief in mindering worden gebracht van het resul-
taat van de vennootschap.

Het bestreden arrest maakte derhalve op goede gronden een onder-
scheid tussen de fictieve facturen naargelang zij al dan niet werden 
betaald, m.a.w. al dan niet het vermogen van de vennootschap hadden 
verlaten. 

De niet-betaalde fictieve facturen werden beschouwd als een over-
schatting van het passief, dat als deel van de winst (occulte reserve) 
aan het belastbaar resultaat werd toegevoegd, terwijl de betaalde 
fictieve facturen als een verdoken meerwinst werden belast bij toepas-
sing van de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92 :

  (1) P. 11-13.
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“Aldus werden de fictieve facturen, voor zover ze nog niet waren 
betaald en dus het vermogen van de vennootschap niet had(den) 
verlaten, beschouwd als een overschatting van het passief. Gelet op 
artikel 219, derde lid WIB 92 kon dit deel niet worden onderworpen 
aan de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92, doch diende dit 
onderdeel als deel van de winst aan het belastbaar resultaat te worden 
toegevoegd overeenkomstig artikel 24, eerste lid, 4o WIB92”  (1).

“Van zodra de betrokken factuur werd betaald, kon ze wel onder-
worpen worden aan de afzonderlijke aanslag van artikel 219 WIB92. 
Het betrof, gelet op het fictief karakter van de factuur, immers een 
verdoken meerwinst, die het vermogen van de vennootschap had 
verlaten”  (2).

Het tweede onderdeel, dat uitgaat van de verkeerde rechtsopvatting 
dat de afzonderlijke aanslag slechts kan worden gevestigd voor het 
aanslagjaar betreffende het belastbaar tijdperk waarin de fictieve 
facturen in de boekhouding werden opgenomen, faalt naar recht.

13. Eiseressen voeren onder het tweede onderdeel tevens aan dat de 
appelrechters niet wettig de betaalde fictieve facturen aan de afzon-
derlijke aanslag van artikel 219 WIB92 hebben kunnen onderwerpen nu 
niet werd vastgesteld dat door de administratie was bewezen dat die 
betalingen beantwoorden aan “kosten vermeld in artikel 57” WIB92.

Ook deze kritiek steunt op de onjuiste rechtsopvatting dat de litigi-
euze fictieve facturen niet gekwalificeerd kunnen worden als verdoken 
winsten in de zin van artikel 219 WIB92, om reden dat de afzonder-
lijke aanslag niet was gevestigd voor het aanslagjaar dat betrekking 
heeft op het tijdperk waarin de fictieve facturen in mindering werden 
gebracht van het resultaat van de vennootschap, maar pas tijdens het 
aanslagjaar dat verbonden was met het belastbaar tijdperk waarin de 
facturen waren betaald.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beSLuIT : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 6 december 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is 
gehecht, twee middelen aan.

  (1) Arrest, p. 22, derde alinea.
  (2) Arrest, p. 22, vierde alinea.
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III. beSLISSING VaN HeT Hof

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

Tweede middel

Eerste onderdeel

2. Krachtens artikel 219, eerste lid, WIB92, zoals hier van toepas-
sing, wordt een afzonderlijke aanslag gevestigd op kosten vermeld in 
artikel 57, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een 
samenvattende opgave alsmede op de verdoken meerwinsten die niet 
onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden 
teruggevonden.

Onder verdoken meerwinsten dient te worden verstaan de door de 
administratie vastgestelde, verzwegen of verborgen gehouden winsten 
die niet begrepen zijn in het boekhoudkundig resultaat van de vennoot-
schap en derhalve evenmin onder de bestanddelen van de vennootschap 
kunnen teruggevonden worden.

3. De appelrechters oordelen dat :
— de administratie het bewijs heeft geleverd dat de facturen van 

Vandeweghe nv, waarvan de eiseressen de aftrek wilden genieten, niet 
beantwoorden aan werkelijke prestaties en derhalve fictief waren ;

— door die valse facturen in de boekhouding op te nemen, een deel 
van de winst verborgen werd gehouden.

Door vervolgens te oordelen dat het betrokken factuurbedrag een 
verdoken meerwinst in de zin van artikel 219 WIB92 is, verantwoorden 
de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

4. Artikel 206 KB WIB92 bepaalt dat de bijzondere aanslag in de 
vennootschapsbelasting vermeld in artikel 219 WIB92 wordt verbonden 
aan het aanslagjaar betreffende het belastbaar tijdperk bepaald over-
eenkomstig de artikelen 200 tot 203 KB WIB92, in de loop waarvan de 
omstandigheid waarin gezegde aanslagen hun grond vinden zich heeft 
voorgedaan.

Wanneer de verdoken meerwinst wordt gerealiseerd door de opname 
in de boekhouding van facturen voor fictieve prestaties, is de beta-
ling van deze fictieve factuur de omstandigheid waarin de aanslag van 
artikel 219 WIB92 zijn grond vindt.

5. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de opname van de fictieve 
factuur in de boekhouding de omstandigheid is waarin de aanslag zijn 
grond vindt, steunt het op een verkeerde rechtsopvatting en faalt het 
naar recht.

6. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 57 en 
219 WIB92 is het geheel afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schen-
ding van artikel 206 KB WIB92 en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.

20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en de 
heer De Bruyn.

N° 133
1o kamer — 20 februari 2014 

(F.12.0161.N)

INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VeNNooTSCHapSbeLaSTING. — afZoN-
DerLIJke aaNSLaGeN. — aLLerLeI. — GeHeIme CommISSIeLoNeN. — ToepaS-
SINGSVoorWaarDeN.

Een taxatie in de personenbelasting van een voordeel van alle aard sluit de 
aanslag geheime commissielonen van datzelfde voordeel in de vennoot-
schapsbelasting niet uit wanneer het voordeel van alle aard niet werd 
aangegeven door de genieter. (Art. 219, vierde lid, WIB92)

(H. 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 Antwerpen van 14 februari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué 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

8. Uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat de appelrechters 
wettig beslissen dat de meerprijs als een belastbaar voordeel van alle 
aard werd gekwalificeerd in hoofde van de bedrijfsleiders.
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Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
9. Krachtens artikel 219, vierde lid, WIB92, zoals van toepassing 

voor de wijziging bij de wet van 27 november 2002, is de afzonderlijke 
aanslag niet van toepassing indien de belastingplichtige aantoont dat 
het bedrag van de kosten, vermeld in artikel 57, begrepen is in een door 
de genieter overeenkomstig artikel 305 ingediende aangifte.

Hieruit volgt dat een taxatie in de personenbelasting van een voor-
deel van alle aard de aanslag geheime commissielonen van datzelfde 
voordeel in de vennootschapsbelasting niet uitsluit wanneer het voor-
deel van alle aard niet werd aangegeven door de genieter.

10. De appelrechters oordelen dat :
— de kosten die ten laste werden genomen door de derde eiseres, 

berusten op het feit dat de eerste en tweede eisers bedrijfsleider waren 
en zij terecht gekwalificeerd werden als bezoldigingen in de zin van 
artikel 32 WIB92 ;

— de uitgaven van de derde eiseres niet op individuele fiches werden 
vermeld.

11. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de uitgaven 
van de derde eiseres terecht werden onderworpen aan een afzonderlijke 
aanslag in de vennootschapsbelasting, verantwoorden hun beslissing 
naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Poppe (bij de 
balie te Antwerpen) en de heer De Bruyn.

N° 134

1o kamer — 20 februari 2014
(F.12.0181.N)

1o INkomSTeNbeLaSTINGeN. — aaNSLaGproCeDure. — aaNSLaG-
TermIJNeN. — TermIJN VaN DrIe Jaar. — ToepaSSINGSVoorWaarDeN.

2o INkomSTeNbeLaSTINGeN. — aaNSLaGproCeDure. — aaNSLaG-
TermIJNeN. — TermIJN VaN DrIe Jaar. — ToepaSSINGSVoorWaarDeN. — HoGere 
VerSCHuLDIGDe beLaSTING. — beGrIp.

1o Opdat de in artikel 354, eerste lid, WIB92 gestelde aanslagtermijn van 
drie jaar kan worden toegepast, moet ten minste aan één van de volgende 
voorwaarden voldaan zijn : (1) niet-aangifte ; (2) laattijdige overlegging 
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van aangifte ; (3) de verschuldigde belasting is hoger dan de belasting met 
betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld 
in de daartoe bestemde rubrieken van een geldige aangifte  (1). (Art. 354, 
eerste lid, WIB92)

2o Opdat de in artikel 354, eerste lid, WIB92 gestelde aanslagtermijn van 
drie jaar kan worden toegepast ingeval van een geldige aangifte, is niet 
vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit een handeling of nalatig-
heid van de belastingplichtige bij het invullen van het aangifteformu-
lier ; het volstaat dat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan de 
belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere gegevens 
die vermeld werden in een regelmatige aangifte, zonder dat de fiscale 
administratie dient aan te tonen dat de aangifte onjuist is  (2). (Art. 354, 
eerste lid, WIB92)

(beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN T. W. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de toepassing van de 
buitengewone aanslagtermijn van drie jaar waarin artikel 354, eerste 
lid, van het WIB92 voorziet.

Deze bepaling luidt voor het in casu toepasselijk aanslagjaar 2003, 
als volgt :

“Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer 
de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot 
de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe 
bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- 
en termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311, mag de belas-
ting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359, worden 
gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar 
het aanslagjaar wordt genoemd waar voor de belasting is verschuldigd.”

2. In het tweede middel verwijt eiser de appelrechters o.m. deze bepa-
ling te hebben geschonden door te beslissen dat “in de thans voorlig-
gende situatie (…) de omstandigheid bedoeld in artikel 354, lid 1 WIB92, 
te weten het bestaan van een verschuldigde belasting hoger dan aange-
geven, die de toepassing van art. 354, lid 1 WIB92 mogelijk maakt, 
samen moet gelezen worden met artikel 339 WIB92, zodat het bestaan 
van een ‘hogere’ belasting dan aangegeven (die de verlengde aanslag-
termijn bedoeld in artikel 354 lid 1 WIB92 opent), in deze ook vereist 
dat is aangetoond dat die hogere belasting voortvloeit uit een onjuiste 
aangifte.”  (3). Aldus zou het Hof van Beroep een voorwaarde hebben 
toegevoegd aan artikel 354, eerste lid, WIB92.

3. Opdat de aanslagtermijn van drie jaar kan worden toegepast, moet 
ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn :

— niet-aangifte ;
— laattijdige overlegging van aangifte ;

  (1) Zie concl. O.M.
  (2) Id.
  (3) Bestreden arrest, p. 17, derde alinea.
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— verschuldigde belasting is hoger dan de belasting met betrek-
king tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de 
daartoe bestemde rubrieken van een geldige aangifte.

Wat deze laatste voorwaarde betreft, voert eiser in cassatie m.i. 
terecht aan dat de toepassing van de verjaringstermijn van drie jaar in 
geval van een juiste aangifte niet uitgesloten is indien toch blijkt dat 
er sprake is van een verschuldigde belasting die hoger is dan de belas-
ting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens 
vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een geldige aangifte.

De wettekst vereist immers niet dat de aangifte onjuist is : het 
volstaat dat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan de belas-
ting met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere gegevens 
die vermeld werden in een regelmatige aangifte. 

Eisers standpunt sluit aan bij de rechtspraak van uw Hof  (1).
Het is wettelijk niet vereist dat de hogere belasting voortvloeit uit 

een handeling of nalatigheid van de belastingplichtige bij het invullen 
van het aangifteformulier  (2).

Zelfs indien de voorwaarden van artikel 354, eerste lid van het WIB92 
nog niet vervuld waren op het moment dat de aangifte werd ingediend, 
kan de driejarige aanslagtermijn ingeroepen worden door de admini-
stratie  (3). 

Artikel 354, eerst lid, WIB92 kan bijgevolg toegepast worden, zelfs 
als de belastingplichtige niet eens in de mogelijkheid was om in zijn 
aangifte rekening te houden met de latere wijzigingen.

4. De bepalingen van artikel 354, eerste lid, WIB92 spruiten voort uit 
art. 259, eerste lid, WIB64. Artikel 259, eerste lid, WIB64, zoals het van 
toepassing was vóór de wijziging door art. 37 van de Wet betreffende de 
budgettaire voorstellen dd. 22 december 1977, luidt als volgt  (4) :

“In alle gevallen waarin de verschuldigde belasting hoger is dan 
de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere 
gegevens vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en termijn-
vereisten van de artikelen 214 tot 218 of van de ter uitvoering van 
artikel 220 genomen bepalingen, mag de belasting of de aanvullende 
belasting, in afwijking van artikel 264, worden gevestigd gedurende 
3 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt 
genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.”

Uit de Memorie van Toelichting bij voormeld wetsontwerp blijkt 
duidelijk dat de wetgever hiermee beoogde de buitengewone termijn 
toepasselijk te maken telkens wanneer de verschuldigde belasting 
hoger is dan die met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere 
gegevens vermeld in een aangifte die aan alle vereisten voldoet  (5).

  (1) Cass. 13 september 1966, Bull. Bel., nr. 446, p. 1883 ; Cass. 30 november 1989, Bull. 
Bel., nr. 701, p. 85.

  (2) Cass. 7 maart 1997, AC 1997, p. 323.
  (3) Id.
  (4) Cfr. art. 46 van de Wet tot wijziging van het WIB dd. 3 november 1976, BS 9 december 

1976.
  (5) Cfr. Memorie van toelichting bij het Wetsontwerp tot wijziging van het WIB, Parl. 

St., Kamer, 1975-76, nr. 879/1, p. 31 en 32.
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Om betwistingen te voorkomen wat de toepassing van de buiten-
gewone termijn van 3 of 5 jaar betreft, in geval van niet-aangifte of 
bij laattijdige overlegging van de aangifte, werd artikel 259 WIB64 
door artikel 37 van de Wet betreffende de budgettaire voorstellen dd. 
22 december 1977  (1) als volgt vervangen  (2) :

“Bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer 
de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking 
tot de belastbare inkomsten en andere gegevens vermeld in de daartoe 
bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- 
en termijnvereisten, gesteld hetzij bij de artikelen 214 tot 218, hetzij bij 
ter uitvoering van artikel 220 genomen bepalingen, mag de belasting of 
de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 264, worden gevestigd 
gedurende 3 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar 
wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.”

De vervanging in artikel 259 WIB64, van de term “aangifte” door “de 
daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier”, heeft enkel 
tot doel de tekst in overeenstemming te brengen met de nieuwe tekst 
van artikel 258 WIB84  (3).

Zoals eiser stelt, heeft de wetgever dus zeker niet de bedoeling gehad 
om de toepassing van art. 259 WIB64 te beperken : het is daarentegen 
duidelijk dat de wetgever met de artikelen 259, eerste lid, WIB64, en 354 
WIB92, alle gevallen heeft beoogd waarin de verschuldigde belasting 
hoger is dan deze die blijkt uit de aangifte, zelfs een regelmatig inge-
diende aangifte  (4).

5. Aangezien de door verweerders in cassatie in het jaar 2002 ontvangen 
liquidatiebonus belastbaar is tegen 10%, is in casu de verschuldigde 
belasting automatisch hoger dan de belasting met betrekking tot 
de belastbare inkomsten en de andere gegevens zoals vermeld in hun 
aangifteformulier.

Hierdoor verkrijgt de administratie het recht de aanslag te vestigen 
binnen de in artikel 354, eerste lid, WIB92 voorziene aanslagtermijn 
van drie jaar. 

De rechtspraak van de rechtbanken en hoven is overigens in die zin 
gevestigd dat de fiscale administratie kon overgaan tot de vestiging 
van een aanvullende aanslag op de liquidatieboni voor het aanslag-
jaar 2003 binnen de driejarige aanslagtermijn van artikel 354, eerste 
lid, WIB92, omdat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan de 
belasting zoals deze uit de aangifte blijkt  (5).

  (1) BS 24 december 1977.
  (2) Cfr. Memorie van toelichting bij Wetsontwerp betreffende de budgettaire voor-

stellen 1977-1978, Parl. St., Kamer, 1977-78, 113/1, p. 17.
  (3) Cfr. Commentaar op de artikelen 35 tot 39 van de Wet van 22 december 1977 in Bull. 

Bel., nr. 563, p. 868.
  (4) Cfr. Cass. 29 oktober 1999, AC 1999, p. 1360.
  (5) Rb. Antwerpen 18 juni 2007, Fisc. Koer., 2007/628 ; Rb Brugge 13 november 2007, Fisc. 

1093, p. 13-14 ; Rb. Brugge 20 november 2007, FJF no 2008/233 ; Rb. Hasselt 21 november 2007, 
onuitg., bundel administratie ; Rb. Leuven 7 maart 2008, onuitg., bundel administratie ; 
Antwerpen 28 oktober 2008, Fisc. 17 december 2008, 1141, p. 11-12 ; Gent 18 november 2008, 
Fisc. 17 december 2008, 1141, p. 11-12 ; Antwerpen 19 januari 2010, 2008/AR/2623, onuitg. ; 
Gent 24 februari 2009, 2008/AR/754, onuitg. ; Gent 8 december 2009, 2008/AR/623, onuitg.
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Eiser voert terecht aan dat de appelrechters, door te beslissen in de 
hoger geciteerde zin, een voorwaarde toevoegen aan artikel 354, eerste 
lid, WIB92, die er niet in terug te vinden is.

Het middel lijkt mij dan ook gegrond in zoverre het schending 
aanvoert van deze wetsbepaling.

beSLuIT : Vernietiging.

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 28 juni 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Tweede middel

1. Krachtens artikel 354, lid 1, WIB92, zoals toepasselijk voor het 
aanslagjaar 2003, mag bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging 
van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de 
belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere 
gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangif-
teformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij 
de artikelen 307 tot 311, de belasting of de aanvullende belasting, in 
afwijking van artikel 359, worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 
1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waar 
voor de belasting is verschuldigd.

2. Opdat deze aanslagtermijn van drie jaar kan worden toegepast, 
moet ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn :

— niet-aangifte ;
— laattijdige overlegging van aangifte ;
— de verschuldigde belasting is hoger dan de belasting met betrek-

king tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de 
daartoe bestemde rubrieken van een geldige aangifte.

3. Wat deze laatste voorwaarde betreft, is niet vereist dat de hogere 
belasting voortvloeit uit een handeling of nalatigheid van de belas-
tingplichtige bij het invullen van het aangifteformulier. Het volstaat 
dat de wettelijk verschuldigde belasting hoger is dan de belasting 
met betrekking tot de belastbare inkomsten en andere gegevens die 
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vermeld werden in een regelmatige aangifte, zonder dat de fiscale 
administratie dient aan te tonen dat de aangifte onjuist is.

4. De appelrechters oordelen dat “in de thans voorliggende situatie 
(...) de omstandigheid bedoeld in artikel 354, lid 1, WIB92, te weten het 
bestaan van een verschuldigde belasting hoger dan aangegeven, die 
de toepassing van artikel 354, lid 1, WIB92 mogelijk maakt, samen 
moet gelezen worden met artikel 339 WIB92, zodat het bestaan van 
een “hogere” belasting dan aangegeven (die de verlengde aanslagter-
mijn bedoeld in artikel 354, lid 1, WIB92 opent), in deze ook vereist 
dat is aangetoond dat die hogere belasting voortvloeit uit een onjuiste 
aangifte.”

5. Door aldus te oordelen voegen de appelrechters een voorwaarde toe 
aan artikel 354, eerste lid, WIB92 die er niet in besloten ligt, en verant-
woorden zij hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

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

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

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

20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal.

N° 135

1o kamer — 20 februari 2014 

(F.13.0058.N)

INkomSTeNbeLaSTINGeN. — VeNNooTSCHapSbeLaSTING. — VaST-
STeLLING VaN HeT beLaSTbaar NeTTo-INkomeN. — beroepSkoSTeN. — WIJZe 
VaN VeraNTWoorDING.

De belastingplichtige moet in beginsel het bewijs van de echtheid en het 
bedrag van beroepskosten leveren aan de hand van bewijsstukken ; alleen 
wanneer het niet mogelijk is om bewijsstukken voor te leggen, hetzij omdat 
deze onvrijwillig zijn vernietigd, gestolen of verloren, hetzij omdat het 
gaat om kosten waarvoor het niet gebruikelijk is bewijsstukken te eisen 
of te krijgen, is het de belastingplichtige toegestaan om het bewijs van de 
echtheid en het bedrag van de beroepskosten te leveren door alle andere 
middelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed ; wanneer het 
om de voormelde redenen niet mogelijk is om bewijsstukken voor te leggen 
en het bedrag van de beroepskosten evenmin kan worden verantwoord 
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aan de hand van andere middelen van gemeen recht, kunnen de beroeps-
kosten in overleg met de administratie op een vast bedrag worden bepaald 
en, indien geen akkoord kan worden bereikt, moet de administratie de 
kosten op een redelijk bedrag bepalen.  (1) (Artt. 49, eerste lid, en 50, § 1, 
WIB92)

(e & H DIamoNDS b.V.b.a.  
T. beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

Conclusie van advocaat-generaal Thijs :

1. Onderhavige fiscale betwisting betreft de aftrekbaarheid als 
bedrijfslast van alle aankoopfacturen van diamanten in Belgische 
frank die eiseres had geboekt in haar boekhouding m.b.t. de aanslag-
jaren 1993, 1996 en 1998.

Het bestreden arrest oordeelt dat de litigieuze aankoopfacturen 
terecht werden verworpen als beroepskosten.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. In het tweede onderdeel voert eiseres aan dat de appelrechters, 
hoewel zij vaststellen dat tegenover de betalingen geboekt als beta-
lingen aan TSS wel degelijk reële transacties stonden en dit verder 
eveneens noodzakelijkerwijze diende te worden afgeleid uit het arrest 
van 23 mei 2007 van het hof van beroep te Antwerpen, niettemin 
beslissen dat alle aankoopfacturen van diamanten in BEF terecht 
werden verworpen als beroepskosten op grond van het enkele feit dat 
eiseres geen bewijsstukken kan voorleggen en door aldus uit te sluiten 
dat de werkelijke beroepskosten worden bewezen aan de hand van 
de bewijsmiddelen van het gemeen recht met inbegrip van getuigen 
en vermoedens, op onwettige wijze de werkelijk gemaakte kosten 
uitsluiten als beroepskosten. Aldus zouden de appelrechters de arti-
kelen 6, 23, 49 en 50 WIB92, evenals de artikelen 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van 
het strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van de burgerlijke rechter en 
artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel 
van het wetboek van strafvordering, hebben geschonden.

5. Overeenkomstig artikel 49 WIB92 dient de belastingplichtige het 
bedrag en de werkelijkheid van beroepskosten door middel van “bewijs-
stukken” te leveren.

Deze bepaling houdt in dat wanneer het bewijs van beroepskosten 
geleverd kan worden aan de hand van een stuk waarvan de afgifte 
door enige wettelijke of reglementaire bepaling is voorgeschreven, de 
belastingplichtige die beroepskosten enkel door de overlegging van 
dat stuk kan bewijzen  (2).

Auteur Chevalier gaat er terecht van uit dat voor de beroepskosten 
waarvoor geen bewijsstukken bestaan, de vennootschap het bewijs 
mag leveren met elk ander bewijsmiddel van gemeen recht “op voor-

  (1) Zie concl. OM.
  (2) Com. IB, nr. 49/19.
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waarde dat zij de redelijke overtuiging bijbrengt, dat het gaat om 
kosten waarvan de bewijsstukken onvrijwillig zijn vernield, gestolen 
of verloren, of om kosten waarvoor het niet gebruikelijk is bewijs-
stukken te eisen of te krijgen (art. 50 § 1 WIB)”  (1).

In principe zal de vennootschap dus het bewijsstuk dat haar is afge-
leverd, moeten kunnen voorleggen (bijv. de factuur inzake BTW, het 
ontvangstbewijs bedoeld in artikel 320, § 1, WIB92)  (2).

Overeenkomstig de rechtspraak van Uw Hof kunnen beroepskosten 
waarvan het bestaan niet door middel van “bewijsstukken” wordt gele-
verd, doch waarvoor het mogelijk was om bewijsstukken te bekomen, niet 
voor aftrek in aanmerking komen  (3).

6. Nu de verkoper van diamanten ertoe gehouden is een factuur op 
te stellen, zal de aankopende vennootschap de aankoopprijs van die 
diamanten slechts als een beroepskost in aftrek kunnen brengen mits 
voorlegging van die aankoopfactuur.

Het bestreden arrest heeft deze principes correct toegepast door 
te oordelen dat eiseres “zich niet bevindt in de situatie waarin haar 
bewijsstukken verloren zijn gegaan of vernield of dat het niet gebrui-
kelijk zou zijn dat facturen worden opgesteld. Het bewijs kan derhalve 
niet door andere bewijsmiddelen dan door middel van bewijsstukken 
geleverd worden”  (4).

7. In zoverre het onderdeel uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting 
dat uit de artikelen 6, 23, 49 en 50, § 1, WIB92 volgt dat er ook een recht 
bestaat op aftrek van beroepskosten wanneer de belastingplichtige 
niet in staat zou zijn om het juiste bedrag van de beroepskosten te 
bewijzen ten gevolge van zijn eigen nalatigheid, faalt het naar recht.

Artikel 50, § 1, WIB92, bepaalt weliswaar dat de kosten waarvan het 
bedrag niet is verantwoord, in overleg met de administratie op een 
vast bedrag kunnen worden bepaald en dat, indien geen akkoord wordt 
bereikt, de administratie die kosten op een redelijk bedrag taxeert, 
doch van deze bepaling kan uitsluitend gebruik worden gemaakt 
wanneer het voor de belastingplichtige volstrekt onmogelijk was om 
het bedrag en de werkelijkheid van de gedragen beroepskosten door 
middel van bewijsstukken te leveren.

Uit de parlementaire voorbereiding, die verweerder citeert in de 
memorie van antwoord, blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever 
om met voormelde bepaling de volgende bekommernissen op te lossen :

“ hoewel de administratie in staat moet worden gesteld eventuele 
misbruiken inzake de aftrek van bedrijfslasten te bestrijden, dient 
te worden vermeden dat, ingevolge een overdreven strenge houding 
inzake de aan de belastingplichtige opgelegde bewijsmethodes 
bepaalde bedrijfslasten die reëel zijn, geweerd worden, zodat ten slotte 
semi-bruto-inkomsten belast worden. Zulks zou namelijk het geval zijn 

  (1) C. CHeVaLIer, Beroepskosten voor vennootschappen, Gent, Larcier, 2001, 8 ; Verslag, 
Parl.St., Kamer, zitting 1972-73, 521/7, p. 31.

  (2) C. CHeVaLIer, o.c., 8.
  (3) Cass. 8 januari 1980, AC 1979-89, nr. 272.
  (4) P. 9, eerste alinea.
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wanneer heel wat kleine zelfstandigen, die niet over de nodige admi-
nistratie-apparatuur beschikken, hun bewijsstukken verliezen. Er 
moet in een forfaitaire raming van sommige categorieën van uitgaven 
worden voorzien, om betwistingen tussen het bestuur en die belasting-
plichtige te voorkomen over punten die vaak van weinig belang zijn, en 
voor de categorieën van uitgaven waarvan het bedrag of het bewijska-
rakter moeilijk kan bewezen worden door middel van bewijskrachtige 
bescheiden. […] In de anderen gevallen dient het bestuur de uitgaven, 
waarvan de realiteit in het bedrijfskarakter niet betwist worden, op 
een redelijke wijze te ramen, om te voorkomen dat de belastingplich-
tigen, bij gebrek aan bewijskrachtige bescheiden, belast worden op 
semi-bruto-inkomsten.”  (1).

Zoals verweerder stelt, was het dus duidelijk niet de bekommernis 
van de wetgever om fraudeurs te hulp te schieten die ten gevolge van 
het plegen van strafbare handelingen het bewijs van hun beroeps-
kosten niet door middel van bewijsstukken kunnen leveren.

Overeenkomstig het beginsel “fraus omnia corrumpit” kan men zich 
nooit op zijn bedrog beroepen om de toepassing van een rechtsregel in 
zijn voordeel te rechtvaardigen  (2).

Zulks impliceert dat de door artikel 50, § 1, WIB92, geboden mogelijk-
heid de beroepskosten te “ramen op een redelijk bedrag”, slechts moge-
lijk is voor zover de belastingplichtige te goeder trouw was. 

Het feit dat eiseres geen bewijsstukken kon voorleggen van de aankoop 
van de litigieuze diamanten was in casu louter en alleen het gevolg van 
frauduleuze handelingen. De realiteit van de beroepskosten werd boven-
dien betwist, gegeven het fictief karakter van de facturatie in BEF.

Eiseres beschikte bijgevolg niet over de mogelijkheid het bewijs van 
de litigieuze beroepskosten te leveren overeenkomstig artikel 50, § 1, 
WIB92, door “raming op een redelijk bedrag”. 

Bij gebrek aan bewijs van de beroepskosten m.b.t. de aankoop van 
diamanten aan de hand van regelmatige aankoopfacturen, heeft het 
bestreden arrest derhalve wettig beslist dat eiseres geen recht kon 
laten gelden op de aftrek van die beroepskosten.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.

beSLuIT : Verwerping.

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 10 januari 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

  (1) Verslag, Pasin., 1973, 677 en Parl.St., Kamer, zitting 1972-73, nr. 521/7, p. 32.
  (2) Zie recent over dit beginsel : A. LeNaerTS, “Lessen uit het verzekeringsrecht voor 

de rechtsgevolgen van Fraus omnia corrumpit : kan de dader een onrechtstreeks voordeel 
halen uit zijn bedrieglijke fout ?”, RW 2012-13, 1098.
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Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

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

Tweede onderdeel

3. Artikel 49, eerste lid, WIB92 bepaalt dat als beroepskosten aftrek-
baar zijn de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk 
heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen en 
waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van 
bewijsstukken of, in geval zulks niet mogelijk is, door alle andere door 
het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de 
eed.

Artikel 50, § 1, WIB92 bepaalt dat de kosten waarvan het bedrag niet 
is verantwoord, in overleg met de administratie op een vast bedrag 
mogen worden bepaald. Indien geen akkoord wordt bereikt, taxeert de 
administratie die kosten op een vast bedrag.

4. Artikel 49, eerste lid, WIB92 houdt in dat de belastingplichtige in 
beginsel het bewijs van de echtheid en het bedrag van beroepskosten 
moet leveren aan de hand van bewijsstukken. Alleen wanneer het niet 
mogelijk is om bewijsstukken voor te leggen, hetzij omdat deze onvrij-
willig zijn vernietigd, gestolen of verloren, hetzij omdat het gaat om 
kosten waarvoor het niet gebruikelijk is bewijsstukken te eisen of 
te krijgen, is het de belastingplichtige toegestaan om het bewijs van 
de echtheid en het bedrag van de beroepskosten te leveren door alle 
andere middelen van gemeen recht, met uitzondering van de eed.

Artikel 50, § 1, WIB92 houdt in dat wanneer het om de voormelde 
redenen niet mogelijk is om bewijsstukken voor te leggen en het bedrag 
van de beroepskosten evenmin kan worden verantwoord aan de hand 
van andere middelen van gemeen recht, de beroepskosten in overleg 
met de administratie op een vast bedrag kunnen worden bepaald en 
dat, indien geen akkoord kan worden bereikt, de administratie de 
kosten op een redelijk bedrag moet bepalen.

5. Na te hebben geoordeeld dat de aankoopfacturen in Belgische frank 
die de dochtermaatschappij TSS aan de eiseres heeft gericht fictief 
zijn, stellen de appelrechters vast dat de eiseres zich niet bevindt in 
de situatie waarin haar bewijsstukken verloren zijn gegaan of zijn 
vernield, noch in de situatie waarin het niet gebruikelijk zou zijn dat 
facturen worden opgesteld. Zij verantwoorden aldus naar recht hun 
beslissing dat het bewijs van de beroepskosten niet door andere bewijs-
middelen kan worden geleverd.

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

20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Wylleman. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Verbist en de 
heer De Bruyn.

N° 136

1o kamer — 20 februari 2014
(F.13.0084.N)

reGISTraTIe (reCHT VaN). — VorDerING ToT TeruGGaaf. — VerJarINGS-
TermIJN VaN TWee Jaar. — DraaGWIJDTe.

Artikel 215 W. Reg., dat voorziet in een verjaringstermijn van twee jaar 
voor de vordering tot teruggaaf van rechten, interesten en boeten, is ook 
van toepassing op de vordering tot teruggaaf van rechten die in strijd 
met de wettelijke regels onregelmatig werden gevorderd.  (1) (Art. 215 
Wetboek registratierechten)

(m. 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 Antwerpen van 12 maart 2013 na verwijzing door het Hof bij het 
arrest van 11 februari 2011.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 16 oktober 2013 een schrifte-
lijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
drie middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste middel

1. Artikel 215 Wetboek van Registratierechten bepaalt dat er verja-
ring is voor de vordering tot teruggaaf van rechten, interesten en 

  (1) Cass. 17 mei 2013, AR F.11.0136.N, AC 2013, nr. 305, met concl. OM.
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boeten, na twee jaar, te rekenen van de dag waarop de rechtsvordering 
is ontstaan.

2. Deze bepaling is ook van toepassing op de vordering tot teruggaaf 
van rechten die in strijd met de wettelijke regels onregelmatig werden 
gevorderd.

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

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

20 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
Jocqué, waarnemend voorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Thijs, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Dierick (bij de balie te 
Leuven) en de heer De Bruyn.

N° 137

1o kamer — 21 februari 2014
(C.13.0246.F)

1o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — NaamLoZe 
VeNNooTSCHappeN. — GeNoTeerDe VeNNooTSCHappeN. — akkoorD VaN oNDer-
LING oVerLeG. — VerpLICHTING ToT keNNISGeVING. — WIJZe.

2o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — NaamLoZe 
VeNNooTSCHappeN. — GeNoTeerDe VeNNooTSCHappeN. — akkoorD VaN oNDer-
LING oVerLeG. — VerpLICHTING ToT keNNISGeVING. — moDaLITeITeN. — NIeT-
INaCHTNemING. — GeVoLGeN.

3o VONNISSEN EN ARRESTEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — aLGemeeN. 
— HaNDeLSVeNNooTSCHappeN. — NaamLoZe VeNNooTSCHappeN. — GeNoTeerDe 
VeNNooTSCHappeN. — akkoorD VaN oNDerLING oVerLeG. — VerpLICHTING ToT 
keNNISGeVING. — moDaLITeITeN. — NIeT-INaCHTNemING. — GeVoLGeN.

4o VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — NaamLoZe 
VeNNooTSCHappeN. — GeNoTeerDe VeNNooTSCHappeN. — akkoorD VaN oNDer-
LING oVerLeG. — VerpLICHTING ToT keNNISGeVING. — moDaLITeITeN. — NIeT-
INaCHTNemING. — GeVoLGeN. — VorDerING ToT opSCHorTING VaN De uIToefe-
NING VaN HeT STemreCHT. — TermIJN. — SaNCTIe.

1o De personen, die partij zijn bij een akkoord van onderling overleg, die 
de vereiste verklaringen moeten afleggen wanneer het percentage stem-
rechten waarop het bereikte akkoord slaat, de bepaalde drempelwaarden 
bereikt, over- of onderschrijdt, moeten één gemeenschappelijke kennisge-
ving doen, en geen individuele kennisgevingen. (Artt. 514, eerste lid, en 
516, § 1, 1o, en § 2, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen ; artt. 11 
en 12, § 1, tweede lid, KB 14 feb. 2008)
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2o en 3o De rechter als in kort geding kan de uitoefening van het aan de 
betrokken effecten verbonden stemrecht opschorten, wanneer de vereiste 
verklaringen niet volgens de voorgeschreven modaliteiten en binnen de 
voorgeschreven termijnen zijn afgelegd. (Artt. 514, eerste lid, en 516, § 1, 
1o, en § 2, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen ; artt. 11 en 12, § 1, 
tweede lid, KB 14 feb. 2008)

4o De kennisgeving van de verklaring van een partij bij het aangevoerde 
akkoord van onderling overleg, die individueel is gedaan of zonder alle 
partijen bij dat akkoord te betrekken, doet de termijn van vijftien dagen 
ingaan waarbinnen de vordering tot opschorting tegen alle partijen bij 
dat akkoord op straffe van nietigheid moet worden ingesteld. (Artt. 514, 
eerste lid, en 516, § 1, 1o, en § 2, tweede lid, Wetboek van Vennoot-
schappen ; artt. 11 en 12, § 1, tweede lid, KB 14 feb. 2008)

(aSCoTT INVeSTISSemeNTS N.V. e.a. T. bIoS VereNIGING  
Naar LuxemburGS reCHT IN VereffeNING e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 6 december 2012.

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voeren de eiseressen twee middelen 
aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Het onderdeel preciseert niet hoe het arrest artikel 17 Gerechtelijk 
Wetboek schendt.

Het onderdeel is, zoals de verweerders betogen, niet-ontvankelijk in 
zoverre het die bepaling aanvoert.

Voor het overige moeten, krachtens artikel 514, eerste lid, Wetboek 
van Vennootschappen, dat van toepassing is op het geschil, personen 
die overgaan tot de verwerving of overdracht van stemrechtverle-
nende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen in 
naamloze vennootschappen waarvan alle of een deel van de aandelen 
of certificaten die deze aandelen vertegenwoordigen zijn toegelaten 
tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van de wet 
van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen 
in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling 
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op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, van 
die verwerving of overdracht kennisgeven in de gevallen en volgens de 
modaliteiten omschreven door de voornoemde wet van 2 mei 2007.

Artikel 11 van het koninklijk besluit van 14 februari 2008 op de open-
baarmaking van belangrijke deelnemingen bepaalt dat, voor zover 
de totale deelneming waarop het akkoord van onderling overleg slaat 
een van de in artikel 6 van die wet bedoelde, of in voorkomend geval 
in overeenstemming met artikel 18 van die wet bepaalde statutaire, 
drempelwaarden bereikt, over- of onderschrijdt, de kennisgevings-
plicht gezamenlijk rust op alle personen die bij het akkoord betrokken 
zijn, ongeacht de omvang van hun individuele deelneming.

Artikel 12, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit bepaalt dat 
in onderling overleg handelende personen één gemeenschappelijke 
kennisgeving doen.

Krachtens artikel 516, § 1, 1°, Wetboek van Vennootschappen kan 
de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied 
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, recht doende als in kort 
geding, indien de vereiste kennisgevingen niet werden verricht volgens 
de modaliteiten en binnen de termijnen zoals voorgeschreven, de uitoe-
fening van alle of een deel van de aan de betrokken effecten verbonden 
rechten voor een periode van ten hoogste één jaar opschorten.

Artikel 516, § 2, tweede lid, van dat wetboek preciseert dat, wanneer 
het voorwerp van de vraag de voornoemde opschorting betreft van alle 
of een deel van de rechten verbonden aan de betrokken effecten, zij, 
indien een kennisgeving is verricht, op straffe van onontvankelijk-
heid, uiterlijk vijftien dagen na de betekening van de kennisgeving 
moet worden ingediend.

Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat de 
personen, die partij zijn bij een akkoord van onderling overleg, die 
de vereiste verklaringen moeten afleggen wanneer het percentage 
stemrechten waarop het bereikte akkoord slaat, de bepaalde drem-
pelwaarden bereikt, over- of onderschrijdt, één gemeenschappelijke 
kennisgeving moeten doen, en geen individuele kennisgevingen ; dat 
de rechter rechtdoende als in kort geding de uitoefening van het aan de 
betrokken effecten verbonden stemrecht kan opschorten, wanneer de 
vereiste verklaringen niet volgens de voorgeschreven modaliteiten en 
binnen de voorgeschreven termijnen zijn afgelegd en dat de kennisge-
ving van de verklaring van een partij bij het aangevoerde akkoord van 
onderling overleg, die individueel is gedaan of zonder alle partijen bij 
dat akkoord te betrekken, de termijn van vijftien dagen doet ingaan 
waarbinnen de vordering tot opschorting tegen alle partijen bij dat 
akkoord op straffe van nietigheid moet worden ingesteld.

Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, is Neuf-
cour een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 4 van de wet 
van 2 mei 2007.

Het arrest overweegt, zonder dienaangaande te worden bekriti-
seerd, enerzijds, dat “Gosson-Kessales en Bios in [een] verklaring [van 
23 oktober 2008] gemeld hebben gezamenlijk te handelen” dat “[die] 
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verklaring […] werd bekendgemaakt op de website van [de vennoot-
schap] Neufcour op 6 november 2008”, dat “de vordering [van de eise-
ressen] laattijdig is [daar] zij werd ingesteld bij dagvaarding van 
16 december 2008” en dat “zij dus niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard”, anderzijds dat “hetzelfde geldt voor te vordering tegen N., 
L. en J. D. ; dat N.D., de onverdeeldheid R.D. en de burgerlijke vennoot-
schap des Sarts immers op 28 oktober 2008 verklaard hebben samen 
11,47 pct. van de stemrechten te bezitten ; dat die verklaring werd 
bekendgemaakt op de website van Neufcour op 6 november 2008 en dat 
de vraag van de [eiseressen] pas werd ingeleid bij op 16 december 2008 
betekende dagvaarding”.

Het stelt vast, zonder dienaangaande evenmin te worden bekriti-
seerd, dat de eiseressen betogen dat “de groep D. en G. (alsook M.D.) 
samen 46,82 pct. van de deelbewijzen van Neufcour bezitten [en] dat 
zij in onderling overleg handelen door gelijklopend te handelen voor 
het beleid van die vennootschap […] in het exclusieve belang van hun 
groep”.

Het arrest, dat op grond van die vermeldingen erop wijst dat “J.G., 
P.G. en Mineta geen transparantieverklaring hebben afgelegd” terwijl 
“M.D. een verklaring heeft afgelegd na de gedinginleidende dagvaar-
ding”, beslist naar recht dat “de niet-ontvankelijkheid van de vorde-
ring ten aanzien van Gosson-Kessales, van Bios, van N., L. en J.D. ook 
geldt voor J.G., P.G., Mineta en M.D. die, volgens de [eiseressen], met de 
partijen een akkoord van onderling overleg hebben gesloten”.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dictum

Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen tot de kosten.

21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire, de heer 
Kirkpatrick en mevr. Nudelholc.

N° 138

1o kamer — 21 februari 2014

(C.13.0277.F)

1o CASSATIEMIDDELLEN. — BURGERLIJKE ZAKEN. — beLaNG. — NIeuW. 
— mIDDeL DaT opkomT TeGeN eeN reDeN VaN De reCHTer ToT STaVING VaN ZIJN 
beSLISSING.

2o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — eIGeN reCHTSVorDerING VaN 
De GeTroffeNe TeGeN De VerZekeraar VaN De aaNSprakeLIJke. — VerJarING. 
— STuITING VaN De VerJarING. — VoorWaarDe.
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3o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING 
IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WerkING IN De TIJD. — NIeuWe WeT. — 
beGINSeL.

4o VERZEKERING. — LANDVERZEKERING. — NIeuWe WeT. — VerJarINGS-
STuITeNDe GroND. — WerkING IN De TIJD.

5o VERJARING. — BURGERLIJKE ZAKEN. — STuITING. — NIeuWe WeT. — 
VerJarINGSSTuITeNDe GroND. — WerkING IN De TIJD.

6o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN. — WERKING IN 
DE TIJD EN IN DE RUIMTE. — WerkING IN De TIJD. — LaNDVerZekerING. — 
NIeuWe WeT. — VerJarINGSSTuITeNDe GroND.

1o Het middel dat opkomt tegen een reden van de rechter tot staving van 
zijn beslissing is, in beginsel, niet nieuw  (1).

2o Artikel 35, § 4, van de wet van 25 juni 1992 kent de verjaringsstuitende 
werking die het bepaalt, niet toe aan de inlichting die de getroffene zelf 
aan de verzekeraar meedeelt  (2). (Art. 35, § 4, Wet Landverzekerings-
overeenkomst)

3o Krachtens het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde alge-
meen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, 
is een nieuwe wet in de regel van toepassing op toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige gevolgen van de onder 
de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk 
doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten  (3). (Art. 2 BW ; 
algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht 
hebben)

4o, 5o en 6o In overeenstemming met het algemeen rechtsbeginsel dat de 
wetten geen terugwerkende kracht hebben, waarvan de wet van 24 juni 
1992 op dat punt niet afwijkt, is artikel 35, § 3bis, van die wet dat een 
nieuwe grond van stuiting van de verjaring van de rechtsvordering 
van de benadeelde persoon tegen de verzekerde doet ontstaan, precies 
doordat de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar wordt 
gestuit, van toepassing vanaf de inwerkingtreding op 19 januari 2003, 
op de kwestieuze verjaring, wanneer de stuiting het gevolg is van een 
handeling tegen de verzekeraar die zich heeft voorgedaan onder vigeur 
van de vroegere wet en waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van 
de nieuwe wet, voor zover de rechtsvordering van de benadeelde persoon 
tegen de verzekeraar op dat tijdstip niet is verjaard  (4). (Art 35, § 3bis, 
Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(au fIL DeS JourS b.V.b.a. e.a. T. axa beLGIum N.V. e.a. ;  
IN aaNWeZIGHeID VaN D. e.a.)

  (1) Cass. 4 november 2011, AR C.09.0130.F, AC 2011, nr. 595.
  (2) Zie Cass. 7 oktober 2005, AR C.04.0471.F, AC 2005, nr. 490 ; Cass. 1 maart 2012, AR 

C.11.0001.N, AC 2012, nr. 143.
  (3) Cass. 26 april 2012, AR C.10.0534.F, AC 2012, nr. 259.
  (4) Zie Cass. 26 april 2012, AR C.10.0534.F, AC 2012, nr. 259.

ARREST-2014-2.indb   490 26/11/14   18:01



N° 138 - 21.2.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 491

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 17 december 2013. 

Raadsheer Marie-Claire Ernotte heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eisers voeren twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 34, § 2, eerste lid, 35, § 4, en 86 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst ;

— de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest stelt vast dat de schadegevallen zich hebben voorgedaan op 21 mei 
en 30 juni 1999, wijst erop dat er in het kader van het eigen recht van de bena-
deelde persoon tegen de verzekeraar van de aansprakelijke geen verjarings-
stuitende handeling voorhanden is en zegt bijgevolg dat de bij dagvaarding van 
19 juli 2004 ingestelde vordering van de eisers tegen de eerste verweerster, in 
haar hoedanigheid van B.A.-verzekeraar van de tweede verweerster, verjaard is.

Het arrest steunt zijn beslissing op alle onder het opschrift “Vordering tot 
tussenkomst bij de verzekeraar” vermelde redenen, die geacht worden hier-
onder integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op de volgende redenen :

 “De [eisers] bevestigen dat hun verzoek aan de verzekeringsmaatschap-
pijen om tussenkomst te verlenen tot gevolg heeft dat de verjaring krachtens 
artikel 35, § 4, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
wordt gestuit.

Dat artikel luidt als volgt : ‘De verjaring van de vordering bedoeld in 
artikel 34, § 2, wordt gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil 
van de benadeelde om een vergoeding te bekomen voor de door hem geleden 
schade. De stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de bena-
deelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van 
zijn weigering’. Voornoemd artikel 34, § 2, betreft de vijfjarige verjaring van de 
rechtsvordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de 
verzekeraar van de aansprakelijke heeft.

De [eisers] tonen niet aan dat zij de verzekeraar van de aansprakelijke derden 
rechtstreeks hebben aangesproken om voor hun schade vergoed te worden, 
terwijl de benadeelde zijn voornemen om vergoed te worden moet uiten teneinde 
de verjaring van de rechtsvordering onmiddellijk te doen stuiten ; hoewel geen 
enkel vormvereiste is voorgeschreven, zal de getroffene toch erop moeten 
letten een bewijsmiddel achter de hand te houden […]. De brieven die [de eiser] 
rechtstreeks aan het Institut de la Providence heeft gezonden op 21 mei, 12 juni 
en 1 juli 1999 zijn niet verjaringsstuitend in de zin van artikel 35, § 4, van de 
wet van 25 juni 1992.

Geen enkel stuk dat de partijen aan het hof [van beroep] hebben voorgelegd 
bewijst dat de verzekeraar van de tegenpartij door de benadeelde werd aange-
sproken om vergoeding voor zijn schade te krijgen.
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De verzekeringsmaatschappij Winterthur heeft de zaakvoerster van de 
vennootschap ‘Au Fil des jours’ weliswaar op 11 augustus 1999 aangeschreven, 
maar zij werd door laatstgenoemde niet op de hoogte gebracht van haar wil 
om vergoed te worden, maar blijkbaar door haar verzekerde zelf, [de tweede 
verweerster] op de hoogte werd gebracht van de situatie, na het faxbericht van 
9 augustus 1999 van deskundige Ransbotyn.

De mededeling door laatstgenoemde, de vermeende aansprakelijke, aan haar 
verzekeraar van de inhoud van dat faxbericht kan niet worden aangemerkt als 
de wilsuiting van de benadeelde om vergoeding voor zijn schade te verkrijgen, 
in de zin van artikel 35, § 4, van de wet van 25 juni 1992.

Geen enkele verjaringsstuitende handeling kan dus in aanmerking worden ge-
nomen tegen de verzekeraar van de vermeende aansprakelijke.”

Grieven

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de land-
verzekeringsovereenkomst verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen 
recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 door 
verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er 
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Krachtens artikel 35, § 4, van die wet wordt de verjaring van de vordering 
die voortvloeit uit het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar van 
de aansprakelijke heeft gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil 
van de benadeelde om een vergoeding te verkrijgen voor de door hem geleden 
schade. De stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar aan de bena-
deelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te vergoeden of van zijn 
weigering.

Die bepaling legt geen enkel vormvereiste op voor de wijze waarop de verze-
keraar kennis moet krijgen van de wil van de benadeelde om vergoed te worden.

Zij vereist uitsluitend dat de verzekeraar kennis moet krijgen van de wil van 
de benadeelde om vergoeding voor zijn schade te verkrijgen en impliceert niet 
dat die informatie van de benadeelde zelf komt. De verzekeraar kan ook worden 
ingelicht door de verzekerde die door de benadeelde is aangesproken.

Het is bovendien niet noodzakelijk dat de verzekeraar kennis krijgt van de 
wil van de benadeelde om uitgerekend de in artikel 86 van de wet bedoelde 
rechtsvordering in te stellen. Informatie over de rechtspleging die de bena-
deelde tegen de verzekerde instelt, volstaat dus.

2. Het arrest stelt vast dat de tweede verweerster haar verzekeraar, de eerste 
verweerster, heeft ingelicht over de inhoud van het faxbericht van 9 augustus 
1999 van deskundige Ransbotyn en dat de eerste verweerster “de zaakvoer-
ster van de vennootschap ‘Au Fil des jours’ op 11 augustus 1999 heeft aange-
schreven”. 

Bovendien blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de 
eerste verweerster het hele verloop van het deskundigenonderzoek heeft bijge-
woond, wat door het deskundigenverslag wordt bevestigd.

Het arrest overweegt evenwel :

— dat de [eisers] niet aantonen dat zij de verzekeraar van de aansprake-
lijke derden rechtstreeks hebben aangesproken om voor hun schade vergoed 
te worden ; dat geen enkel stuk dat de partijen aan het hof [van beroep] hebben 
voorgelegd bewijst dat de verzekeraar van de tegenpartij door de benadeelde 
werd aangesproken om vergoeding voor zijn schade te krijgen ; 
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— dat de brieven die [de eiser] rechtstreeks aan de tweede verweerster heeft 
gezonden op 21 mei, 12 juni en 1 juli 1999 niet verjaringsstuitend zijn ;

— dat de eerste verweerster de zaakvoerster van de vennootschap ‘Au Fil 
des jours’ weliswaar op 11 augustus 1999 heeft aangeschreven, maar zij door 
laatstgenoemde niet op de hoogte werd gebracht van haar wil om vergoed te 
worden, maar blijkbaar door haar verzekerde zelf, [de tweede verweerster] op de 
hoogte werd gebracht van de situatie, na het faxbericht van 9 augustus 1999 van 
deskundige Ransbotyn ; dat de mededeling door laatstgenoemde, de vermeende 
aansprakelijke, aan haar verzekeraar van de inhoud van dat faxbericht niet 
kan worden aangemerkt als de wilsuiting van de benadeelde om vergoeding 
voor zijn schade te verkrijgen, in de zin van artikel 35, § 4, van de wet van 
25 juni 1992.

3. Aldus oordeelt het arrest dat de verjaring van de rechtsvordering die 
voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de 
aansprakelijke krachtens artikel 86 van de wet op de landverzekeringsover-
eenkomst, niet wordt gestuit door het loutere feit dat de verzekeraar kennis 
heeft gekregen van de wil van de benadeelde om voor zijn schade vergoed te 
worden, indien die informatie niet komt van de benadeelde zelf maar van de 
verzekerde die door de benadeelde is aangesproken.

De appelrechters die op die grond oordelen dat de verjaring van de rechts-
vordering van de eisers die voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde 
tegen de verzekeraar van de aansprakelijke krachtens artikel 86 van de wet op 
de landverzekeringsovereenkomst niet wordt gestuit, terwijl het, om die verja-
ring te stuiten, voldoende was dat de verzekeraar kennis kreeg van de wil van 
de eisers om de vergoeding voor hun schade te verkrijgen, verantwoorden hun 
beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 34, § 2, eerste lid, 35, § 4, 
en 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst). 

Tweede onderdeel

1. De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de 
rechter de bewijskracht te miskennen van de akten waarop hij zijn beslissing 
grondt. 

De rechter miskent de bewijskracht van een akte wanner hij die akte uitlegt 
op een wijze die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte 
ervan. Dat is het geval wanneer de rechter beslist dat die akte een bevestiging 
bevat die er niet in voorkomt of wanneer hij een bevestiging die er wel in voor-
komt negeert.

2. De raadsman van de eisers heeft in een brief van 20 september 1999 aan 
deskundige Hermoye, met een afschrift o.a. voor de raadsman van de eerste 
verweerster, “bij de tegenpartijen en hun verzekeraars heel nadrukkelijk [erop 
aangedrongen] dat zij onverwijld betalen wat zij ontegenzeglijk verschuldigd 
zijn”.

Uit die brief, die aan het hof van beroep werd voorgelegd, volgt dat de eisers 
de eerste verweerster aangesproken hebben om voor hun schade vergoed te 
worden.

Het arrest vermeldt echter dat “de [eisers] evenwel niet aantonen dat zij de 
verzekeraar van de aansprakelijke derden rechtstreeks hebben aangesproken 
om voor hun schade vergoed te worden, terwijl de benadeelde zijn voornemen 
om vergoed te worden moet uiten teneinde de verjaring van de rechtsvorde-
ring onmiddellijk te doen stuiten […] ; geen enkel stuk dat de partijen aan het 
hof [van beroep] hebben voorgelegd bewijst dat de verzekeraar van de tegen-
partij door de benadeelde werd aangesproken om vergoeding voor zijn schade 
te krijgen”.
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Het arrest grondt zijn beslissing op alle door de partijen aan het hof van 
beroep voorgelegde stukken, met inbegrip dus van de brief van 20 september 
1999 van de raadsman van de eisers.

Het arrest dat overweegt dat “geen enkel stuk dat de partijen aan het hof [van 
beroep] hebben voorgelegd bewijst dat de verzekeraar van de tegenpartij door 
de benadeelde werd aangesproken om vergoeding voor zijn schade te krijgen”, 
terwijl uit de brief van 20 september 1999, die is voorgelegd aan het hof van 
beroep en waarop het hof ook steunt, blijkt dat de eisers de eerste verweerster 
hebben aangesproken om voor hun schade vergoed te worden, weigert in die 
brief een vermelding te lezen die erin voorkomt, legt die brief bijgevolg uit op 
een wijze die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijge-
volg die bewijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek). 

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 149 van de Grondwet ;
— de artikelen 2 en 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ;
— algemeen rechtsbeginsel dat de wetten geen terugwerkende kracht hebben, 

maar in de regel onmiddellijk van toepassing zijn op de toekomstige gevolgen 
van de vorige toestanden, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten ;

— artikel 35, § 3bis, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst, ingevoegd door artikel 9 van de wet van 22 augustus 2002 en in 
werking getreden op 19 januari 2003 ;

— de artikelen 9 en 13 van de wet van 22 augustus 2002 houdende diverse bepa-
lingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen.

Aangevochten beslissingen

Het arrest wijst erop dat er geen verjaringsstuitende handeling voorhanden 
is, noch in het kader van het eigen recht van de benadeelde tegen de verzeke-
raar van de aansprakelijke, noch in het kader van de aansprakelijkheidsvorde-
ring van de benadeelde tegen degene die de schade heeft veroorzaakt, verwerpt 
in elk geval de toepassing van artikel 35, § 3bis, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst en beslist dat, gelet op de data van de schade-
gevallen (21 mei en 30 juni 1999), de vorderingen van de eisers tegen de verweer-
ders verjaard waren toen zij op 19 juli 2004 werden gedagvaard.

Het arrest steunt zijn beslissing op alle onder het opschrift “Vraag tot 
tussenkomst bij de verzekeraar” vermelde redenen, die geacht worden hier-
onder integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op de volgende redenen :

 “De [eisers] voeren ten onrechte de toepassing aan van artikel 35, § 3bis, van 
de wet van 25 juni 1992.

Die bepaling bepaalt dat : ‘stuiting of schorsing van de verjaring van de 
rechtsvordering van de benadeelde tegen een verzekerde stuiting of schorsing 
van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar tot gevolg heeft 
en vice versa.

Naast het feit dat er in deze zaak geen verjaringsstuitende handeling voor-
handen is, noch in het kader van het eigen recht van de benadeelde tegen de 
verzekeraar van de aansprakelijke, noch in het kader van de aansprakelijk-
heidsvordering van de benadeelde tegen degene die de schade heeft veroor-
zaakt, dient erop gewezen te worden dat artikel 35, § 3bis, pas door de wet van 
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22 augustus 2002, in werking getreden op 19 januari 2003, werd ingevoegd in de 
wet van 25 juni 1992.

Die wet, die een nieuwe verjaringsstuitende grond invoert, kan aan een hande-
ling gesteld onder vigeur van de oude wet niet, het rechtsgevolg toekennen 
dat de lopende verjaring wordt gestuit, rechtsgevolg dat de oude wet aan deze 
handeling niet toekent”.

Grieven

1. Overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
ingevoegd door de wet van 10 juni 1998, verjaren alle rechtsvorderingen tot 
vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid 
door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde 
kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de iden-
titeit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

Krachtens 35, § 3bis, van de wet van 25 juni 1992, ingevoegd bij de wet van 
22 augustus 2002 en in werking getreden op 19 januari 2003, heeft stuiting of 
schorsing van de verjaring van de rechtsvordering van de benadeelde tegen 
een verzekerde stuiting of schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering 
tegen de verzekeraar tot gevolg.

2. Krachtens het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel, dat is neer-
gelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de wetten geen 
terugwerkende kracht hebben, is een nieuwe wet in de regel van toepassing 
op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan en op de toekomstige 
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of 
die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen 
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten. 

Overeenkomstig dat beginsel is de wet van 22 augustus 2002, die voorziet in 
een grond van stuiting of schorsing van de verjaring van de rechtsvordering 
van de benadeelde ten aanzien van de verzekerde, en die niet voorkomt in de 
wet die van toepassing is op het ogenblik dat de rechtsvordering is ontstaan, 
van toepassing op die verjaring met ingang van de inwerkingtreding ervan op 
19 januari 2003, voor zover die rechtsvordering op dat tijdstip nog niet verjaard 
is krachtens de oude wet.

3. Daaruit volgt dat het arrest, dat de toepassing van artikel 35, § 3bis, van 
de wet van 25 juni 1992 afwijst, louter op grond dat het pas door de wet van 
22 augustus 2002, in werking getreden op 19 januari 2003, werd ingevoegd in de 
wet van 25 juni 1992, en dat die wet, die een nieuwe verjaringsstuitende grond 
invoert, aan een handeling die onder vigeur van de oude wet is gesteld, het 
rechtsgevolg dat de lopende verjaring wordt gestuit niet kan toekennen, aange-
zien de oude wet dat gevolg niet bepaalt, zonder vast te stellen dat de rechts-
vordering van de benadeelde partij tegen de verzekerde reeds op de datum van 
inwerkingtreding van de wet van 22 augustus 2002 (op 19 januari 2003), verjaard 
was overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (miskenning van het in het middel 
vermelde algemeen rechtsbeginsel en schending van de artikelen 2, 2262bis, § 1, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 35, § 3bis, van de wet van 25 juni 1992 
op de landverzekeringsovereenkomst, 9 en 13 van de wet van 22 augustus 2002 
houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsver-
zekering inzake motorrijtuigen).

Het arrest dat in zijn redenen de gegevens niet vermeldt op grond waarvan 
kan worden beoordeeld of de rechtsvordering van de benadeelde partij tegen 
de [tweede] verweerster reeds verjaard was overeenkomstig artikel 2262bis, § 1, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, stelt het Hof op zijn minst niet in 
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staat zijn wettigheidstoetsing uit te oefenen en is bijgevolg niet regelmatig 
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Betreffende de door de verweersters tegen het onderdeel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is nieuw

Het onderdeel bekritiseert de redenen van het arrest dat, om te 
beslissen dat er geen enkele verjaringsstuitende handeling in aanmer-
king kan worden genomen ten aanzien van de eerste verweerster, 
verzekeraar van de tweede verweerster, overweegt dat eerstgenoemde 
geen kennis heeft gekregen van de wil van de benadeelde om voor zijn 
schade vergoed te worden.

Het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter geeft tot 
staving van zijn beslissing is, in beginsel, niet nieuw.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Het onderdeel zelf

Krachtens artikel 34, § 2, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst verjaart de vordering die voortvloeit uit 
het eigen recht dat de benadeelde tegen de verzekeraar heeft krachtens 
artikel 86 door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwek-
kende feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Artikel 35, § 4, van die wet bepaalt dat de verjaring van die vorde-
ring wordt gestuit zodra de verzekeraar kennis krijgt van de wil van 
de benadeelde om een vergoed te worden voor de door hem geleden 
schade en dat die stuiting eindigt op het ogenblik dat de verzekeraar 
aan de benadeelde schriftelijk kennis geeft van zijn beslissing om te 
vergoeden of van zijn weigering.

Die bepaling beperkt de verjaringsstuitende werking die het bevat 
niet tot inlichtingen die de getroffene zelf aan de verzekeraar meedeelt.

Het arrest stelt vast dat “[de eerste verweerster] niet door [de eerste 
eiseres] op de hoogte werd gebracht van haar wil om vergoed te worden, 
maar blijkbaar door haar verzekerde zelf, [de tweede verweerster] op 
de hoogte werd gebracht van de situatie, na het faxbericht van deskun-
dige Ransbotyn”, technisch deskundige van de eisers.

Het arrest vermeldt voorts dat “de technisch deskundige van [de 
eerste verweerster], in zijn brief van 21 september 1999 aan de gerechts-
deskundige”, commentaar geleverd [heeft] op het voornoemde faxbe-
richt van deskundige Ransbotyn.

Het arrest dat erkent dat de eerste verweerster door haar verzekerde, 
bij de ontvangst van het faxbericht van 9 augustus 1999, kennis heeft 
gekregen van wil van de eisers om vanaf dan vergoed te worden voor 
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de kosten voor het reinigen van de geteisterde winkel, maar overweegt 
dat “geen enkele verjaringsstuitende handeling kan […] in aanmerking 
worden genomen tegen de verzekeraar van de vermeende aansprake-
lijke” op grond dat “[de eisers] niet aantonen […] dat zij de verzekeraar 
van de aansprakelijke derden hebben aangesproken voor de vergoeding 
van hun schade”, schendt de voornoemde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.

Tweede middel

Betreffende de door de verweersters tegen het middel opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : het middel is nieuw

Het middel bekritiseert de redenen van het arrest dat vaststelt 
dat er geen handeling voorhanden is die de verjaring van de recht-
streekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar kan stuiten 
en vervolgens bovendien de toepassing van artikel 35, § 3bis, van de 
wet van 25 juni 1992 verwerpt, met de overweging dat die wet, die een 
nieuwe verjaringsstuitende grond invoert, aan een handeling gesteld 
onder vigeur van de oude wet niet het rechtsgevolg kan toekennen dat 
de lopende verjaring wordt gestuit, rechtsgevolg dat de oude wet aan 
deze rechtshandeling niet toekent.

Het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter geeft tot 
staving van zijn beslissing is, in beginsel, niet nieuw.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

Het middel zelf

Krachtens artikel 2262bis, § 1, tweede lid, Burgerlijk Wetboek verjaren 
alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buiten-
contractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf 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.

Volgens artikel 35, § 3bis, van de wet van 24 [lees : 25] juni 1992, 
ingevoegd bij de wet van 22 augustus 2002 en in werking getreden op 
19 januari 2003 heeft stuiting of schorsing van de verjaring van de 
rechtsvordering van de benadeelde tegen een verzekerde stuiting of 
schorsing van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzeke-
raar tot gevolg en omgekeerd.

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

In overeenstemming met dat beginsel waarvan de wet van 24 juni 
1992 op dat punt niet afwijkt, is artikel 35, § 3bis, van die wet, dat een 
nieuwe grond van stuiting van de verjaring van de rechtsvordering 
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van de benadeelde persoon tegen de verzekerde invoert, door de stui-
ting van de verjaring van zijn rechtsvordering tegen de verzekeraar, 
van toepassing vanaf zijn inwerkingtreding op 19 januari 2003, op de 
kwestieuze verjaring, wanneer de stuiting het gevolg is van een hande-
ling tegen de verzekeraar gesteld onder vigeur van de vroegere wet en 
waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor 
zover de rechtsvordering van de benadeelde persoon tegen de verzeke-
raar op dat tijdstip niet is verjaard.

Het arrest dat de toepassing van artikel 35, § 3bis, van de wet verwerpt 
louter op grond dat die bepaling “aan een handeling die onder vigeur 
van de oude wet is gesteld, het rechtsgevolg dat de lopende verjaring 
wordt gestuit niet kan toekennen, aangezien de oude wet dat gevolg 
niet voorziet”, zonder na te gaan of de rechtsvordering tegen de verze-
kerde bij de inwerkingtreding van de wet reeds verjaard was en of de 
stuiting nog steeds liep, schendt die bepaling en miskent het voor-
noemde algemeen rechtsbeginsel.

Het middel is gegrond.
Het tweede onderdeel van het eerste middel hoeft niet nader te worden 

onderzocht. Het kan immers niet tot ruimere cassatie leiden.
En de eisers hebben er belang bij dat het arrest bindend wordt 

verklaard voor de daartoe in de zaak voor het Hof opgeroepen partijen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat het hoger 

beroep ontvankelijk verklaart ;
Verklaart dit arrest bindend voor F.D., F.D, de naamloze vennoot-

schap Axa Belgium en de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen ; 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 

van het gedeeltelijk vernietigde arrest ;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten-

rechter over ;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : mevr. Ernotte. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en 
mevr. Grégoire.

N° 139

1o kamer — 21 februari 2014
(C.13.0325.F)

VENNOOTSCHAPPEN. — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN. — aLGemeeN. 
— VeNNooTSCHapSoVereeNkomST. — oNTbINDING. — akkoorD VaN De VeNNoTeN 
om De reGeLING VaN De HoeGrooTHeID VaN De aaNDeLeN aaN eeN VaN HeN oVer 
Te LaTeN. — beZWaar. — TermIJN.
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Wanneer de vennoten, na de oprichting van de vennootschap, overeen-
komen om, afwijkend van hetgeen in de vennootschapsovereenkomst 
bedongen is, overeenkomen de regeling van de hoegrootheid van de 
aandelen over te laten aan een van hen, wordt geen bezwaar dienaan-
gaande aangenomen indien meer dan drie maanden zijn verlopen sinds 
de partij die beweert benadeeld te zijn, van de regeling kennis heeft 
gekregen, of indien zij aan die regeling een begin van uitvoering heeft 
gegeven. (Art. 31 Wetboek van Vennootschappen)

(C. T. b.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Bergen van 27 februari 2013.

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

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— artikel 31 Wetboek van Vennootschappen ;
— de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen

Het arrest verklaart het hoofdberoep en het incidenteel beroep ontvankelijk, 
maar enkel het hoofdberoep gegrond. Het doet het vonnis van de eerste rechter 
teniet en zegt in zijn nieuwe uitspraak dat de overeenkomst tussen de partijen 
een vennootschapsovereenkomst is en verklaart, bijgevolg, de oorspronkelijke 
vordering ontvankelijk maar niet gegrond, wijst eisers incidenteel beroep af, 
verklaart de nieuwe vordering ontvankelijk maar niet gegrond en veroordeelt 
de eiser in de kosten van de beide aanleggen.

Die beslissingen steunen op de volgende redenen :
Het arrest stelt eerst vast dat de eiser en de verweerder op 11 december 

2008 een overeenkomst “Erkenning van storting” hebben ondertekend die het 
volgende bepaalt :

 “(De verweerder) erkent van de (eiser) het bedrag van een miljoen vierhon-
derdduizend euro (1.400.000 euro) te hebben ontvangen dat in twee fases werd 
gestort :

— driehonderdduizend euro (300.000 euro) op 10 oktober 2008 ;
— een miljoen honderdduizend euro (1.100.000 euro) op 10 december 2008 op de 

rekening courant van (de verweerder) bij de KBC-bank tegen het nemen van 
een belang in de beursportefeuille die BinckBank bijhoudt op naam van de 
(verweerder), rekeningreferentie 507193.

De aanwezige partijen zijn het eens geworden over een respectieve partici-
patie van 40 pct. in de portefeuille voor (de eiser) en 60 pct. in de portefeuille 
voor (de verweerder).
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Dat percentage werd verkregen door de tegeldemaking van de beursporte-
feuille berekend op de gemiddelde basis 60 dagen van de koers van de aandelen 
op 20 november 2008, zijnde een tegeldemaking van twee miljoen honderddui-
zend euro (2.100.000 euro) waarbij de storting door (de eiser) van een miljoen 
vierhonderdduizend euro (1.400.000 euro) werd gevoegd.

Op de dagwaarde (10 december 2008) heeft de portefeuille dus een totale 
waarde van 1.876.944 + 1.100.000 (=) 2.976.944 euro (twee miljoen negenhonderd-
zesenzeventigduizend negenhonderdvierenveertig euro), zijnde voor elkeen :

— 60 pct., zijnde een miljoen zevenhonderdzesentachtigduizend honderd-
zesenzestig euro (1.786.166 euro) voor het deel (van de verweerder) en

— 40 pct., zijnde een miljoen honderdnegentigduizend zevenhonderdachten-
zeventig euro (1.190.778 euro) voor het deel (van de eiser).

Er wordt in geen andere terugbetaling voorzien dan een jaarlijkse storting 
naar rata van de participaties, waarvan het bedrag in onderlinge overeenstem-
ming voor de beide partijen zal worden bepaald.

Indien een partij echter uit de portefeuille wil treden, zal zulks enkel 
kunnen gebeuren door spreiding van de terugbetaling over maximum één jaar 
te rekenen van de aanvraag.”

Het arrest beslist vervolgens dat de overeenkomst tussen de eiser en de 
verweerder aangemerkt moet worden als een vennootschapsovereenkomst.

Daaruit leidt het arrest het volgende af :

 “3. De betrekkingen tussen vennoten worden omschreven in de artikelen 22 
en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Uit de overeenkomst tussen de partijen volgt niet dat zij uitdrukkelijk 
regels hebben opgelegd voor het bestuur van de vennootschap. In dergelijk 
geval, bij ontstentenis van bijzondere bedingen over de wijze van bestuur, 
bepaalt de wet dat de vennoten geacht worden elkaar wederkerig de macht 
te hebben verleend om, de ene voor de andere, te beheren. Hetgeen ieder van 
hen verricht, geldt zelfs voor het aandeel van zijn medevennoten, zonder dat 
hij hun toestemming verkregen heeft, behoudens het recht van de laatstge-
noemden, of van een van hen, om zich tegen de handeling te verzetten voordat 
zij verricht is.

In werkelijkheid wordt niet betwist dat het wel degelijk (de verweerder) 
is die de opties en posities nam, zonder dat (de eiser) aantoont dat hij zich 
op enigerlei wijze ervan zou hebben gedistantieerd : in de loop van de relatie 
tussen de partijen heeft de (eiser) nooit enig verzet geuit.

4. Zo heeft laatstgenoemde evenmin enig verzet of enige kritiek geuit bij de 
regeling van de rekeningen.

Een dergelijke verrichting is toegestaan in het vennootschapsrecht. 
Artikel 31 Wetboek van Vennootschappen staat vennoten van een gemeenrech-
telijke vennootschap toe dat een van hen de respectieve aandelen in winst en 
verlies bepaalt : ‘Indien de vennoten zijn overeengekomen de regeling van de 
hoegrootheid van de aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde, 
kan tegen die regeling slechts worden opgekomen, indien zij blijkbaar strijdig 
is met de billijkheid. Geen bezwaar dienaangaande wordt aangenomen, indien 
meer dan drie maanden zijn verlopen sinds de partij die beweert benadeeld te 
zijn, van de regeling kennis heeft gekregen, of indien zij aan die regeling een 
begin van uitvoering heeft gegeven’.

Die verrichting van uittreding uit de portefeuille en van regeling van de 
rekeningen heeft echter ten minste zeven maanden geduurd, aangezien (de 
eiser) zijn brief overhandigt op 15 februari 2010 en de regeling goedkeurt op 
24 september 2010.
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Als ervaren en bedachtzaam zakenman schrijft hij immers op 25 september 
2010 : ‘Ik ondergetekende (naam van de eiser) erken na controle van de porte-
feuille de cheque van een bedrag van 1.508.483 euro te hebben ontvangen, dat 
overeenstemt met de vereffening van mijn aandeel van de portefeuille die ik 
gezamenlijk met (de verweerder) aanhield’ […]. Hij tekent ook de bijgevoegde 
afrekening.

Hij heeft op dat ogenblik geen enkel bezwaar ingediend, binnen de wettelijke 
termijn van drie maanden.

5. Wanneer (de verweerder) de rekeningen overneemt — namelijk precies 
na afloop van de in de overeenkomst van 11 december 2008 bedoelde eenjarige 
termijn in geval van uittreding van een partij —, maken (de eiser) noch zijn 
advocaat evenmin enig bezwaar bij de door de (verweerder) voorgestelde defi-
nitieve afrekening.

(De eiser) kon, als ervaren en over dat punt geïnformeerde man, niet onkundig 
zijn van de draagwijdte van zijn goedkeuring van de berekeningswijze op 
6 maart 2011, welke goedkeuring zonder enig voorbehoud werd gegeven. Hij 
heeft trouwens nooit meer gereageerd, noch na dat mailbericht, noch bij de 
betaling van de bedragen op 14 maart 2011.

In die context is het indienen van bezwaren bij dagvaarding van 9 september 
2011, zijnde meer dan zes maanden na de definitieve regeling van de rekening, 
laattijdig en had (de eiser) geen recht op de voor de eerste rechter gevorderde 
stukken. Ten overvloede : het hof [van beroep] wijst erop dat hij de gevorderde 
stukken wel gekregen heeft maar dat hij geen enkele kritiek uit over de posi-
ties die (de verweerder) voor de gemeenschappelijke portefeuille nam.

Het beroepen vonnis moet worden hervormd en het incidenteel beroep is niet 
gegrond.”

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 31 Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt :

 “Indien de vennoten zijn overeengekomen de regeling van de hoegrootheid 
van de aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde, kan tegen 
die regeling slechts worden opgekomen, indien zij blijkbaar strijdig is met de 
billijkheid.

Geen bezwaar dienaangaande wordt aangenomen, indien meer dan drie 
maanden zijn verlopen sinds de partij die beweert benadeeld te zijn, van de 
regeling kennis heeft gekregen, of indien zij aan die regeling een begin van 
uitvoering heeft gegeven.”

2. De in die bepaling vastgelegde termijn van drie maanden geldt slechts ten 
aanzien van de bezwaren die gemaakt worden tegen de beslissing van de partij 
of van de derde aan wie de vennoten, bij overeenkomst, de regeling van de 
aandelen overlaten, dat wil zeggen voor de vaststelling van het aandeel van 
elke aandeelhouder in het verlies of de winst van de vennootschap.

Die verjaringstermijn geldt dus niet voor de bezwaren tegen de regeling van 
de rekening bij de ontbinding van de vennootschap wanneer het aandeel van 
elke vennoot rechtstreeks voortvloeit uit de vennootschapsovereenkomst.

3. Met de in de aanhef van het middel weergegeven redenen stelt het arrest 
niet vast dat de partijen, in hun overeenkomst van 11 december 2008 die het 
als vennootschap aanmerkt, het eens zijn geworden de hoegrootheid van de 
aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde. In tegendeel, het arrest 
stelt vast dat, volgens de bewoordingen van die overeenkomst, “de aanwezige 
partijen […] het eens [zijn] geworden over een respectieve participatie van 
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40 pct. in de portefeuille voor (de eiser) en 60 pct. in de portefeuille voor (de 
verweerder)”, en aldus rechtstreeks het aandeel van elke vennoot hebben vast-
gesteld.

Artikel 31 Wetboek van Vennootschappen is dus niet van toepassing in een 
dergelijk geval.

4. Met de in de aanhef van het middel weergegeven redenen verklaart het 
arrest het bezwaar laattijdig dat de eiser heeft ingediend meer dan zeven 
maanden nadat hij te kennen had gegeven zich uit de gemeenschappelijke 
portefeuille terug te trekken, en meer dan zes maanden na de definitieve rege-
ling van de rekeningen, en wijst het bijgevolg eisers vorderingen af.

Het arrest dat de verjaringstermijn van artikel 31 Wetboek van Vennoot-
schappen op die vorderingen toepast, terwijl hij in deze zaak niet toepasselijk 
was, schendt die bepaling.

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Krachtens artikel 31 Wetboek van Vennootschappen kan, indien de 
vennoten zijn overeengekomen de regeling van de hoegrootheid van de 
aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde, tegen die rege-
ling slechts worden opgekomen, indien zij blijkbaar strijdig is met de 
billijkheid en wordt geen bezwaar dienaangaande aangenomen, indien 
meer dan drie maanden zijn verlopen sinds de partij die beweert bena-
deeld te zijn, van de regeling kennis heeft gekregen, of indien zij aan 
die regeling een begin van uitvoering heeft gegeven.

Wanneer de vennoten, na de oprichting van de vennootschap overeen-
komen om, afwijkend van hetgeen in de vennootschapsovereenkomst 
bedongen is, de regeling van de hoegrootheid van de aandelen over te 
laten aan een van hen, zijn de beperkingen van voornoemd artikel 31 
van toepassing op bezwaren tegen die regeling.

Het arrest overweegt dat de overeenkomst tussen de partijen een 
vennootschapsovereenkomst is en dat die vennootschap werd ontbonden 
nadat de eiser in zijn brief van 15 februari 2010 te kennen had gegeven 
dat hij zich uit de vennootschap wilde terugtrekken.

Uit de in het onderdeel vermelde overwegingen van het arrest blijkt 
dat het van oordeel is dat er tussen de partijen een akkoord bestond om 
de regeling van de hoegrootheid van de aandelen over te laten aan de 
verweerder en het leidt dat akkoord af uit de omstandigheid dat, na de 
ontbinding van de vennootschap, de eerste regeling van de rekeningen 
die de verweerder heeft uitgevoerd, uitdrukkelijk werd goedgekeurd 
door de eiser op 24 september 2010 en dat de definitieve afrekening die 
de verweerder heeft opgemaakt na afloop van de in de overeenkomst 
van 11 december 2008 vastgestelde eenjarige termijn, stilzwijgend 
werd verlengd door de eiser, die geen enkel voorbehoud heeft gemaakt, 
noch bij de voorstelling van die afrekening, noch bij de betaling van de 
bijkomende bedragen die hem toekwamen.
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Het arrest dat overweegt dat binnen de termijn van drie maanden, als 
bedoeld in artikel 31 Wetboek van Vennootschappen, geen enkel bezwaar 
tegen de eerste afrekening werd ingediend en dat de bezwaren werden 
ingediend per “dagvaarding die werd betekend op 9 september 2011, dus 
meer dan zes maanden na de definitieve regeling van de rekening”, 
verantwoordt naar recht zijn beslissing dat die bezwaren laattijdig zijn 
en dat eisers vordering tot overlegging van stukken niet gegrond is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Foriers en 
mevr. Grégoire.

N° 140
1o kamer — 21 februari 2014

(D.12.0014.F)

1o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — arTIkeL 6.3.a. — TuCHTZakeN. — TuCHTproCe-
Dure. — VoorbereIDeND TuCHToNDerZoek. — ToepaSbaarHeID.

2o ADVOCAAT. — TuCHTproCeDure. — VoorbereIDeND TuCHToNDerZoek. — 
VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6.3.a. — ToepaSbaarHeID.

3o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — TuCHTZakeN. — TuCHTproCeDure. — VoorbereI-
DeND TuCHToNDerZoek. — ToepaSbaarHeID.

4o ADVOCAAT. — TuCHTproCeDure. — VoorbereIDeND TuCHToNDerZoek. — 
VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — arTIkeL 6.1. — ToepaSbaarHeID.

5o RECHT VAN VERDEDIGING. — TUCHTZAKEN. — aDVoCaaT. — VoorbereI-
DeND TuCHToNDerZoek. — GeeN INformaTIe oVer De VerWeTeN maTerIëLe feITeN. 
— beSLISSING IN eerSTe aaNLeG. — keNNIS VaN De feITeN WaarVoor HIJ WorDT 
VerVoLGD. — eerbIeDIGING VaN HeT reCHT VaN VerDeDIGING. — VoorWaarDe.

6o ADVOCAAT. — eerbIeDIGING VaN HeT reCHT VaN VerDeDIGING. — DraaG-
WIJDTe. — VoorbereIDeND TuCHToNDerZoek. — GeeN INformaTIe oVer De 
VerWeTeN maTerIëLe feITeN. — beSLISSING IN eerSTe aaNLeG. — keNNIS VaN 
De feITeN WaarVoor HIJ WorDT VerVoLGD.

1o en 2o Artikel 6.3a, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is niet van toepas-
sing op het voorbereidend tuchtonderzoek  (1). (Art. 6.3, a) EVRM)

  (1) Cass. 26 februari 2010, AR D.08.0010.F, AC 2010, nr. 138.
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3o en 4o Artikel 6.1, van het Verdrag is niet van toepassing op het voorbe-
reidend tuchtonderzoek in zoverre dat het in artikel 6.3, a), vastgelegde 
recht waarborgt als een specifiek bestanddeel van het recht op een eerlijk 
proces. (Art. 6.1, EVRM)

5o en 6o De eerbiediging van het recht van verdediging impliceert niet dat 
degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, van bij het begin van het tegen 
hem gevoerde onderzoek nauwkeurige informatie moet krijgen over de 
hem verweten materiële feiten en sluit niet uit dat hij na de beslissing in 
eerste aanleg daadwerkelijk op de hoogte wordt gebracht van de feiten 
waarvoor hij wordt vervolgd, voor zover, in die onderstelling, het recht op 
tegenspraak werd geëerbiedigd. (Algemeen beginsel van het recht van 
verdediging)

(r. T. STafHouDer VaN De orDe VaN aDVoCaTeN  
VaN De baLIe VaN LuIk e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 28 maart 2012 
van de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advo-
caten.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiser voert in zijn zoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie 
middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Het middel verwijt de bestreden beslissing dat zij niet antwoordt op 
de conclusie van de eiser die aanvoerde niet te weten welke bewoor-
dingen hem werden verweten.

De bestreden beslissing die vermeldt dat de beslissing van de tucht-
raad de tuchtrechtelijke bezwaren nader heeft omschreven, onder meer 
door de weergave van de gewraakte passages in eisers brieven, zodat 
hij voor de tuchtraad van beroep een eerlijk proces heeft gekregen en 
zijn recht van verdediging werd geëerbiedigd, beantwoordt de voor-
noemde conclusie van de eiser.

In zoverre het middel schending van artikel 149 Grondwet aanvoert, 
mist het feitelijke grondslag.

Voor het overige voert het middel aan dat de eiser de mogelijkheid 
moest hebben om zich te verdedigen vanaf het begin van het tegen 
hem ingestelde onderzoek, en dat hij daartoe nauwkeurige informatie 
moest krijgen over de hem verweten feiten.
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Artikel 6.3, a), EVRM is niet van toepassing op het voorbereidend 
tuchtonderzoek.

Artikel 6.1 EVRM is evenmin van toepassing op dat onderzoek in 
zoverre het de in artikel 6.3, a), vastgelegde rechten waarborgt als een 
specifiek bestanddeel van het recht op een eerlijk proces.

In zoverre het middel de schending van de artikelen 6.1 en 6.3, a), 
EVRM aanvoert, is het niet ontvankelijk.

De eerbiediging van het recht van verdediging impliceert niet dat 
degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, van bij het begin van het 
tegen hem gevoerde onderzoek nauwkeurige informatie moet krijgen 
over de hem verweten feiten en sluit niet uit dat hij ingevolge de beslis-
sing in eerste aanleg daadwerkelijk kennis krijgt van de feiten waar-
voor hij wordt vervolgd, voor zover in dat geval de tegenspraak werd 
gerespecteerd.

De bestreden beslissing stelt vast dat “[de eiser] voor de tuchtraad in 
beroep […] zelf toegeeft dat het tweede bezwaar duidelijk blijkt uit de 
[beroepen] beslissing, met name door de weergave van de passages van 
zijn brieven aan de stafhouder”.

De bestreden beslissing vermeldt niet-bekritiseerd dat “[de eiser] 
voor die raad een eerlijk proces heeft gekregen, meer bepaald doordat 
hij alle bewijselementen op tegenspraak kon bespreken en hij dat 
daadwerkelijk in conclusie heeft gedaan”.

Uit die vermeldingen leidt de bestreden beslissing naar recht af dat 
“het recht van verdediging van [de eiser] niet […] werd miskend”.

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

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing in zoverre zij de forfaitair op 500 

euro bepaalde rechtsplegingskosten in hoger beroep ten laste van de 
eiser legt.

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

van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser tot drie vierden van de kosten en de eerste 

verweerder tot één vierde ervan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Franstalige en Duitstalige 

tuchtraad van beroep voor advocaten, anders samengesteld.

21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Mahieu.
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N° 141

1o kamer — 21 februari 2014
(D.13.0014.F)

1o CASSATIEMIDDELEN. — TUCHTZAKEN. — beLaNG. — VerSCHeIDeNe 
TeNLaSTeLeGGINGeN. — eeN eNkeLe TuCHTSTraf. — mIDDeL beTreffeNDe eeN 
VaN De TeNLaSTeLeGGINGeN. — oNTVaNkeLIJkHeID. 

2o ADVOCAAT. — TuCHTZakeN. — CaSSaTIemIDDeL. — beLaNG. — VerSCHeI-
DeNe TeNLaSTeLeGGINGeN. — eeN eNkeLe TuCHTSTraf. — mIDDeL beTref-
feNDe eeN VaN De TeNLaSTeLeGGINGeN. — oNTVaNkeLIJkHeID. 

1o en 2o Wanneer een enkele tuchtstraf voor vier tenlasteleggingen wordt 
opgelegd, kan het cassatiemiddel dat slechts op een van die tenlasteleg-
gingen betrekking heeft, terwijl de straf naar recht verantwoord blijft 
door de overige tenlasteleggingen, niet tot cassatie leiden ; het heeft 
bijgevolg geen belang en is derhalve niet-ontvankelijk  (1). 

(a. T. STafHouDer VaN De orDe VaN aDVoCaTeN  
VaN De baLIe VaN bruSSeL e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 26 juni 2013 van 
de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep voor advocaten, op 
verwijzing na het arrest van het Hof van 3 januari 2013.

Raadsheer Mireille Delange heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel in zijn geheel

De bestreden beslissing verklaart het vierde bezwaar bewezen en 
breidt de sanctie die de tuchtraad van beroep in de uitspraak van 
25 januari 2012 reeds voor de andere tenlasteleggingen had opgelegd, 
uit tot die tenlastelegging.

Het middel dat in zijn beide onderdelen enkel betrekking heeft op 
de vierde tenlastelegging, terwijl de sanctie naar recht verantwoord 
blijft door de overige tenlasteleggingen, kan niet tot cassatie leiden, 
zodat het geen belang heeft en dus niet ontvankelijk is.

  (1) Het Hof bevestigt de rechtspraak van zijn arrest van 13 januari 2006, AR D.05.0003.F, 
AC 2006, nr. 34, met concl. OM in Pas. 2006, nr. 34.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voorzitter. 
— Verslaggever : mevr. Delange. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Vanlersberghe en 
mevr. Grégoire.

N° 142

1o kamer — 21 februari 2014
(D.13.0016.F)

1o CASSATIEBEROEP. — TUCHTZAKEN. — TermIJNeN VaN CaSSaTIeberoep 
eN beTekeNING. — TermIJNeN VaN CaSSaTIeberoep. — TuCHTZakeN. — orDe 
Der DIereNarTSeN. — TuCHTreCHTSpLeGING. — TermIJN VaN CaSSaTIebe-
roep. — reCHT op ToeGaNG ToT De reCHTer. — keNNISGeVING VaN De beSLIS-
SING VaN De GemeNGDe raaD VaN beroep. — GeeN VermeLDING VaN De beroepS-
moGeLIJkHeDeN. — uITWerkING. 

2o RECHTEN VAN DE MENS. — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — TuCHTZakeN. — orDe Der DIereNarTSeN. — 
TuCHTreCHTSpLeGING. — TermIJN VaN CaSSaTIeberoep. — reCHT op ToeGaNG 
ToT De reCHTer. — keNNISGeVING VaN De beSLISSING VaN De GemeNGDe raaD 
VaN beroep. — GeeN VermeLDING VaN De beroepSmoGeLIJkHeDeN. — GeVoLG. 

3o DIereNarTS. — TuCHTZakeN. — TuCHTreCHTSpLeGING. — TermIJN VaN CaSSa-
TIeberoep. — reCHT op ToeGaNG ToT De reCHTer. — keNNISGeVING VaN De 
beSLISSING VaN De GemeNGDe raaD VaN beroep. — GeeN VermeLDING VaN De 
beroepSmoGeLIJkHeDeN. — uITWerkING.

4o CASSATIEBEROEP. — TUCHTZAKEN. — TermIJNeN VaN CaSSaTIeberoep 
eN beTekeNING. — TermIJNeN VaN CaSSaTIeberoep. — TuCHTZakeN. — orDe 
Der DIereNarTSeN. — TuCHTreCHTSpLeGING. — TermIJN VaN CaSSaTIebe-
roep. — keNNISGeVING VaN De beSLISSING VaN De GemeNGDe raaD VaN beroep. — 
VerZeNDING VaN DrIe aaNGeTekeNDe brIeVeN. — afWeZIGHeID. — GeeN afHa-
LING op poSTkaNToor. — VerZeNDING VaN eeN VIerDe aaNGeTekeNDe brIef aaN 
De WooNpLaaTS VaN De eISer. — CaSSaTIeberoep. — LaaTTIJDIGHeID. — GeeN 
GeWeTTIGDe oVerTuIGING.

5o DIERENARTS. — TuCHTZakeN. — TuCHTreCHTSpLeGING. — TermIJN VaN 
CaSSaTIeberoep. — keNNISGeVING VaN De beSLISSING VaN De GemeNGDe raaD 
VaN beroep. — VerZeNDING VaN DrIe aaNGeTekeNDe brIeVeN. — afWeZIGHeID. 
— GeeN afHaLING op poSTkaNToor. — VerZeNDING VaN eeN VIerDe aaNGeTe-
keNDe brIef aaN De WooNpLaaTS VaN De eISer. — CaSSaTIeberoep. — LaaT-
TIJDIGHeID. — GeeN GeWeTTIGDe oVerTuIGING.

1o, 2o en 3o De door artikel 6.1. van het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gewaar-
borgde toegang tot de rechter, in de uitlegging ervan door het Europees 
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Hof voor de Rechten van de Mens, vereist niet dat de kennisgeving van 
de beslissing van de gemengde raad van beroep van de Orde van dieren-
artsen melding maakt van de beroepsmogelijkheden tegen die beslissing, 
noch van de termijnen waarbinnen die beroepen moeten worden inge-
steld. (Art. 6.1. EVRM ; art. 12, vijfde en zesde lid, Wet 19 dec. 1950 tot 
instelling van de Orde der dierenartsen)

4o en 5o Aangezien uit het dossier van de rechtspleging niet blijkt dat de 
griffie, ten tijde van de eerste drie van die kennisgevingen, wist of had 
moeten weten dat de eiser niet langer gedomicilieerd was op het adres 
waarop de eerste drie aangetekende brieven werden aangeboden, heeft 
de omstandigheid alleen dat een vierde kennisgeving werd gedaan bij de 
eiser niet de gewettigde overtuiging kunnen doen ontstaan dat enkel die 
vierde kennisgeving de termijn om cassatieberoep in te stellen, kon doen 
ingaan  (1). (Art. 53bis Gerechtelijk Wetboek ; art. 12, vijfde en zesde 
lid, Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen)

(S. T. orDe VaN DIereNarTSeN)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van 2 maart 2013 
van de gemengde raad van beroep met het Frans als voertaal van de 
Orde van dierenartsen.

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

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Betreffende het door de verweerster tegen het cassatieberoep opge-
worpen middel van niet-ontvankelijkheid : het cassatieberoep is 
laattijdig

Krachtens artikel 12, vijfde en zesde lid, van de wet van 19 december 
1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen wordt de beslissing 
van de gemengde raad van beroep bij aangetekend schrijven aan de 
belanghebbende betekend en bedraagt de termijn om cassatieberoep in 
te stellen een maand vanaf die kennisgeving.

De door artikel 6.1. van het Europees Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden gewaarborgde 
toegang tot de rechter, in de uitlegging ervan door het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens, vereist niet dat een dergelijke kennis-
geving melding maakt van de beroepsmogelijkheden tegen die beslis-
sing, noch van de termijnen waarbinnen die beroepen moeten worden 
ingesteld.

Volgens artikel 53bis, 1°, Gerechtelijk Wetboek worden, ten aanzien 
van de geadresseerde, en tenzij de wet anders bepaalt, de termijnen die 

  (1) Zie in andersluidende zin : Cass. 14 mei 2007, AR S.06.0070.F, AC 2007, nr. 247, met 
concl. PG Leclercq in Pas. 2007.
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beginnen te lopen vanaf een kennisgeving op een papieren drager bere-
kend, wanneer de kennisgeving is gebeurd bij gerechtsbrief of bij een 
ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag 
die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats 
van de geadresseerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of 
gekozen woonplaats.

Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, werd de 
bestreden beslissing drie keer na elkaar ter kennis gebracht bij aange-
tekende brieven respectievelijk van 5 maart 2013, voor de eerste, en 
1 april, voor de tweede, en op een niet nader te bepalen datum in april 
2013, voor de derde, op de chaussée in Wavre 26 in Héron. De eiser, die 
telkens afwezig was, heeft ze echter niet afgehaald op het postkantoor. 
Tot slot werd de kennisgeving een vierde keer gedaan, bij een aange-
tekende brief die op 1 juli 2013 werd aangeboden op de rue du Jonckay, 
40/A in Fernelmont, waar de eiser sinds 6 september 2012 gedomicili-
eerd was.

Uit het dossier van de rechtspleging blijkt niet dat de griffie, ten 
tijde van de eerste drie van die kennisgevingen, wist of had moeten 
weten dat de eiser niet langer gedomicilieerd was op het adres waarop 
de eerste drie aangetekende brieven werden aangeboden, en de omstan-
digheid alleen dat een vierde kennisgeving werd gedaan heeft bij de 
eiser niet de gewettigde overtuiging kunnen doen ontstaan dat enkel 
die vierde kennisgeving de termijn om cassatieberoep in te stellen, 
kon doen ingaan. 

Het cassatieberoep werd op de griffie van het Hof overhandigd op 
31 juli 2013, dus buiten de voorgeschreven termijn. 

Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.

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

21 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Storck, voor-
zitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Werquin, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Oosterbosch en 
mevr. Geinger.

N° 143

3o kamer — 24 februari 2014
(C.13.0293.N)

1o oVereeNkomST. — aLGemeNe beGrIppeN. — oNTbINDeNDe Voor-
WaarDe. — INTreDING. — WIL VaN De SCHuLDeNaar. — GeVoLG.

2o VerbINTeNIS. — oNTbINDeNDe VoorWaarDe. — INTreDING. — WIL VaN De 
SCHuLDeNaar. — GeVoLG.
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1o en 2o Een verbintenis is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde 
wanneer haar tenietgaan afhangt van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad maar 
aan partijen nog onbekend is ; een toekomstige gebeurtenis kan als 
ontbindende voorwaarde worden bedongen, ook al is het intreden ervan 
afhankelijk van de wil van de schuldenaar. (Artt. 1168 en 1174 BW).

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

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 25 februari 2013.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 8 oktober 2013 
verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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. Krachtens artikel 1168 Burgerlijk Wetboek, is een verbintenis 
voorwaardelijk wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige 
en onzekere gebeurtenis.

2. Volgens artikel 1174 Burgerlijk Wetboek is iedere verbintenis 
nietig, wanneer zij is aangegaan onder een potestatieve voorwaarde 
van de zijde van degene die zich verbindt.

3. Een verbintenis is aangegaan onder een ontbindende voorwaarde 
wanneer haar tenietgaan afhangt van een toekomstige en onzekere 
gebeurtenis ofwel van een gebeurtenis die reeds heeft plaatsgehad 
maar aan partijen nog onbekend is.

Een toekomstige gebeurtenis kan als ontbindende voorwaarde 
worden bedongen, ook al is het intreden ervan afhankelijk van de wil 
van de schuldenaar.

4. Het middel dat ervan uitgaat dat een ontbindende voorwaarde niet 
afhankelijk kan zijn van de wil der partijen, berust op een onjuiste 
rechtsopvatting. 

Het middel faalt naar recht.

Dictum

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

24 februari 2014 — 3o kamer (beperkt). — Voorzitter en verslaggever : 
de heer Dirix, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Maes en de 
heer Lebbe.

N° 144

3o kamer — 24 februari 2014
(S.11.0078.N)

1o arbeIDSoVereeNkomST. — eINDe. — opZeGGINGSVerGoeDING. — 
beGroTING. — VoorDeeL VerWorVeN kraCHTeNS De arbeIDSoVereeNkomST. — 
beGrIp.

2o arbeIDSoVereeNkomST. — eINDe. — opZeGGINGSVerGoeDING. — 
beGroTING. — VoorDeeL VerWorVeN kraCHTeNS De arbeIDSoVereeNkomST. — 
promoTIoNeLe korTINGSboNNeN. — kaNS. — beoorDeLING.

1o Het jaarloon dat moet worden in acht genomen voor het bepalen van de 
opzeggingstermijn van artikel 82, §§ 2 en 3, Arbeidsovereenkomstenwet, 
behelst naast het lopend loon ook de voordelen verworven krachtens de 
arbeidsovereenkomst ; onder voordelen verworven krachtens de arbeids-
overeenkomst dienen te worden begrepen de bijzondere voordelen waarop 
de werknemer naast het lopend loon gerechtigd is als tegenprestatie voor 
de door hem ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. 
(Artt. 39, § 1, 82, § 2, en 83, § 3 Arbeidsovereenkomstenwet)

2o Promotionele kortingsbonnen, die door de werkgever aan de werknemer 
worden toegekend als tegenprestatie voor door deze laatste verrichte 
prestaties en die onder bepaalde voorwaarden geldig zijn bij eventuele 
toekomstige aankopen van goederen door de werknemer, bieden deze 
laatste een kans op een voordeel ; in welke mate die kans op een voordeel 
concreet becijferbaar is als loon, dient door de rechter in feite te worden 
beoordeeld. (Artt. 39, § 1, 82, § 2, en 83, § 3 Arbeidsovereenkomstenwet)

(G. T. Carrefour beLGIum N.V.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Gent, afdeling Brugge, van 16 april 2010.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, 
een middel aan.
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II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Krachtens artikel 39, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier 
van toepassing, is, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is 
gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende 
reden of zonder inachtneming van de opzeggingstermijn vastgesteld in 
de artikelen 59, 82, 83, 84 en 115, gehouden de andere partij een vergoe-
ding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt 
hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende 
gedeelte van die termijn.

De opzeggingsvergoeding behelst niet alleen het lopende loon, maar 
ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst. 

Krachtens artikel 82, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet, zoals hier 
van toepassing, bedraagt, wanneer het jaarlijks loon niet hoger is 
dan 16.100 euro, de opzeggingstermijn welke door de werkgever moet 
worden in acht genomen, ten minste drie maanden voor de bedienden 
die minder dan vijf jaar in dienst zijn. Deze termijn wordt vermeerderd 
met drie maanden bij de aanvang van elke nieuwe periode van vijf jaar 
dienst bij dezelfde werkgever.

Krachtens artikel 82, § 3, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet, 
zoals hier van toepassing, worden, wanneer het jaarlijks loon 16.100 euro 
overschrijdt, de door de werkgever en de bediende in acht te nemen 
opzeggingstermijnen vastgesteld hetzij bij overeenkomst, gesloten ten 
vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij 
door de rechter. 

2. Uit deze bepalingen volgt dat het jaarloon dat moet worden in acht 
genomen voor het bepalen van de opzeggingstermijn van artikel 82, § 2 
en § 3, Arbeidsovereenkomstenwet, naast het lopend loon ook de voor-
delen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst behelst.

3. Onder voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst 
dienen te worden begrepen de bijzondere voordelen waarop de werk-
nemer naast het lopend loon gerechtigd is als tegenprestatie voor de 
door hem ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. 

4. Promotionele kortingsbonnen, die door de werkgever aan de werk-
nemer worden toegekend als tegenprestatie voor door deze laatste 
verrichte prestaties en die onder bepaalde voorwaarden geldig zijn bij 
eventuele toekomstige aankopen van goederen door de werknemer, 
bieden deze laatste een kans op een voordeel. 

In welke mate die kans op een voordeel concreet becijferbaar is als 
loon, dient door de rechter in feite te worden beoordeeld.

5. De appelrechters stellen vast dat : 

— de verweerster aan haar medewerkers een aantal promotionele 
kortingsbonnen overhandigt in functie van hun wekelijkse arbeids-
prestaties ;

— voltijdse werknemers in totaal maximum 410 kortingsbonnen ter 
waarde van 1 euro per bon ontvangen ;
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— om die bonnen te kunnen verkrijgen men effectief in dienst moet 
zijn en ten minste drie maanden hebben gepresteerd in de referte-
periode van twaalf maanden voorafgaand aan de uitreiking van de 
bonnen ;

— men de promobon maar kan gebruiken bij effectieve aankopen 
in de vestigingen van de verweerster om een korting van 1 euro te 
verkrijgen per aankoopschijf van 5 euro ;

— de korting kadert in de koopovereenkomst die afzonderlijk en op 
een later tijdstip wordt afgesloten ;

— de werknemers niet verplicht zijn van de kortingsbonnen gebruik 
te maken ;

— aan het gebruik van de bonnen voorwaarden inzake geldigheids-
duur en een aankoopverplichting verbonden zijn ;

— het voordeel enkel wordt gerealiseerd door het verrichten van 
aankopen bij de verweerster.

6. Uit deze vaststellingen volgt dat de promotionele kortingsbonnen 
te dezen aan de eiser werden toegekend als tegenprestatie voor door 
hem verrichte prestaties en onder bepaalde voorwaarden geldig waren 
bij eventuele toekomstige aankopen van goederen door de eiser, zodat 
ze hem hoogstens een kans op voordeel boden.

7. Het middel dat ervan uitgaat dat de promotionele kortingsbonnen 
te dezen zonder meer tot beloop van hun volle waarde deel uitmaken 
van het jaarloon dat in acht moet worden genomen voor het bepalen 
van de opzeggingstermijn, kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 februari 2014 — 3o kamer. — Voorzitter : mevr. Deconinck, waarne-
mend voorzitter. — Verslaggever : de heer Smetryns. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer van Eeckhoutte en mevr. Geinger.

N° 145

3o kamer — 24 februari 2014

(S.13.0031.N)

1o burGerLIJke reCHTSVorDerING. — burGerLIJke reCHTer. — 
beSLISSING. — VerJarING. — ToeTSING. — feITeN DIe aaN De VorDerING TeN 
GroNDSLaG LIGGeN. — VaSTSTeLLING.

2o mISDrIJf. — aLGemeeN. beGrIp. maTerIeeL eN moreeL 
beSTaNDDeeL. eeNHeID VaN opZeT. — burGerLIJke reCHTer. — 
beSLISSING. — VerJarING. — ToeTSING. — feITeN DIe aaN De VorDerING TeN 
GroNDSLaG LIGGeN. — VaSTSTeLLING.
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3o mISDrIJf. — ToerekeNbaarHeID. — aLLerLeI. — fouT. — beWIJS.

4o mISDrIJf. — aLGemeeN. beGrIp. maTerIeeL eN moreeL 
beSTaNDDeeL. eeNHeID VaN opZeT. — ToerekeNbaarHeID. — fouT. 
— beWIJS.

1o en 2o De burgerlijke rechter, die uitspraak doet over een op een misdrijf 
gegronde vordering en nagaat of de vordering verjaard is, moet vast-
stellen dat de feiten die aan die vordering ten grondslag liggen, onder de 
toepassing van de strafwet vallen ; hij moet hierbij de bestanddelen van 
het misdrijf die de beoordeling van de verjaring beïnvloeden, nagaan. 
(Art. 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)

3o en 4o Het stilzwijgen van de artikelen 9 en 42 Loonbeschermingswet, 
artikel 56, eerste lid, 1o, CAO-wet en artikel 54, 2o, Jaarlijkse Vakantiewet 
met betrekking tot de schuldvorm van de in deze bepalingen strafbaar 
gestelde handelingen brengt mee dat de schuld aan deze misdrijven 
onder meer kan bestaan in onachtzaamheid ; het bestaan van dit morele 
bestanddeel kan worden afgeleid uit het louter materiële gepleegde feit 
en de vaststelling dat dit feit kan worden toegerekend aan de beklaagde, 
met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer overmacht, onover-
winnelijke dwaling of een andere schulduitsluitingsgrond wordt aange-
toond, minstens niet ongeloofwaardig is ; de omstandigheid dat het moreel 
bestanddeel van onachtzaamheid, in beginsel, kan worden afgeleid uit 
het materieel gepleegde feit en dat de werkgever de aanwezigheid van 
het moreel element van het misdrijf niet uitdrukkelijk betwist, of zelf 
niet het bestaan van overmacht, onoverwinnelijke dwaling of een andere 
schulduitsluitingsgrond aanvoert, belet niet dat de rechter vaststelt dat 
dit moreel element niet aanwezig is en de werknemer het bestaan ervan 
niet bewijst.

(a. T. D’IeTereN e.a., CuraToreN faILLISSemeNT SabeNa N.V.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 15 oktober 2012.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tweede onderdeel

3. De burgerlijke rechter, die uitspraak doet over een op een misdrijf 
gegronde vordering en nagaat of de vordering verjaard is, moet vast-
stellen dat de feiten die aan die vordering ten grondslag liggen, onder 
de toepassing van de strafwet vallen. Hij moet hierbij de bestand-
delen van het misdrijf die de beoordeling van de verjaring beïnvloeden, 
nagaan.

4. Het stilzwijgen van de artikelen 9 en 42 Loonbeschermingswet, 
artikel 56, eerste lid, 1o, CAO-wet en artikel 54, 2o, Jaarlijkse Vakan-
tiewet met betrekking tot de schuldvorm van de in deze bepalingen 
strafbaar gestelde handelingen brengt mee dat de schuld aan deze 
misdrijven onder meer kan bestaan in onachtzaamheid.

Het bestaan van dit morele bestanddeel kan worden afgeleid uit 
het louter materiële gepleegde feit en de vaststelling dat dit feit kan 
worden toegerekend aan de beklaagde, met dien verstande dat de 
dader vrijuit gaat wanneer overmacht, onoverwinnelijke dwaling of 
een andere schulduitsluitingsgrond wordt aangetoond, minstens niet 
ongeloofwaardig is.

5. De omstandigheid dat het moreel bestanddeel van onachtzaamheid, 
in beginsel, kan worden afgeleid uit het materieel gepleegde feit en dat 
de werkgever de aanwezigheid van het moreel element van het misdrijf 
niet uitdrukkelijk betwist, of zelf niet het bestaan van overmacht, 
onoverwinnelijke dwaling of een andere schulduitsluitingsgrond 
aanvoert, belet niet dat de rechter vaststelt dat dit moreel element 
niet aanwezig is en de werknemer het bestaan ervan niet bewijst.

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

6. Zoals volgt uit het antwoord op het eerste onderdeel, gaat het 
arrest na of de materieel gepleegde feiten aan Sabena nv en bij uitbrei-
ding aan de verweerders kunnen worden toegerekend en stelt het vast 
dat dit niet het geval is.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

24 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Tegenstijdige conclusie : 
de heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer van 
Eeckhoutte en mevr. Geinger.
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N° 146

3o kamer — 24 februari 2014

(S.13.0033.N)

oNDerNemINGSraaD eN VeILIGHeIDSComITe. — beSCHermDe 
WerkNemerS. — arbeIDSoVereeNkomST. — eINDe. — DrINGeNDe reDeN. 
— feITeN. — VermeLDING. — WerkNemer. — orGaNISaTIe. — aaNGeTekeNDe 
brIeVeN.

Uit de artikelen 4 en 7 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden 
volgt dat de wetgever, die de brieven waarin de werkgever zijn voor-
nemen kenbaar maakt, duidelijk heeft onderscheiden van het verzoek-
schrift waarbij hij de zaak bij de bevoegde rechter aanhangig maakt, 
heeft gewild dat de feiten die dat voornemen kunnen rechtvaardigen op 
straffe van nietigheid in die brieven zelf zouden worden vermeld en dat 
het toezicht op de naleving van het verbod om zich op andere feiten te 
beroepen zou geschieden aan de hand van die brieven; uit die bepalingen 
volgt tevens dat het in artikel 4, § 2, bedoelde verzoekschrift niet de feiten 
moet vermelden die naar het oordeel van de werkgever elke professionele 
samenwerking definitief onmogelijk maken.

(eurobrokerS N.V. T. V. e.a.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te 
Brussel van 23 november 2012.

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden 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. Artikel 4, § 1, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden 
bepaalt dat de werkgever die het voornemen heeft een personeelsaf-
gevaardigde of een kandidaat personeelsafgevaardigde om een drin-
gende reden te ontslaan, hem en de organisatie die hem heeft voorge-
dragen hierover moet inlichten bij een ter post aangetekende brief, die 
verstuurd wordt binnen drie werkdagen volgend op de dag gedurende 
welke hij kennis heeft gekregen van het feit dat het ontslag zou recht-
vaardigen. De werkgever moet eveneens, binnen dezelfde termijn, bij 
verzoekschrift zijn zaak aanhangig maken bij de voorzitter van de 
arbeidsrechtbank.
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Artikel 4, § 2, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden 
bepaalt : “Het verzoekschrift wordt gericht aan de griffie bij een ter 
post aangetekende brief en vermeldt :

1o de aanduiding van de dag, maand en jaar ;
2o de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de verzoeker evenals, 

in voorkomend geval, zijn hoedanigheden en inschrijving in het 
handelsregister of in het ambachtsregister of, indien het een rechts-
persoon betreft, de aanduiding van zijn benaming, van zijn juridische 
aard en van zijn maatschappelijke zetel ;

3o de naam, voornaam, woonplaats en hoedanigheid van de op te 
roepen personen ;

4o de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.
De werkgever voegt bij zijn verzoek een afschrift van de brieven 

bedoeld in § 1.”
Krachtens artikel 4, § 3, Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaar-

digden moet de werkgever in de bij paragraaf 1 bedoelde brieven alle 
feiten vermelden die naar zijn oordeel elke professionele samenwer-
king definitief onmogelijk maken vanaf het ogenblik waarop zij door 
de arbeidsgerechten als juist en voldoende zwaarwichtig zouden beoor-
deeld worden. In geen geval mogen deze feiten verband houden met de 
uitoefening van het mandaat van personeelsafgevaardigde.

Overeenkomstig artikel 4, § 4, Wet Ontslagregeling Personeelsafge-
vaardigden zijn de modaliteiten, de termijnen van kennisgeving en de 
vermeldingen die dit artikel oplegt, op straffe van nietigheid voorge-
schreven.

Artikel 7 Wet Ontslagregeling Personeelsafgevaardigden bepaalt : 
“De dagvaarding vermeldt de dringende reden die het verzoek recht-
vaardigt. De ingeroepen feiten mogen niet verschillen van die welke 
met toepassing van artikel 4, paragraaf 1, ter kennis werden gebracht. 
Tijdens de procedure mag geen enkele andere reden aan het arbeidsge-
recht worden voorgelegd. Een afschrift van de brief, die, zoals geregeld 
in artikel 4, paragraaf 1, moet worden verstuurd naar de werknemer en 
de organisatie die hem heeft voorgedragen, moet bij het dossier worden 
neergelegd.”

2. Uit die bepalingen volgt dat de wetgever, die de brieven waarin 
de werkgever zijn voornemen kenbaar maakt, duidelijk heeft onder-
scheiden van het verzoekschrift waarbij hij de zaak bij de bevoegde 
rechter aanhangig maakt, heeft gewild dat de feiten die dat voor-
nemen kunnen rechtvaardigen op straffe van nietigheid in die brieven 
zelf zouden worden vermeld en dat het toezicht op de naleving van het 
verbod om zich op andere feiten te beroepen zou geschieden aan de 
hand van die brieven.

Uit die bepalingen volgt tevens dat het in artikel 4, § 2, bedoelde 
verzoekschrift niet de feiten moet vermelden die naar het oordeel van 
de werkgever elke professionele samenwerking definitief onmogelijk 
maken.

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 
het naar recht.
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3. Het oordeel dat uit de omstandigheid dat in bijlage aan het 
verzoekschrift enkel een afschrift van de brieven was gehecht en niet 
de bijlagen ervan, afleidt dat de eiseres eveneens te kennen gaf dat de 
bijlagen geen integrerend deel uitmaakten van de brieven, is een over-
tollige reden die de beslissing niet schraagt.

In zoverre kan het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden 
en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

4. Met de reden dat “de door [de eiseres] verdedigde stelling (…) ertoe 
kan leiden dat er allerlei discussies ontstaan, bvb. wanneer er in tegen-
stelling tot wat wordt beweerd geen bijlage bij de brief werd gevoegd”, 
oordeelt het arrest niet dat te dezen erover onzekerheid bestaat dat de 
bijlage bij de brieven werd gevoegd, maar geeft het een verklaring voor 
de regel dat de redenen voor het voorgenomen ontslag in de aangete-
kende brieven zelf moeten worden vermeld.

In zoverre het middel de miskenning van het beschikkingsbeginsel 
aanvoert, berust het op een onjuiste lezing van het arrest en mist het 
mitsdien feitelijke grondslag.

5. De overige grieven zijn afgeleid uit de onder r.o. 2 verworpen rechts-
opvatting en zijn niet ontvankelijk.

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

24 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer. Lievens. — Gelijkluidende conclusie : de 
heer Vanderlinden, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Lefèbvre.

N° 147
2o kamer — 25 februari 2014

(P.12.1739.N)

1o VoNNISSeN eN arreSTeN. — aLGemeeN. — uITSpraak. — oNTSTeN-
TeNIS VaN DaGTekeNING. — GeVoLG.

2o WeTTeN. DeCreTeN. orDoNNaNTIeS. beSLuITeN. — WerkING IN 
De TIJD eN IN De ruImTe. — WerkING IN De TIJD. — opeeNVoLGeNDe 
WeTTeN. — STrafWeT. — NIeuWe STrafWeT. — STrafreCHTeLIJke bepa-
LINGeN. — DraaGWIJDTe.

3o reCHTeN VaN De meNS. — INTerNaTIoNaaL VerDraG burGer-
reCHTeN eN poLITIeke reCHTeN. — arTIkeL 15.1. — WerkING IN De 
TIJD. — opeeNVoLGeNDe WeTTeN. — STrafWeT. — NIeuWe STrafWeT. — STraf-
reCHTeLIJke bepaLINGeN. — DraaGWIJDTe.

4o STraf. — aLGemeeN. STraf eN maaTreGeL. WeTTIGHeID. — 
NIeuWe STrafWeT. — STrafreCHTeLIJke bepaLINGeN. — DraaGWIJDTe. 

5o STraf. — aNDere STraffeN. — oNTZeTTING. — TermIJN. — bepaLING. 
— ToepaSSING.
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6o CaSSaTIemIDDeLeN. — STrafZakeN. — ambTSHaLVe VoorGeDraGeN 
mIDDeL. — STraf. — oNTZeTTING. — TermIJN. — bepaLING. — ToepaSSING.

7o CaSSaTIe. — VerNIeTIGING. omVaNG. — STrafZakeN. — STrafVorDe-
rING. — bekLaaGDe eN VerDaCHTe. — oNTZeTTING. — TermIJN. — bepaLING. — 
VerNIeTIGING omDaT De STraf IS uITGeSprokeN ZoNDer bepaLING VaN TermIJN.

1o Het Hof vermag een verschrijving omtrent de vermelding van de datum 
waarop het bestreden arrest is uitgesproken recht te zetten indien de 
datum van de uitspraak blijkt uit het proces-verbaal van de rechtszit-
ting  (1). (Art. 780, 5o, Gerechtelijk Wetboek)

2o, 3o en 4o Uit artikel 15.1 IVBPR en artikel 2 Sw. volgt dat wanneer een 
nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft, 
het feit gepleegd onder gelding van de opgeheven wet strafbaar blijft, 
voor zover dit feit ook door de nieuwe wet als misdrijf wordt aangemerkt 
en strafbaar gesteld is  (2). (Artt. 15.1 IVBPR en 2 Strafwetboek)

5o en 6o De rechter die krachtens artikel 33 Sw. de eiser veroordeelt tot 
ontzetting uit de rechten vermeld in artikel 31, 1o, 3o, 4o en 5o Sw, zonder 
daarvoor een termijn te bepalen, schendt de bepalingen van deze arti-
kelen  (3). (Artt. 31, 1o, 3o, 4o en 5oen 33 Strafwetboek)

7o In zoverre het bestreden arrest nalaat de termijn te bepalen voor de 
lastens de eiser uitgesproken ontzetting van de uitoefening van de rechten 
genoemd in artikel 31, 1o, 3o, 4o en 5o Strafwetboek wordt het vernietigd 
(4). (Art. 31, 1o, 3o, 4o en 5o Strafwetboek)

(a.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 25 september 2012.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 780, 5o, Gerechtelijk 
Wetboek : het arrest vermeldt 25 september 2011 als datum van de 
uitspraak, terwijl het zeker niet op die datum werd uitgesproken ; het 

  (1) Zie Cass. 1 februari 2001, AR C.99.0255.F, AC 2001, nr. 63 ; Cass. 13 juni 2002, AR 
D.01.0016.N, AC 2002, nr. 358 ; Cass. 10 juni 2011, AR F.10.0030.N, AC 2011, nr. 398, met 
conclusie van advocaat-generaal D. Thijs.

  (2) Zie Cass. 30 januari 2002, AR P.01.1440.F, AC 2002, nr. 64 ; Cass. 9 februari 2011, AR 
P.10.1344.F, AC 2011, nr. 113.

  (3), (4)  Zie Cass. 5 april 1976, AC 1976, blz. 899.
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arrest moet op straffe van nietigheid de juiste datum van de uitspraak 
vermelden.

2. Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 25 september 2012 
blijkt dat de vermelding van 25 september 2011 als datum waarop het 
arrest is uitgesproken een verschrijving is en dat dit arrest is uitge-
sproken op 25 september 2012. Het Hof vermag die verschrijving recht 
te zetten.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 15 IVBPR en artikel 2, 
tweede lid, Strafwetboek : het arrest verklaart de eiser schuldig en 
spreekt een verbeurdverklaring uit op basis van artikel 77bis, § 5, Vreem-
delingenwet, terwijl op het ogenblik van de feiten dit artikel zonder 
overgangsmaatregelen was opgeheven en niet meer bestond ; het 
Grondwettelijk Hof besliste dat artikel 433decies en volgende Strafwet-
boek niet retroactief mogen worden toegepast ; het nieuwe artikel 77bis 
Vreemdelingenwet dat handelt over mensensmokkel voorziet niet in 
een bijzondere verbeurdverklaring ; de opheffing van de strafwet heeft 
het verval van de strafvordering voor gevolg.

4. Artikel 77bis, § 1bis, § 2, § 4 en § 5, Vreemdelingenwet, vóór de 
vervanging door artikel 29 van de wet van 10 augustus 2005 tot wijzi-
ging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd 
tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huis-
jesmelkers, met ingang van 12 september 2005, bepaalde :

 “§ 1bis Met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar en met een 
geldboete van vijfhonderd euro tot vijfentwintigduizend euro wordt 
gestraft hij die rechtstreeks of via een tussenpersoon misbruik 
maakt van de bijzonder kwetsbare positie van een vreemdeling ten 
gevolge van zijn onwettige of precaire administratieve toestand door 
de verkoop, verhuur of ter beschikking stelling van enig onroerend 
goed of kamers of enige andere ruimte met de bedoeling een abnormaal 
profijt te realiseren.

§ 2. De in de §§ 1 en § 1bis bedoelde misdrijven worden gestraft met 
opsluiting van vijf jaar tot tien jaar en met geldboete van vijfhonderd 
euro tot vijfentwintigduizend euro, wanneer van de betrokken activi-
teit een gewoonte wordt gemaakt.

§ 4. De schuldigen aan de misdrijven bedoeld in de §§ 2 en 3 worden 
bovendien veroordeeld tot ontzetting van de rechten omschreven in 
het 1o, 3o, 4o en 5o van artikel 31 van het Strafwetboek.

§ 5. De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1o, 
van het Strafwetboek kan worden toegepast zelfs wanneer de zaken 
waarop zij betrekking hebben, niet het eigendom van de veroordeelde 
zijn. Zij kan onder dezelfde voorwaarden ook worden toegepast op het 
in § 1bis bedoelde onroerend goed, kamers of enige andere ruimte”.

Artikel 433decies Strafwetboek bepaalt : “Met gevangenisstraf van zes 
maanden tot drie jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijf-
entwintigduizend euro wordt gestraft hij die rechtstreeks of onrecht-
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streeks of via een tussenpersoon misbruik maakt van de kwetsbare 
toestand waarin een persoon verkeert ten gevolge van zijn onwettige 
of precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, 
zijn leeftijd, zwangerschap, een ziekte dan wel een lichamelijk of 
een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid door, met de bedoeling een 
abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een 
onroerend goed, een kamer of een andere in artikel 479 bedoelde ruimte, 
te verkopen, te verhuren of ter beschikking te stellen in omstandig-
heden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, zodanig dat de 
betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze 
heeft dan zich te laten misbruiken. De boete wordt zo veel keer toege-
past als er slachtoffers zijn”.

Artikel 433undecies, eerste lid, 1o, en tweede lid, Strafwetboek bepaalt : 
 “Het in artikel 433decies bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevan-

genisstraf van een jaar tot vijf jaar en met geldboete van duizend euro 
tot honderdduizend euro in de volgende gevallen : 1o in geval van de 
betrokken activiteit een gewoonte wordt gemaakt ; (…)

De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn”.
Artikel 433terdecies Strafwetboek bepaalt :
“In de gevallen bedoeld in de artikelen 433undecies en 433duodecies 

worden de schuldigen bovendien veroordeeld tot ontzetting van de 
rechten bedoeld in artikel 31, eerste lid.

De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, wordt 
toegepast op de schuldigen aan het misdrijf bedoeld in artikel 433decies, 
zelfs ingeval de zaken waarop zij betrekking heeft niet het eigendom 
van de veroordeelde zijn, zonder dat deze verbeurdverklaring evenwel 
afbreuk kan doen aan de rechten van derden op de goederen die verbeurd 
zullen kunnen worden verklaard. Zij moeten in dezelfde omstandig-
heden ook worden toegepast op het roerend goed, het deel ervan, het 
onroerend goed, de kamer of enige andere ruimte bedoeld in dat artikel.

Ze kan ook worden toegepast op de tegenwaarde van deze roerende of 
onroerende goederen die werden vervreemd tussen het tijdstip waarop 
het misdrijf werd gepleegd en de definitieve rechterlijke beslissing”.

5. Met het arrest nr. 27/2010 van 17 maart 2010 oordeelt het Grondwet-
telijk Hof als volgt : “In zoverre zij tot gevolg hebben dat de misdrijven 
gepleegd vóór 12 september 2005 met zwaardere boeten worden bestraft 
dan diegene die zijn bedoeld in het vroegere artikel 77bis, §§ 1bis, 2 en 3, 
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grond-
gebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 
schenden de artikelen 433decies en 433undecies van het Strafwetboek, 
ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse 
bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensen-
handel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet”.

Aldus oordeelt het Grondwettelijk Hof enkel dat op vóór 12 september 
2005 gepleegde feiten niet de door artikel 433decies en undecies Straf-
wetboek bepaalde geldboeten kunnen worden toegepast. Het spreekt 
zich niet uit over de bijzondere verbeurdverklaring.

ARREST-2014-2.indb   521 26/11/14   18:01



522 ARRESTEN VAN CASSATIE 25.2.14 - N° 147

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
6. Artikel 15.1 IVBPR bepaalt : “Niemand kan worden veroordeeld 

wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar natio-
naal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of 
nalaten geschiedde. Evenmin mag een zwaardere straf worden opge-
legd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van 
toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare feit de wet 
mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de over-
treder daarvan te profiteren”.

Artikel 2 Strafwetboek bepaalt : “Geen misdrijf kan worden gestraft 
met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat het misdrijf werd 
gepleegd. Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt 
van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst 
zware straf toegepast”. 

7. Uit die bepalingen volgt dat wanneer een nieuwe strafwet dezelfde 
aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft, het feit gepleegd onder 
gelding van de opgeheven wet strafbaar blijft, voor zover dit feit ook 
door de nieuwe wet als misdrijf wordt aangemerkt en strafbaar gesteld 
is.

8. De vervanging van artikel 77bis, § 1bis, § 2, § 4 en § 5, Vreemdelin-
genwet en de invoering van de artikelen 433decies, undecies en terdecies 
Strafwetboek met ingang van 12 september 2005, hebben dan ook niet 
het verval van de strafvordering tot gevolg.

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

Ambtshalve middel

Geschonden wettelijke bepalingen

— de artikelen 31 en 33 Strafwetboek 

9. Het arrest veroordeelt de eiser voor de bewezen verklaarde feiten 
niet alleen tot een correctionele hoofdgevangenisstraf en geldboete, 
maar het ontzet hem ook uit de rechten omschreven in artikel 31, 1o, 3o, 
4o en 5o, Strafwetboek, zonder daarvoor een termijn te bepalen.

10. De rechter kan krachtens artikel 33 Strafwetboek voor de tot 
correctionele straffen veroordeelden de ontzetting van de uitoefening 
van de in artikel 31 Strafwetboek genoemde rechten uitspreken voor 
een termijn van vijf tot tien jaar. 

11. Het arrest dat de eiser veroordeelt tot ontzetting uit de rechten 
vermeld in artikel 31, 1o, 3o, 4o en 5o, Strafwetboek, zonder daarvoor 
een termijn te bepalen, schendt de in het middel vermelde bepa-
lingen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering voor 
het overige

12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig 
de wet gewezen.
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Dictum

Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het nalaat de termijn te bepalen voor 

de lastens de eiser uitgesproken ontzetting van de uitoefening van de 
rechten genoemd in artikel 31, 1o, 3o, 4o en 5o, Strafwetboek.

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 eiser tot negen tienden van de kosten en laat de 

overige kosten ten laste van de Staat.

25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Goffin (bij de 
balie te Leuven).

N° 148

2o kamer — 25 februari 2014 

(P.12.1799.N)

1o VoNNISSeN eN arreSTeN. — STrafZakeN. — STrafVorDerING. — 
beSLISSING oVer SCHuLD eN STraf. — ToepaSSING.

2o reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. 
— arTIkeL 6. — arTIkeL 6.2. — STrafZakeN. — reCHT VaN VerDeDIGING. — 
VermoeDeN VaN oNSCHuLD. — beSLISSING oVer SCHuLD eN STraf. — STraf-
reCHTeLIJk VerLeDeN bekLaaGDe. — ToepaSSING.

3o reCHT VaN VerDeDIGING. — STrafZakeN. — VermoeDeN VaN 
oNSCHuLD. — beSLISSING oVer SCHuLD eN STraf. — STrafreCHTeLIJk 
VerLeDeN bekLaaGDe. — ToepaSSING.

4o STrafVorDerING. — opeNbaar mINISTerIe. — HoGer beroep. — STraf-
maaT. — GreNZeN. — ToepaSSING.

5o opeNbaar mINISTerIe. — HoGer beroep. — STrafVorDerING. — STraf-
maaT. — GreNZeN. — ToepaSSING.

6o HoGer beroep. — STrafZakeN (DouaNe eN aCCIJNZeN INbe-
GrepeN). — beSLISSINGeN eN parTIJeN. — opeNbaar mINISTerIe. — HoGer 
beroep. — STrafmaaT. — GreNZeN. — ToepaSSING.

7o STraf. — aLGemeeN. STraf eN maaTreGeL. WeTTIGHeID. 
— opeNbaar mINISTerIe. — HoGer beroep. — STrafmaaT. — GreNZeN. — 
ToepaSSING.

1o, 2o en 3o Het feit dat de rechter in een zelfde beslissing uitspraak doet 
over de schuld en de straf, levert geen schending van artikel 6 EVRM 
noch miskenning van het vermoeden van onschuld op ; dat de rechter bij 
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de beoordeling van de schuldvraag kennis heeft van het strafrechtelijk 
verleden van beklaagde, doet hieraan geen afbreuk  (1). (Art. 6 EVRM)

4o, 5o, 6o en 7o Op het onbeperkt hoger beroep van het openbaar ministerie 
nemen de appelrechters kennis van de strafvordering in haar geheel ; de 
appelrechters kunnen vrijspreken of veroordelen, het beroepen vonnis 
bevestigen, de strafmaat verhogen of verlagen, zonder dat zij uitspraak 
moeten doen binnen de grenzen van de vordering van het openbaar 
ministerie ;  (2) de mogelijkheid voor de rechter om de strafmaat te bepalen 
tussen het wettelijk minimum en maximum en dit ongeacht de vordering 
van het openbaar ministerie, is een mogelijkheid waarmee de beklaagde 
rekening moet houden bij het voeren van een passend verweer en levert 
geen miskenning op van het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op 
een eerlijk proces of het recht van verdediging  (3). (Art. 6 EVRM)

(D.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

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

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

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

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

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

Derde middel

6. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en misken-
ning van het vermoeden van onschuld : het arrest behandelt in één 
proceshandeling de schuldvraag en de straftoemeting waardoor de 
rechter die over de schuld oordeelt kennis heeft en beïnvloed wordt 
door eisers strafrechtelijk verleden.

7. Het feit dat de rechter in eenzelfde beslissing uitspraak doet over 
de schuld en de straf, levert geen schending van artikel 6 EVRM noch 
miskenning van het vermoeden van onschuld op. Dat hij bij de beoorde-

  (1) Zie Cass. 17 februari 1998, AR P.96.0312.N, AC 1998, nr. 95 ; Cass. 27 april 2005, AR 
P.05.0173.F, AC 2005, nr. 246 ; R. DeCLerCq, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, 
Kluwer, 2010, 1028, nr. 2357

  (2) Zie Cass. 10 november 2004, AR P.04.1219.F, AC 2004, nr. 542
  (3) Zie Cass. 30 mei 2006, AR P.06.0185.N, AC 2006, nr. 296 

ARREST-2014-2.indb   524 26/11/14   18:01



N° 149 - 25.2.14 ARRESTEN VAN CASSATIE 525

ling van de schuldvraag kennis heeft van het strafrechtelijk verleden 
van de beklaagde, doet hieraan geen afbreuk.

Het middel faalt naar recht.

Vierde middel

8. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, alsmede de 
miskenning van het recht op een eerlijk proces en het recht van verdedi-
ging : het arrest legt een zwaardere straf op hoewel het openbaar ministerie 
de bevestiging had gevraagd van de door de eerste rechter opgelegde straf; 
de eiser kan zich niet verdedigen tegen een vordering die niet wordt gesteld.

9. Op het onbeperkt hoger beroep van het openbaar ministerie nemen de 
appelrechters kennis van de strafvordering in haar geheel. De appelrech-
ters kunnen vrijspreken of veroordelen, het beroepen vonnis bevestigen, 
de strafmaat verhogen of verlagen, zonder dat zij uitspraak moeten doen 
binnen de grenzen van de vordering van het openbaar ministerie.

10. De mogelijkheid voor de rechter om de strafmaat te bepalen tussen 
het wettelijk minimum en maximum en dit ongeacht de vordering van 
het openbaar ministerie, is een mogelijkheid waarmee de beklaagde reke-
ning moet houden bij het voeren van een passend verweer. Dit levert geen 
miskenning op van het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een 
eerlijk proces of het recht van verdediging.

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

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Van Buynder 
(bij de balie te Dendermonde).

N° 149

2o kamer — 25 februari 2014
(P.12.1922.N)

HerSTeL IN eer eN reCHTeN. — oNDeeLbaarHeID. — beGrIp.

Het herstel in eer en rechten is in beginsel ondeelbaar ; enkel de veroor-
delingen, bedoeld in artikel 627 Wetboek van Strafvordering, gepleegd 
tijdens de proefperiode bedoeld in artikel 625 Wetboek van Strafvordering,  
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waarvan het hof van beroep kan beslissen dat ze geen beletsel vormen 
voor de toekenning van het herstel in eer en rechten, kunnen uitgesloten 
worden van het herstel in eer en rechten. (Artt. 625 en 627 Wetboek van 
Strafvordering)

(proCureur-GeNeraaL bIJ HeT Hof VaN beroep Te GeNT T. H.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 november 2012. 

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

Raadsheer Antoine Lievens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 621, 622, 623, 624, 
625, 626 en 627 Wetboek van Strafvordering : het arrest spreekt het 
herstel in eer en rechten uit voor de andere veroordelingen dan die door 
de correctionele rechtbank te Dendermonde van 7 januari 1998 uitge-
sproken, waarvoor de aanvraag werd verworpen, terwijl het herstel 
in eer en rechten in beginsel ondeelbaar is, en voormeld veroordelend 
vonnis geen vonnis is dat zoals bepaald in artikel 627 Wetboek van 
Strafvordering, het herstel in eer en rechten niet belet.

2. Het herstel in eer en rechten is in beginsel ondeelbaar. 
Enkel de veroordelingen, bedoeld in artikel 627 Wetboek van Strafvor-

dering, gepleegd tijdens de proefperiode bedoeld in artikel 625 Wetboek 
van Strafvordering, waarvan het hof van beroep kan beslissen dat 
ze geen beletsel vormen voor de toekenning van het herstel in eer en 
rechten, kunnen uitgesloten worden van het herstel in eer en rechten.

3. De verweerster werd bij vonnis van de correctionele rechtbank 
te Dendermonde van 7 januari 1998 veroordeeld wegens bedrieglijke 
en eenvoudige bankbreuk. Dit is geen veroordeling zoals bedoeld in 
artikel 627 Wetboek van Strafvordering.

4. Het arrest dat enerzijds het herstel in eer en rechten uitspreekt 
van de verweerster voor haar veroordelingen bij de vonnissen van de 
correctionele rechtbank te Dendermonde van 19 april 1978, de correcti-
onele rechtbank te Oudenaarde van 29 juni 1979, de correctionele recht-
bank te Dendermonde van 27 maart 1985, 4 november 1992 en 31 oktober 
1995 en van de politierechtbank te Antwerpen van 6 mei 2002, maar 
anderzijds de aanvraag verwerpt voor het vonnis van de correctio-
nele rechtbank te Dendermonde van 7 januari 1998, schendt artikel 627 
Wetboek van Strafvordering.

Het middel is gegrond.
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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 verweerster tot de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent, kamer van inbe-

schuldigingstelling, anders samengesteld.

25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lievens. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal.

N° 150

2o kamer — 25 februari 2014 
(P.13.1409.N)

1o reCHTSbeGINSeLeN (aLGemeNe). — NoN bis iN idem. — TuCHTSTraf. 
— STrafreCHTeLIJke VeroorDeLING Voor DeZeLfDe feITeN. — ToepaSSeLIJk-
HeID.

2o STraf. — aLLerLeI. — TuCHTSTraf. — STrafreCHTeLIJke VeroorDeLING 
Voor DeZeLfDe feITeN. — NoN bis iN idem. — ToepaSSeLIJkHeID.

3o reCHTeN VaN De meNS. — INTerNaTIoNaaL VerDraG burGer-
LIJke eN poLITIeke reCHTeN. — arTIkeL 14.7. — NoN bis iN idem. — 
TuCHTproCeDure. — STrafVerVoLGING. — WeTTIGHeID. — VoorWaarDe.

4o reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
aLLerLeI. — arTIkeL 4.1 ZeVeNDe aaNVuLLeND proToCoL eVrm. — NoN bis 
iN idem. — TuCHTproCeDure. — STrafVerVoLGING. — WeTTIGHeID. — Voor-
WaarDe.

5o reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.1. — STrafVerVoLGING. — beGrIp.

1o, 2o, 3o en 4o Artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 Zevende aanvullende 
Protocol EVRM, noch het algemene rechtsbeginsel “non bis in idem” dat 
dezelfde draagwijdte heeft, beletten een strafvervolging en een veroor-
deling na een tuchtprocedure waarin een einduitspraak is gewezen, 
wanneer die tuchtprocedure niet de kenmerken van een strafvervol-
ging vertoont ; de omstandigheid dat de opgelegde tuchtstraf, in voorko-
mend geval, als een straf moet worden beschouwd in de zin van artikel 6 
EVRM, doet hieraan geen afbreuk  (1). (Artikel 14.7 IVBPR en artikel 4.1 
Zevende aanvullende Protocol EVRM)

5o Er is sprake van een strafvervolging zoals bedoeld in artikel 6.1 EVRM 
wanneer deze vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalifi-
catie volgens het interne recht, de inbreuk volgens haar aard geldt voor 

  (1) Zie Cass. 24 november 2009, AR P.09.0965.N, AC 2009, nr. 692.
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alle burgers of de sanctie op de inbreuk volgens haar aard en haar ernst 
een repressief of preventief oogmerk heeft  (1). (Artikel 6.1 EVRM)

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

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen, correctionele kamer, van 27 juni 2013.

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

Afdelingsvoorzitter Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel in zijn geheel

1. Het middel voert schending aan van artikel 14.7 IVBPR en 
artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM, evenals misken-
ning van het algemeen rechtsbeginsel houdende “non bis in idem” : 
het arrest oordeelt dat de eiser die om tuchtrechtelijke redenen 
eerst geschorst werd met gedeeltelijk salarisverlies en uiteinde-
lijk ontslagen werd, alsnog strafrechtelijk kan worden veroordeeld 
voor dezelfde feiten ; de sanctie van ontslag kan evenwel onmogelijk 
anders worden gekwalificeerd dan als een strafsanctie ; de bestand-
delen van de ten laste gelegde inbreuken zijn ook volstrekt identiek 
in de tuchtrechtelijke en de strafrechtelijke procedure ; het arrest 
dat de eiser aldus voor dezelfde feiten opnieuw tot straf veroordeelt, 
miskent het voormelde algemeen rechtsbeginsel (eerste onderdeel) ; 
de beslissing tot ontslag, die stoelt op een norm met een algemeen 
karakter en ertoe strekt te straffen met de zwaarst mogelijke sanctie 
om herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, kan 
onmogelijk anders worden gekwalificeerd dan als een strafsanctie ; 
de motivering van het arrest kan niet volstaan om uit te sluiten 
dat ter zake voordien reeds een sanctie met strafrechtelijk karakter 
opgelegd werd (tweede onderdeel).

2. Artikel 14.7 IVBPR bepaalt : “Niemand mag voor een tweede keer 
worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduit-
spraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken”. 

Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt : “Niemand 
wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure 
binnen de rechtsmacht van dezelfde Staat voor een strafbaar feit waar-

  (1) Zie Cass. 29 januari 2013, AR P.12.0402.N, AC 2013, nr. 67, met concl. van advocaat-
generaal M. De Swaef
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voor hij reeds onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeen-
komstig de wet en het strafprocesrecht van die Staat”.

Het algemene rechtsbeginsel “non bis in idem” heeft dezelfde draag-
wijdte. 

Dit algemene rechtsbeginsel, noch de voormelde bepalingen beletten 
een strafvervolging en een veroordeling na een tuchtprocedure waarin 
een einduitspraak is gewezen, wanneer die tuchtprocedure niet de 
kenmerken van een strafvervolging vertoont. De omstandigheid dat de 
opgelegde tuchtstraf, in voorkomend geval, als een straf moet worden 
beschouwd in de zin van artikel 6 EVRM, doet hieraan geen afbreuk. 

3. Er is sprake van een strafvervolging zoals bedoeld in artikel 6.1 
EVRM wanneer deze vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke 
kwalificatie volgens het interne recht, de inbreuk volgens haar aard 
geldt voor alle burgers of de sanctie op de inbreuk volgens haar aard en 
haar ernst een repressief of preventief oogmerk heeft. 

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat 
de eiser een tuchtprocedure onderging wegens inbreuk op artikel 282 
Nieuwe Gemeentewet, namelijk het in het gedrang brengen van de 
waardigheid van zijn ambt. Als tuchtmaatregel werd hem uiteindelijk 
de sanctie van ontslag opgelegd.

5. Het arrest oordeelt dat :
— de inbreuk op artikel 282 Nieuwe Gemeentewet geen betrekking 

heeft op alle burgers, maar zich slechts richt tot een beperkte cate-
gorie van personen, met name de leden van het gemeentepersoneel ;

— de uiteindelijk opgelegde tuchtrechtelijke sanctie van ontslag 
noch een hoge geldboete inhoudt, noch een vrijheidsberoving of een 
specifiek beroepsverbod voor een lange periode.

6. Met die redenen oordeelt het arrest dat de inbreuk op artikel 282 
Nieuwe Gemeentewet niet beantwoordt aan een strafrechtelijke kwali-
ficatie, maar duidelijk van tuchtrechtelijke aard is. Het oordeelt aldus 
verder dat de sanctie van ontslag niet strafrechtelijk van aard is, 
maar tuchtrechtelijk. Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing 
naar recht dat de tuchtrechtelijke vervolging waarvan de eiser het 
voorwerp heeft uitgemaakt, geen strafvervolging was als bedoeld in 
artikel 6.1 EVRM zodat de eiser wegens feiten van zware slagen aan een 
agent die drager is van het openbaar gezag of van de openbare macht, 
weerspannigheid en smaad, strafrechtelijk kan worden vervolgd en tot 
straf kan worden veroordeeld.

Het middel kan niet aangenomen worden. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

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

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

25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Van hoogenbemt, afdelingsvoor-
zitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer Decreus, advocaat-generaal. 
— Advocaat : de heer Souidi (bij de balie te Antwerpen).

N° 151

2o kamer — 25 februari 2014
(P.14.0232.N)

1o CaSSaTIeberoep. — STrafZakeN. — beSLISSINGeN VaTbaar Voor 
CaSSaTIeberoep. — aLGemeeN. — STrafuITVoerINGSreCHTbaNk. — beSLIS-
SING oVer bIJZoNDere STrafuITVoerINGSmoDaLITeITeN. — oNTVaNkeLIJkHeID.

2o STrafuITVoerING. — STrafuITVoerINGSreCHTbaNk. — beSLISSING oVer 
bIJZoNDere STrafuITVoerINGSmoDaLITeITeN. — CaSSaTIeberoep. — oNTVaN-
keLIJkHeID.

1o en 2o De bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit van uitgangsvergunning 
die de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank overeen-
komstig artikel 59 Wet Strafuitvoering kan toestaan, is geen uitvoerings-
modaliteit bepaald in Titel V van de wet, noch een bijzondere voorwaarde 
als bedoeld in Titel XI van dezelfde wet ; tegen de beslissing over derge-
lijke bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit staat voor de veroordeelde 
geen cassatieberoep open  (1). (Artt. 59 en 96, eerste lid, Wet Strafuit-
voering)

(C.)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoe-
ringsrechtbank te Antwerpen van 17 januari 2014.

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

Raadsheer Alain Bloch heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep

1. Het vonnis gaat niet in op eisers verzoek hem met toepassing van 
artikel 59 Wet Strafuitvoering een uitgangsvergunning toe te staan.

  (1) Zie Cass. 26 december 2007, AR P.07.1762.N, AC 2007, nr. 662.
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2. Artikel 96, eerste lid, Wet Strafuitvoering bepaalt dat voor de 
veroordeelde cassatieberoep openstaat tegen de beslissingen van de 
strafuitvoeringsrechter en van de strafuitvoeringsrechtbank met 
betrekking tot de toekenning, de afwijzing of met betrekking tot de 
herroeping van de in Titel V bedoelde strafuitvoeringsmodaliteiten en 
tot de herziening van de bijzondere voorwaarden, evenals de overeen-
komstig Titel XI genomen beslissingen. 

3. De bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit van uitgangsvergun-
ning die de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank 
overeenkomstig artikel 59 Wet Strafuitvoering kan toestaan, is geen 
uitvoeringsmodaliteit bepaald in Titel V van de wet, noch een bijzon-
dere voorwaarde als bedoeld in Titel XI van dezelfde wet. Tegen de 
beslissing over dergelijke bijzondere strafuitvoeringsmodaliteit staat 
voor de veroordeelde geen cassatieberoep open.

In zoverre gericht tegen de weigering een uitgangsvergunning toe te 
staan, is het cassatieberoep niet ontvankelijk.

Middel

4. Het middel dat betrekking heeft op een beslissing waartegen het 
cassatieberoep niet ontvankelijk is, behoeft geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

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

Dictum

Het Hof

Verwerpt het cassatieberoep

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

25 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer Maffei, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Bloch. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Decreus, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Millen (bij de 
balie te Tongeren).

N° 152

2o kamer — 26 februari 2014

(P.13.1637.F)

1o VoNNISSeN eN arreSTeN. — STrafZakeN. — burGerLIJke reCHTS-
VorDerING. — eINDVoNNIS IN De ZIN VaN arTIkeL 19, eerSTe LID, GereCHTeLIJk 
WeTboek. — beGrIp.

2o VoNNISSeN eN arreSTeN. — STrafZakeN. — burGerLIJke reCHTS-
VorDerING. — eINDVoNNIS. — uITWerkING. — oNTTrekkING VaN De Zaak aaN 
De reCHTer. — mISkeNNING VaN De reGeL VaN De oNTTrekkING. — GeVoLG.
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3o maCHTSoVerSCHrIJDING. — reCHTbaNkeN. — STrafZakeN. — burGer-
LIJke reCHTSVorDerING. — eINDVoNNIS. — uITWerkING. — oNTTrekkING VaN 
De Zaak aaN De reCHTer. — mISkeNNING VaN De reGeL VaN De oNTTrekkING. 
— GeVoLG.

1o Een beslissing is een eindbeslissing in de zin van artikel 19, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek wanneer daarin, bij de beslechting van een 
geschil, een principe wordt aangenomen dat de latere beslissing over de 
vordering zal beïnvloeden, ook al wordt die vordering pas later in haar 
geheel beslecht  (1). (Art. 19, Gerechtelijk Wetboek)

2o en 3o Wanneer de rechter een eindvonnis uitspreekt wordt het geschil-
punt aan zijn rechtsmacht onttrokken en kan hij niet meer op zijn beslis-
sing terugkomen, ook niet met toestemming van de partijen ; de misken-
ning van de regel van de onttrekking komt neer op machtsoverschrijding 
en leidt tot cassatie omdat dit in strijd is met artikel 19 van het Gerechte-
lijk Wetboek  (2). (Art. 19, Gerechtelijk Wetboek)

(beLGISCH GemeeNSCHappeLIJk WaarborGfoNDS T. T. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de 
correctionele rechtbank te Luik van 21 mei 2013.

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

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

II. beSLISSING VaN HeT Hof

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

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen de eerste vier verweer-
ders

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep omdat het vonnis, door 
hem een provisioneel bedrag toe te kennen en de uitspraak over de 
kosten aan te houden, niet definitief uitspraak doet.

Het feit dat de uitspraak over de kosten wordt aangehouden heeft 
geen invloed op het definitieve karakter van de beslissing waarbij, 
zoals te dezen, uitspraak is gedaan over de gehele vordering. Uit het 
enkele feit dat de gevorderde en toegekende schadevergoeding provisi-
oneel wordt genoemd, volgt niet dat de strafrechter zijn rechtsmacht 
over een ander punt van de vordering heeft willen behouden.

Aangezien de afstand op dwaling berust, wordt geen akte ervan verleend.

  (1) Cass. 2 april 1990, AR 8545-8620, AC 1989-90, nr. 462.
  (2) Cass. 26 juni 1992, AR 7861, AC 1992, nr. 571.
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Middel

Eerste onderdeel

Bij vonnis van 18 september 2006 heeft de politierechtbank te Luik 
beslist dat zowel G. N. als O. T. een fout hebben begaan die in oorzake-
lijk verband staat met het ongeval en dat het slachtoffer zelf geen fout 
heeft begaan.

Niettegenstaande die beslissing heeft de voormelde rechtbank de 
eerste bovengenoemde beklaagde voor drie vierde en de tweede voor 
een vierde van de schade aansprakelijk gesteld.

De eerste rechter heeft de burgerlijke rechtsvordering van het 
Gemeenschappelijk Fonds evenwel niet afhankelijk gesteld van de 
aan de gedeelde aansprakelijkheid inherente verdeling, aangezien hij 
die vordering gegrond heeft verklaard in zoverre ze gericht was tegen 
de eerste vier verweerders die hoofdelijk werden veroordeeld om het 
Fonds te vergoeden.

De correctionele rechtbank te Luik, waarbij het hoger beroep van de 
eerste drie verweerders aanhangig is gemaakt, heeft bij vonnis van 
18 juni 2007 de beslissing van de eerste rechter bevestigd en de zaak 
voor verdere behandeling naar hem teruggestuurd.

De passieve hoofdelijkheid die de beklaagden en de burgerrechte-
lijk aansprakelijke partijen is opgelegd en die de rechtbank in hoger 
beroep heeft behouden, houdt in dat elke schuldenaar afzonderlijk, ten 
aanzien van de schuldeiser, hier de eiser, gehouden is tot de gehele 
schuld.

Die beslissing is een eindbeslissing in de zin van artikel 19, eerste 
lid, Gerechtelijk Wetboek aangezien ze, door uitspraak te doen over 
een betwisting, een principe aanneemt dat de latere beslissing over de 
vordering zal beïnvloeden, ook al wordt die vordering pas later in haar 
geheel beslecht.

Wanneer de rechter een eindvonnis uitspreekt, wordt het geschilpunt 
aan zijn rechtsmacht onttrokken en kan hij niet meer op zijn beslis-
sing terugkomen, ook niet met toestemming van de partijen.

Nadat het bestreden vonnis, in voortzetting van de zaak, het bedrag 
van de door de eiser aan het slachtoffer en diens werkgever toegekende 
bedragen heeft vastgesteld, veroordeelt het de vierde verweerder om 
het Gemeenschappelijk Fonds drie vierde van het bedrag te betalen, 
aangezien het overige vierde ten laste van de eerste drie verweerders 
is gelegd.

De appelrechters, die de schuldeiser aldus verplichten zijn vorde-
ringen te verdelen, doen uitspraak over een geschilpunt dat niet meer 
bij hen aanhangig was, aangezien die verdeling definitief werd uitge-
sloten door, zoals hierboven gezegd, hun vonnis van 18 juni 2007 dat in 
dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen was gewezen.

De miskenning van de regel van de onttrekking komt neer op machts-
overschrijding en leidt tot cassatie omdat dit in strijd is met artikel 19 
Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over 

de burgerlijke rechtsvordering van de eiser tegen G. N., O. T., J. R. en 
M. T.

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 eiser tot een derde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en de eerste vier verweerders tot een zesde van die kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te 

Namen, zitting houdende in hoger beroep.

26 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer T’Kint.

N° 153

1o kamer — 26 februari 2014
(P.13.1696.F)

1o oNDerZoek IN STrafZakeN. — GereCHTeLIJk oNDerZoek. — 
bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
CoNTroLe beVoLeN Door HeT VoNNISGereCHT. — VoorWaarDe.

2o reCHTbaNkeN. — STrafZakeN. — STrafVorDerING. — CoNTroLe op 
De bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — CoNTroLe beVoLeN Door HeT VoNNIS-
GereCHT. — VoorWaarDe.

3o VoNNISSeN eN arreSTeN. — STrafZakeN. — aLLerLeI. — proCeS-
VerbaaL VaN De reCHTSZITTING. — GeeN proCeS-VerbaaL. — GeVoLG.

4o oNDerZoek IN STrafZakeN. — GereCHTeLIJk oNDerZoek. — 
bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
CoNTroLe beVoLeN Door HeT VoNNISGereCHT. — kamer VaN INbeSCHuLDIGING-
STeLLING. — GeLDIGVerkLarING VaN De meTHoDeN obSerVaTIe eN INfILTraTIe. 
— DraaGWIJDTe.

5o oNDerZoekSGereCHTeN. — kamer VaN INbeSCHuLDIGINGSTeLLING. — 
bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
CoNTroLe beVoLeN Door HeT VoNNISGereCHT. — GeLDIGVerkLarING VaN De 
meTHoDeN obSerVaTIe eN INfILTraTIe. — DraaGWIJDTe.

6o oNDerZoek IN STrafZakeN. — GereCHTeLIJk oNDerZoek. — 
bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
meTHoDeN obSerVaTIe eN INfILTraTIe. — proporTIoNaLITeITS- eN SubSIDIa-
rITeITSVoorWaarDeN. — oGeNbLIk Waarop De VoorWaarDeN moeTeN VerVuLD 
ZIJN. — GeVoLG.

7o oNDerZoekSGereCHTeN. — kamer VaN INbeSCHuLDIGINGSTeLLING. — 
bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
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meTHoDeN obSerVaTIe eN INfILTraTIe. — proporTIoNaLITeITS- eN SubSIDIa-
rITeITSVoorWaarDeN. — oGeNbLIk Waarop De VoorWaarDeN moeTeN VerVuLD 
ZIJN. — GeVoLG.

8o reCHTeN VaN De meNS. — VerDraG reCHTeN VaN De meNS. — 
arTIkeL 6. — arTIkeL 6.3. — arTIkeL 6.3, C. — reCHT om eeN GeTuIGe Te 
DoeN VerHoreN. — GreNS. — GeTuIGe WIeNS VeILIGHeID IN GeVaar kaN WorDeN 
GebraCHT.

9o beWIJS. — STrafZakeN. — GeTuIGeN. — reCHT om eeN GeTuIGe Te DoeN 
VerHoreN. — GreNS. — GeTuIGe WIeNS VeILIGHeID IN GeVaar kaN WorDeN 
GebraCHT.

10o STrafVorDerING. — oNTVaNkeLIJkHeID. — proVoCaTIe. — beGrIp. — 
proVoCaTIe Door De poLITIe. — GeVoLG.

11o STrafVorDerING. — oNTVaNkeLIJkHeID. — proVoCaTIe. — beGrIp. — 
bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDe. — pSeuDo-koop eN VerTrouWeNSkoop.

12o oNDerZoek IN STrafZakeN. — GereCHTeLIJk oNDerZoek. 
— bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — VerboD op proVoCaTIe. — beGrIp. — 
pSeuDo-koop eN VerTrouWeNSkoop.

13o oNDerZoek IN STrafZakeN. — GereCHTeLIJk oNDerZoek. — 
bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — oNDerZoek VaN De reGeLmaTIGHeID. — 
kamer VaN INbeSCHuLDIGINGSTeLLING. — CoNTroLe op GroND VaN HeT VerTrou-
WeLIJk DoSSIer. — CoNTroLe Door HeT VoNNISGereCHT. — VerpLICHTING.

14o oNDerZoekSGereCHTeN. — kamer VaN INbeSCHuLDIGINGSTeLLING. 
— bIJZoNDere opSporINGSmeTHoDeN. — oNDerZoek VaN De reGeLmaTIG-
HeID. — CoNTroLe Door De kamer VaN INbeSCHuLDIGINGSTeLLING op GroND 
VaN HeT VerTrouWeLIJk DoSSIer. — CoNTroLe Door HeT VoNNISGereCHT. — 
 VerpLICHTING.

1o en 2o Noch artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, noch de artikelen 189ter van 
het Wetboek van Strafvordering en 19, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, verbieden de correctionele kamer van het hof van beroep om de 
kamer van inbeschuldigingstelling met het onderzoek te belasten van de 
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode infiltratie, zonder 
eerst uitspraak te hebben gedaan over de ontvankelijkheid van het hoger 
beroep waarmee de zaak bij dat hof aanhangig is gemaakt. (Art. 189ter, 
Wetboek van Strafvordering)

3o In correctionele zaken en politiezaken is het opstellen van een proces-
verbaal van de rechtszitting niet voorgeschreven op straffe van nietig-
heid ; het ontbreken van het proces-verbaal leidt alleen tot nietigheid van 
de beslissing als ze niet zélf de vereiste vermeldingen bevat tot staving 
van de regelmatigheid van de rechtspleging  (1). (Art. 190ter, Wetboek 
van Strafvordering)

4o en 5o Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, waar de zaak met 
toepassing van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van Straf-
vordering aanhangig is gemaakt, het gebruik van de tijdens het gerech-

  (1) Cass. 1 december 2004, AR P.04.0963.F, AC 2004, nr. 580.
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telijk onderzoek toegepaste observatie- en infiltratiemethode geldig 
heeft verklaard, houdt die beslissing in dat de naleving van de algemene 
en bijzondere voorwaarden voor observatie en infiltratie is getoetst. 
(Artt. 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering)

6o en 7o De proportionaliteits- en subsidiariteitsvoorwaarde moeten niet na 
afloop van het voorbereidend onderzoek zijn vervuld, maar op het ogen-
blik waarop de bijzondere opsporingsmethode wordt bevolen en toege-
past ; wanneer de vereisten van het onderzoek en het ontbreken van een 
alternatieve oplossing het gebruik van observatie of infiltratie verant-
woorden op het ogenblik waarop de beslissing daartoe werd genomen, 
kunnen de latere ontwikkelingen van het gerechtelijk onderzoek die 
keuze niet ongeldig maken, aangezien de wettigheid ervan wordt onder-
zocht op grond van de elementen waarover de magistraat beschikte op 
het ogenblik van zijn keuze. (Artt. 189ter en 235ter, Wetboek van Straf-
vordering)

8o en 9o Artikel 6.3, d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden ontzegt de feitenrechter het recht 
niet om het verhoor van een getuige te weigeren met de vaststelling dat de 
verschijning op de zitting diens veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. 
(Art. 6.3, d, EVRM)

10o Naar luid van artikel 30 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering is er provocatie wanneer in hoofde van de dader het 
voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, 
of is bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van 
een politieambtenaar of van een derde handelend op het uitdrukkelijk 
verzoek van deze ambtenaar ; uit die bepaling volgt dat wanneer de politie 
iemand ertoe brengt een strafbare handeling te stellen die hij niet zonder 
hun tussenkomst zou hebben gepleegd, het bewijs nietig en de strafvor-
dering onontvankelijk is  (1). (Art. 30, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering)

11o en 12o Op straffe van de toepassing van de bijzondere opsporings-
technieken, zoals de pseudo-koop of de vertrouwenskoop, onmogelijk te 
maken, moet worden aangenomen dat het optreden van de politie wettig 
is mits ze zich ertoe beperkt de gelegenheid te creëren om vrij het misdrijf 
te plegen, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de verdachte 
om op elk ogenblik een einde te maken aan zijn voornemen. (Art. 30, 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering)

13o en 14o Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het vonnisgerecht 
ertoe om zélf de regelmatigheid van een bijzondere opsporingsmethode te 
onderzoeken wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling zich slechts 
op het vertrouwelijk dossier heeft gebaseerd om de controle uit te oefenen 
bepaald in artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering  (2).

(b. e.a.)

  (1) Cass. 17 maart 2010, AR P.10.0010.F, AC 2010, nr. 192.
  (2) Zie Cass. 3 maart 2009, AR P.09.0079.N, AC 2009, nr. 169.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen drie arresten van het hof van 
beroep te Brussel, correctionele kamer, van 28 september 2010, 19 december 
2012 en 18 september 2013, alsook tegen het arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling van het voormelde hof van 26 november 2010.

De eerste twee eisers voeren ieder in een memorie die aan dit arrest 
is gehecht, respectievelijk zes en drie middelen aan.

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

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

A. Cassatieberoep van A. B.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het 
hof van beroep van 28 september 2010

Eerste middel

Eerste onderdeel

Het arrest wordt verweten dat het geen uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid van het hoger beroep van de procureur des Konings 
alvorens het dossier aan de procureur-generaal over te zenden met het 
oog op de controle van de regelmatigheid van de infiltratie.

Het middel voert de schending aan van artikel 6 EVRM, van 
artikel 189ter Wetboek van Strafvordering en van artikel 19, tweede 
lid, Gerechtelijk Wetboek.

Geen van de drie aangevoerde bepalingen verbiedt het hof van beroep 
de bovenvermelde controle te bevelen zonder eerst uitspraak te hebben 
gedaan over de ontvankelijkheid van het hoger beroep waarmee de 
zaak er aanhangig is gemaakt.

Het middel faalt naar recht.

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat het arrest de wetsbepalingen en de verdrags-
bepaling schendt die in het eerste onderdeel zijn bedoeld, daar het hof 
van beroep het dossier heeft overgezonden “aan het openbaar minis-
terie, bestaande uit een magistraat die eerder in dezelfde zaak zitting 
had gehouden in het onderzoeksgerecht in hoger beroep”.

Het middel vermeldt overigens dat “de zetel van het hof van beroep 
bestond uit een magistraat die zitting had gehouden in de kamer van 
inbeschuldigingstelling”.

Wat de eerste grief betreft, verbieden de volgens het middel geschonden 
bepalingen niet dat een magistraat van het openbaar ministerie voor 
het vonnisgerecht kennisneemt van een zaak die reeds in zijn aanwe-
zigheid voor het onderzoeksgerecht werd opgeroepen.
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Wat de tweede grief betreft, vermeldt de eiser niet welk arrest de 
kamer van inbeschuldigingstelling heeft gewezen waarbij één van de 
magistraten waaruit ze was samengesteld, op 28 september 2010 zitting 
had gehouden in de veertiende correctionele kamer.

Het bestaan van een dergelijk arrest kan niet tot nietigheid leiden 
van de beslissing die artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvorde-
ring toepast en dus niet vooruitloopt op de grond van de zaak.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het 
hof van beroep van 19 december 2012

Tweede middel

In correctionele en politiezaken is het opstellen van een proces-
verbaal van de rechtszitting niet voorgeschreven op straffe van nietig-
heid.

Het ontbreken van het proces-verbaal leidt slechts tot nietigheid 
van de beslissing als deze niet zélf de vereiste vermeldingen bevat tot 
staving van de regelmatigheid van de rechtspleging.

Het arrest van 28 september 2010 heeft onder meer betrekking op 
het hoger beroep van de procureur des Konings, geeft het voorwerp 
aan van de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie van 
2 september 2010, vermeldt dat de acht beklaagden en hun raads-
lieden zijn gehoord en vermeldt artikel 190 Wetboek van Strafvorde-
ring als een van de wettelijke bepalingen die in de zaak zijn toege-
past.

Daaruit volgt dat het Hof kan nagaan of de rechtspleging op tegen-
spraak is gevoerd, of de zaak in het openbaar werd behandeld en of de 
appelrechters op 28 september 2010 uitspraak hebben gedaan over de 
vordering van het openbaar ministerie.

In strijd met wat het middel aanvoert, diende het hof van beroep 
op 19 december 2012 de beslissing van 28 september 2010 niet nietig te 
verklaren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Derde middel

Het arrest stelt niet vast dat de politie-infiltrant, op 15 juli 2008, 
druk zou hebben uitgeoefend op R. B. om hem ertoe aan te zetten een 
misdrijf te plegen dat hij anders niet zou hebben gepleegd.

Het hof van beroep diende bijgevolg de poging van de undercover-
agent om contact te leggen met de entourage van zijn target, niet 
gelijk te stellen met een provocatie vanwege de politie.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het 
hof van beroep van 18 september 2013

Vierde middel

Er wordt kritiek uitgeoefend op het arrest, in zoverre het weigert een 
nieuwe controle van de regelmatigheid van de tijdens het onderzoek 
aangewende observatie- en infiltratiemethode uit te oefenen.

Bij arresten van 10 juli 2009 en 26 november 2010 heeft de kamer 
van inbeschuldigingstelling het gebruik van die methoden geldig 
verklaard.

De voormelde beslissingen, die op grond van de artikelen 189ter en 
235ter Wetboek van Strafvordering zijn gewezen, houden in dat de nale-
ving van de algemene en bijzondere voorwaarden voor observatie en 
infiltratie is getoetst.

Daaruit volgt onder meer dat, volgens het onderzoeksgerecht, tot 
de bijzondere methoden werd gemachtigd overeenkomstig de bepa-
lingen van de artikelen 47sexies, § 2, eerste lid, en 47octies, § 2, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering, met andere woorden, dat het onder-
zoek zulks vereiste en de klassieke middelen van onderzoek niet leken 
te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.

De eiser voert aan dat hij de eerbiediging van de proportionali-
teits- en subsidiariteitsvoorwaarde andermaal kon betwisten voor het 
vonnisgerecht, aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling haar 
controle tot het vertrouwelijk dossier heeft beperkt.

Die voorwaarden moeten niet na afloop van het voorbereidend onder-
zoek zijn vervuld, maar op het ogenblik dat de bijzondere opsporings-
methode wordt bevolen en toegepast.

Wanneer de vereisten van het onderzoek en het niet-voorhanden zijn 
van een alternatieve oplossing, het gebruik van observatie of infiltratie 
hebben verantwoord op het ogenblik waarop de beslissing daartoe werd 
genomen, kunnen de latere ontwikkelingen van het gerechtelijk onder-
zoek die keuze niet ongeldig maken, aangezien de wettigheid ervan 
wordt onderzocht op grond van de elementen waarover de magistraat 
beschikte op het ogenblik van zijn keuze. Op dezelfde wijze kan een 
opsporingsmethode die onwettig was op het ogenblik dat het gebruik 
ervan werd bevolen door de vooruitgang van het onderzoek niet wettig 
worden.

De appelrechters kan dus niet worden verweten dat ze de eiser het 
recht hebben ontzegd om voor hen de betwisting te hernemen waarover 
reeds op grond van de relevante gegevens van de zaak uitspraak was 
gedaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Vijfde middel

Eerste onderdeel

Het arrest antwoordt op de conclusie van de eiser door te vermelden 
dat de inlichtingen uit politiekringen geen bewijzen opleveren maar in 
aanmerking kunnen worden genomen om een onderzoek te openen of te 
oriënteren. Het arrest beslist ook dat er geen grond is om de verzoeken 
tot verhoor in te willigen, daar ze de onthulling inhouden van de iden-
titeit van de politionele bronnen en deze niet in gevaar mogen worden 
gebracht.

De appelrechters hebben aldus artikel 6 EVRM niet geschonden.

De beslissing op de strafvordering tegen de eiser steunt in hoofdzaak 
op het onderzoek van het telefoonverkeer, de contacten van betrokkene 
met de andere beklaagden en de wapenleveringen aan de undercover-
agent.

Het hof van beroep blijkt zich niet op andere gegevens te hebben 
gegrond dan die waarover alle partijen tegenspraak hebben kunnen 
voeren.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

Het middel verwijt het arrest dat het het verhoor van een andere 
beklaagde, die beweert dat hij de eiser in het bezit van een wapen heeft 
gezien, niet heeft geweerd.

Het arrest grondt zijn beslissing echter niet op die verklaring om de 
telastleggingen bewezen te verklaren.

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Zesde middel

De eiser verwijt het arrest dat het geen uitspraak doet over het 
gevolg dat dient te worden gegeven aan de onderzoeksverrichtingen 
die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het proces-verbaal 
van 11 augustus 2008, waarvan de appelrechters de verwijdering uit het 
dossier hebben bevolen.

Het arrest beschrijft dat proces-verbaal als de weergave van de 
kennisname, door de speurders, van een ander dossier waarvan zij 
inzage hebben gekregen zonder dat hun daartoe de vereiste machti-
ging lijkt te zijn verleend.

In de conclusie die namens de eiser op de rechtszitting van het hof 
van beroep te Brussel van 17 juni 2013 is neergelegd, preciseert hij niet 
welke onderzoeksverrichtingen rechtstreeks of onrechtstreeks uit het 
voormelde proces-verbaal voortvloeien. Hij heeft alleen verzocht dat 
“alle andere gevolgen van het gebruik van dossier 551/08” uit het geding 
zouden worden gehouden.

Het arrest wijst het bekritiseerde proces-verbaal af “net als alle 
andere stukken afkomstig van het onderzoek 551/08 van onderzoeks-
rechter Leroux”.
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De appelrechters, die het verzoek inwilligen in dezelfde bewoordingen 
als die waarin het verzoek was geformuleerd, schenden de artikelen 6 
EVRM en 57, § 1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering niet.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

B. Cassatieberoep van H. B., op 1 oktober 2013 ingesteld onder nummer 
2323 van de minuten van de griffie van het hof van beroep

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het 
hof van beroep van 28 september 2010

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

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het 
hof van beroep van 19 december 2012

Eerste middel

Het arrest wordt verweten dat het weigert de politie-infiltrant te 
verhoren, hoewel elke beschuldigde het recht heeft de getuigen van 
de beschuldiging als eigen getuigen te ondervragen of te doen onder-
vragen.

De eiser voert aan dat het arrest op onrechtmatige wijze de bewijs-
last omkeert door te vermelden dat niet is aangetoond dat de infiltra-
tieverslagen leugenachtig zouden zijn.

Het arrest wordt ook verweten niet te antwoorden op het verweer 
volgens hetwelk de voormelde verslagen onoprecht en onvolledig 
zijn.

Artikel 6.3, d, EVRM ontzegt de feitenrechter het recht niet om 
het verhoor van een getuige te weigeren met de vaststelling dat zijn 
verschijning op de zitting de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen, 
wat het arrest vaststelt op grond van een feitelijke beoordeling waarop 
het Hof geen toezicht vermag uit te oefenen.

Op het verweermiddel dat de kwaliteit van de infiltratieverslagen 
betwist, antwoordt het arrest met de andersluidende feitelijke beoor-
deling van de appelrechters. Die steunt op de stelling dat de tweeën-
zestig verslagen van de politie-infiltrant heel duidelijk de talrijke 
pogingen aantonen van de eiser en diens broer om de politie-infiltrant 
warm te maken voor de mogelijkheid om hem in contact te brengen 
met een persoon die hem wapens en explosieven kon verkopen.

Die overwegingen keren de bewijslast niet om en antwoorden op de 
neergelegde conclusie.

Het middel kan niet worden aangenomen.
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Tweede middel

Eerste onderdeel

Het middel verwijt het hof van beroep dat het niet heeft vermeld in 
hoeverre het misdrijf door de eiser zonder tussenkomst van de politie-
infiltrant zou zijn gepleegd.

Het voert aan dat het arrest de provocatie uitsluit maar tegelijker-
tijd vaststelt dat de eiser geen enkel misdadig opzet had vóór de infil-
tratie in werking werd gesteld.

Naar luid van artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvor-
dering is er provocatie wanneer in hoofde van de dader het voornemen 
om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is 
bevestigd terwijl hij dit wilde beëindigen, door de tussenkomst van 
een politieambtenaar of van een derde handelend op het uitdrukkelijk 
verzoek van deze ambtenaar.

Uit die bepaling volgt dat wanneer de politie iemand ertoe brengt 
een strafbare handeling te stellen die hij niet zonder hun optreden zou 
hebben gepleegd, het bewijs nietig en de strafvordering onontvankelijk 
is.

Daarentegen moet, op gevaar de toepassing van de bijzondere opspo-
ringstechnieken zoals de pseudokoop of de vertrouwenskoop onmo-
gelijk te maken, worden aangenomen dat het optreden van de politie 
wettig is mits ze zich ertoe beperkt de omstandigheid te creëren waarin 
het misdrijf vrij kan worden gepleegd, zonder afbreuk te doen aan de 
mogelijkheid voor de verdachte om op elk ogenblik van zijn voornemen 
af te zien.

Het arrest wijst in substantie erop dat de infiltrant de broer van 
de eiser heeft ontmoet, dat hij hem gevraagd heeft laatstgenoemde te 
verwittigen dat hij terug was, dat de infiltrant zelf nooit heeft gezin-
speeld op een eventuele wapenkoop, dat het initiatief om daarover te 
praten uitging van de broer van de eiser, dat laatstgenoemde hem ermee 
belast had hem met dat doel te vertegenwoordigen, dat beide broers 
vervolgens contact met de infiltrant zijn blijven houden en het contact 
zijn blijven hernieuwen, in de hoop hem wapens te kunnen doen kopen 
waarop ze bij levering een commissieloon zouden hebben ontvangen.

Het arrest, dat vaststelt dat het misdadig voornemen van de gebroe-
ders B. is ontstaan onmiddellijk na het eerste contact met de politie-
infiltrant, schendt artikel 30 Voorafgaande Titel niet, aangezien uit 
de overige vaststellingen van het arrest, zoals hierboven samengevat, 
blijkt dat de politie-infiltrant zelf niet heeft deelgenomen aan het 
misdadig opzet van de eiser en aan de versterking ervan.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

De eiser voert aan dat het arrest artikel 47novies Wetboek van Straf-
vordering en artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring schendt en de bewijskracht miskent van het infiltratieverslag 
van 15 augustus 2008. De beslissing wordt verweten te oordelen dat 
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de benadering door de infiltrant die dag slechts een wijze was om in 
contact te komen met de bekende entourage van het target en geen 
eigenlijke daad van infiltratie. Volgens het middel volgt daaruit dat 
niet kan worden aangenomen dat het misdadige voornemen reeds vóór 
de infiltratie bestond. 

Het middel verwijt het arrest niet dat het aan het proces-verbaal 
van 15 augustus 2008 een verklaring toeschrijft die er niet in voor-
komt, dan wel te oordelen dat dit stuk geen verklaring bevat die 
er wel in voorkomt. Het voert alleen aan dat het opstellen van een 
proces-verbaal op die dag aantoont dat de infiltratie dezelfde dag van 
start is gegaan en dat het hof van beroep bijgevolg niet anders heeft 
kunnen beslissen.

Dergelijke grief levert geen miskenning van de bewijskracht op.
Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Artikel 47octies, § 1, Wetboek van Strafvordering definieert infiltratie 

als het feit voor een politieambtenaar om onder een fictieve identiteit 
duurzaam contact te onderhouden met een of meerdere verdachten.

Het arrest wijst erop, op basis van het infiltratieverslag van 
15 augustus 2008, dat de politie-infiltrant zich op die dag naar de 
woning van de eiser heeft begeven, daar vernomen heeft dat hij in de 
gevangenis zat en aan de broer van de gedetineerde het nummer van 
zijn mobiele telefoon heeft gegeven, met het verzoek het aan laatstge-
noemde door te geven.

De aangevoerde wetsbepalingen weerhielden het hof van beroep niet 
om aan dit doen en laten een andere draagwijdte toe te kennen dan 
die van handelingen ter voorbereiding van de eigenlijke infiltratie en 
te beslissen dat de infiltratie slechts het bij wet vereiste duurzame 
karakter verkreeg vanaf het diner dat zes dagen later in een restau-
rant werd georganiseerd, tussen de undercoveragent en de broer van 
de eiser.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van het 
hof van beroep van 18 september 2013

Derde middel

Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het vonnisgerecht om zelf 
de regelmatigheid van een bijzondere opsporingsmethode te onder-
zoeken, wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling enkel op basis 
van het vertrouwelijk dossier de bij artikel 235ter Wetboek van Straf-
vordering bepaalde controle heeft uitgeoefend.

Het middel, dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar 
recht.
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

C. Cassatieberoep van H. B., ingesteld op 1 oktober 2013 onder het 
nummer 2324 van de minuten van de griffie van het hof van beroep, 
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 
26 november 2010

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

D. Cassatieberoep van A. E. M.

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

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

26 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer 
ridder de Codt, afdelingsvoorzitter. — Gelijkluidende conclusie : de heer 
Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Marchand 
(bij de balie te Brussel) en de heer Bosmans (bij de balie te Brussel).

N° 154
2o kamer — 26 februari 2014

(P.13.1744.F)

1o DouaNe eN aCCIJNZeN. — DouaNeSCHuLD. — boekING. — CommuNauTaIr 
DouaNeWeTboek. — arTIkeL 217. — uITLeGGING Door HeT Hof VaN JuSTITIe VaN 
De europeSe uNIe.

2o DouaNe eN aCCIJNZeN. — DouaNeSCHuLD. — boekING. — WIJZe. — VaST-
STeLLING bIJ proCeS-VerbaaL. — VoorWaarDe.

1o Uit de arresten C-264/08 en C-351/11 van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van respectievelijk 28 januari 2010 en 8 november 2012 
blijkt dat de boeking van het uit een douaneschuld voortvloeiend bedrag 
aan rechten is voltrokken door de vermelding van dat bedrag in het 
proces-verbaal dat de bevoegde douaneautoriteiten opmaken met het oog 
op het vaststellen van een overtreding van de toepasselijke douanewet-
geving, ongeacht of de Lidstaat verplicht is in zijn wetgeving de nadere 
voorschriften voor de boeking van de douanerechten vast te stellen  (1). 
(Art. 217, Communautair Douanewetboek)

  (1) Cass. 15 mei 2012, AR P.11.0679.F, AC 2012, nr. 303.
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2o Het ontbreken, in de artikelen 267 en 268 van de algemene wet inzake 
douane en accijnzen, van nadere regels betreffende de wijze waarop het 
bedrag van de uit een douaneschuld voortvloeiende schuld moet worden 
geboekt heeft geen gevolgen voor die boeking door het vaststellen van de 
douaneschuld door middel van de op grond van die artikelen opgestelde 
processen-verbaal, wanneer het exacte bedrag aan rechten met zekerheid 
wordt vastgesteld ten aanzien van de schuldenaars  (1).

(b. e.a. T. beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van 
beroep te Bergen, correctionele kamer, van 25 september 2013.

De 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

A. Cassatieberoep van 8 oktober 2013, overgeschreven op de griffie 
onder het nummer 804 van het repertorium

De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.

B. Cassatieberoep van 11 oktober 2013, overgeschreven op de griffie 
onder het nummer 819 van het repertorium

Middel

Het arrest wordt verweten te beslissen dat de door de douaneautori-
teiten opgemaakte processen-verbaal in aanmerking kunnen worden 
genomen als de bij artikel 217 van het Communautair douanewetboek 
vereiste boeking, terwijl de artikelen 267 en 268 AWDA, waarop het 
arrest is gegrond, geen nadere voorschriften bevatten voor de boeking 
en kennisgeving van een douaneschuld door middel van een proces-
verbaal.

De eiser voert aan dat niet ervan kan worden uitgegaan dat de Belgi-
sche wet nadere voorschriften heeft vastgesteld voor de boeking van 
het bedrag aan rechten, aangezien artikel 3 AWDA bepaalt dat de 
regels betreffende die boeking zijn bepaald in de verordeningen van de 
Europese Unie.

Uit de arresten C-264/08 en C-351/11 van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van respectievelijk 28 januari 2010 en 8 november 2012, 
blijkt evenwel dat de boeking van het uit een douaneschuld voort-
vloeiend bedrag aan rechten is verricht door de inschrijving van dat 

  (1) Cass. 15 mei 2012, AR P.11.0679.F, AC 2012, nr. 303.
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bedrag in het proces-verbaal van de bevoegde douaneautoriteiten met 
het oog op het vaststellen van een overtreding van de toepasselijke 
douanewetgeving, ook al is de Lidstaat niet verplicht in zijn wetge-
ving de nadere voorschriften voor de boeking van de douanerechten te 
bepalen.

De door de eiser aangevoerde omstandigheid dat de artikelen 267 en 
268 AWDA geen nadere regels bevatten betreffende die boeking, heeft 
dus geen gevolgen voor het verrichten van die boeking, omdat de doua-
neschuld wordt vastgesteld door middel van de op grond van die arti-
kelen opgestelde processen-verbaal, wanneer het exacte bedrag aan 
rechten ten aanzien van de schuldenaars met zekerheid is vastgesteld.

De appelrechters hebben overigens niet beslist dat de artikelen 267 
en 268 AWDA beschouwd konden worden als nadere voorschriften voor 
de aangevochten boeking.

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het eerste cassatieberoep.
Verwerpt het tweede cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.

26 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, 
afdelingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Steffens. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaten : de 
heer Verbist en de heer T’Kint.

N° 155

2o kamer — 26 februari 2014
(P.13.1863.F)

1o CaSSaTIeberoep. — STrafZakeN. — beSLISSINGeN VaTbaar Voor 
CaSSaTIeberoep. — STrafVorDerING. — GemIS aaN beLaNG of beSTaaNSreDeN. 
— CaSSaTIeberoep TeGeN HeT moTIVereND arreST VaN HeT Hof VaN aSSISeN. — 
GeeN CaSSaTIeberoep TeGeN HeT VeroorDeLeND arreST. — oNTVaNkeLIJkHeID 
VaN HeT CaSSaTIeberoep.

2o Hof VaN aSSISeN. — beHaNDeLING Ter ZITTING eN TuSSeNar-
reSTeN. VerkLarING VaN De Jury. — moTIVereND arreST. — CaSSa-
TIeberoep. — GeeN CaSSaTIeberoep TeGeN HeT VeroorDeLeND arreST. — 
oNTVaNkeLIJkHeID VaN HeT CaSSaTIeberoep.

1o en 2o Cassatieberoep tegen het arrest van het hof van assisen met de 
schuldigverklaring en zijn motivering kan alleen maar geldig worden 
ingesteld samen met een cassatieberoep tegen het veroordelend arrest  (1).

(L.)

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 155.
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arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het motiverend arrest van het hof 
van assisen van de provincie Luik van 17 oktober 2013.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 30 januari 2014 
een conclusie neergelegd op de griffie.

Op de rechtszitting van 26 februari 2014 heeft raadsheer Benoît Deje-
meppe verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal 
geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Volgens artikel 337, derde lid, Wetboek van Strafvordering dient het 
cassatieberoep tegen het motiverend arrest samen met het cassatiebe-
roep tegen het veroordelend arrest te worden ingesteld.

Met toepassing van artikel 359, eerste lid, van hetzelfde wetboek 
heeft de veroordeelde vijftien vrije dagen om cassatieberoep in te 
stellen, na de dag waarop het veroordelend arrest in zijn aanwezigheid 
is uitgesproken.

Uit die bepalingen volgt dat het cassatieberoep tegen het motiverend 
arrest slechts geldig kan worden ingesteld samen met een cassatie-
beroep tegen het veroordelend arrest. Bij ontstentenis van een regel-
matig binnen de voormelde termijn tegen dat arrest ingesteld cassa-
tieberoep, krijgt die beslissing immers kracht van gewijsde en kan dus 
niet meer worden bestreden door het onderzoek van het cassatieberoep 
tegen het motiverend arrest.

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest met de schuldigver-
klaring en de motivering ervan. Uit de rechtspleging blijkt niet dat 
de eiser cassatieberoep heeft ingesteld tegen het veroordelend arrest 
zodat die beslissing definitief is geworden.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.

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

26 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal.
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N° 156

2o kamer — 26 februari 2014
(P.14.0147.F)

1o VerZeT. — VeroorDeLING bIJ VerSTek. — VerSTrIJkeN VaN De GeWoNe 
VerZeTTermIJN. — GeVoLG.

2o HerHaLING. — HerHaLING VaN mISDrIJf op mISDrIJf. — VeroorDe-
LING Waarop De HerHaLING GeGroND IS. — VeroorDeLING bIJ VerSTek. — 
VerSTrIJkeN VaN De GeWoNe VerZeTTermIJN. — GeVoLG.

1o en 2o Bij het verstrijken van de gewone verzettermijn en voor zover 
er geen rechtsmiddel is ingesteld, krijgt de veroordelende beslissing bij 
verstek, kracht van gewijsde, onder de ontbindende voorwaarde van 
een eventueel verzet tijdens de buitengewone verzettermijn ; dergelijke 
beslissing kan dus als grondslag voor de herhaling dienen  (1). (Art. 187, 
Wetboek van Strafvordering)

(J.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel, correctionele kamer, van 18 december 2013. 

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

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

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

Middel

Het middel voert aan dat het arrest moet worden vernietigd omdat 
het de staat van herhaling van de eiser op een verstekbeslissing grondt.

Bij het verstrijken van de gewone verzettermijn en voor zover er 
geen rechtsmiddel is ingesteld, krijgt de veroordelende beslissing bij 
verstek kracht van gewijsde, onder de ontbindende voorwaarde dat 
daartegen eventueel verzet wordt aangetekend tijdens de buitenge-
wone verzettermijn. Dergelijke beslissing kan dus als grondslag voor 
de herhaling dienen.

In zoverre het middel aanvoert dat de eiser “momenteel” verzet 
heeft aangetekend tegen het arrest van 15 januari 2008, vereist het een 
onderzoek van de feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is.

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 156.
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De appelrechters hebben vastgesteld dat het dossier van de rechts-
pleging het eensluidend verklaarde afschrift bevatte van het arrest 
van het hof van beroep te Brussel van 15 januari 2008 dat de eiser bij 
verstek tot een jaar gevangenisstraf veroordeelt met vijf jaar uitstel, 
met de vermelding dat de beslissing kracht van gewijsde heeft. Volgens 
het hof van beroep had de eiser op de dag van de uitspraak geen verzet 
aangetekend tegen dat arrest.

De appelrechters verantwoorden hun beslissing dus naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

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

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

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

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

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

26 februari 2014 — 2o kamer. — Voorzitter : de heer ridder de Codt, afde-
lingsvoorzitter. — Verslaggever : de heer Dejemeppe. — Gelijkluidende 
conclusie : de heer Vandermeersch, advocaat-generaal. — Advocaat : de 
heer Carrette (bij de balie te Brussel).

N° 157

1o kamer — 27 februari 2014
(C.12.0143.N)

1o oNTeIGeNING TeN aLGemeNeN NuTTe. — GeWeSTeLIJke aaNGeLe-
GeNHeDeN. — oNTeIGeNINGSmaCHTIGING. — VLaamSe reGerING. — VoorWaarDe. 
— beVoeGDe mINISTer. 

2o oNTeIGeNING TeN aLGemeNeN NuTTe. — eCoNomISCHe expaNSIe. — 
oNTeIGeNINGSmaCHTIGING. — VLaamSe reGerING. — beVoeGDe mINISTer. 

1o De Vlaamse regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen 
nutte inzake gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te 
maken van de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake ontei-
geningen geldende wetgeving ; krachtens de besluiten van de Vlaamse 
regering is het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de 
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 binnenlandse aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in de 
wet of het decreet, bevoegd om de onteigeningsmachtiging af te leveren 
met instemming van het functioneel bevoegd lid van de Vlaamse Rege-
ring  (1). (Art. 16 Grondwet ; Art. 79, § 1, Bijz. Wet 8 aug. 1980 tot hervor-
ming der instellingen ; Artt. 2, 3 en 4 Decr.Vl. 13 april 1988 ; Art. 1 B.Vl.
Ex. 19 december 1991 ; Art. 15, § 4, 1o, B.Vl.Reg. 13 juli 1999)

2o Artikel 30, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de econo-
mische expansie, voorziet in een bijzondere procedureregeling waardoor, 
bij onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmachtiging dient 
te worden verleend door het lid van de Vlaamse regering dat openbare 
werken onder zijn bevoegdheid heeft  (2). (Art. 30, § 1, Wet 30 dec. 1970) 

(C. e.a. T. WeST-VLaamSe INTerCommuNaLe)

Conclusie van advocaat-generaal C. Vandewal :

SITuerING eN proCeDureVoorGaaNDeN

1. Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan heeft de 
huidige procedure betrekking op een onteigeningsprocedure. 

2. Bij besluit van 9 juli 2001 van de Vlaamse Minister van Binnen-
landse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken werd 
verweerster gemachtigd om over te gaan tot onteigening volgens de 
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden van twee percelen 
grond gelegen te Ardooie.

3. Na de beslissing van de vrederechter over de onteigeningsver-
goeding leidden eisers een vordering tot herziening in op grond van 
artikel 16 van de Onteigeningswet 1962.

4. In het bestreden arrest van 8 november 2011 besliste het hof van 
beroep te Gent dat de onteigening wettig was, bepaalde het de ontei-
geningsvergoeding op 117.442,67 euro en heropende het de debatten 
teneinde de partijen toe te laten de afrekening op te maken en voor te 
leggen. 

HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL

5. In het eerste cassatiemiddel voeren eisers schending aan van de 
artikelen 16, 149 en 159 van de Grondwet, de artikelen 6, § 1, VI en 79, § 1 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen, artikel 30, § 1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de 
economische expansie, zoals van kracht voor de vervanging ervan bij 
artikel 73 van bet decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2004 en de opheffing ervan door artikel 8, 
1o van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot bege-
leiding van de begroting 2006, de artikelen 2 tot 4 van het decreet van 
13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de 
Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen 
nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden, artikel 1 van het besluit 

  (1) Zie concl. OM.
  (2) Id.
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van de Vlaamse regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen 
ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaat-
schappijen, zoals van kracht voor de opheffing ervan door het besluit 
van de Vlaamse regering van 14 oktober 2011 en de artikelen 5 en 15, § 5, 
1o van het Besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot bepaling 
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering. 

6. In het eerste onderdeel voeren eisers een motiveringsgebrek aan 
bij gebrek aan antwoord op hun verweer dat het onteigeningsbesluit 
onwettig was en buiten toepassing diende te worden gelaten omdat 
het niet werd getroffen door de minister bevoegd voor de openbare 
werken, zoals vereist door artikel 30, § 2, van de Wet van 30 december 
1970 betreffende de economische expansie.

7. Eisers verwijten in het tweede onderdeel het bestreden arrest impli-
ciet maar zeker te hebben beslist dat het onteigeningsbesluit wettig is. 

Eisers voeren aan dat uit de als geschonden aangewezen wettelijke 
en decretale bepalingen volgt dat de machtiging aan onder meer inter-
communale verenigingen om over te gaan tot onteigening ten alge-
menen nutte in beginsel wordt verleend door het lid van de Vlaamse 
regering dat bevoegd is voor de binnenlandse aangelegenheden, met 
instemming van het functioneel bevoegde lid, maar dat deze regel 
evenwel enkel geldt voor zover de wet, daarin begrepen de wet op grond 
waarvan tot onteigening wordt overgegaan, niet anders bepaalt.

Nu ter zake blijkt dat tot de onteigening werd overgegaan op grond 
van artikel 30, § 1 van de wet van 30 december 1970 betreffende de 
economische expansie, uit dit wetsartikel voortvloeit dat de bevoegd-
heid tot het nemen van de onteigeningsbeslissing en het verlenen van 
de machtiging tot onteigening in het kader van deze wet toekomt aan 
de minister die de openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft, en de 
onteigeningsbeslissing werd genomen door de Vlaamse Minister van 
Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, 
konden de appelrechters volgens eiser niet zonder schending van de 
voormelde wettelijke en decretale bepalingen beslissen dat het ontei-
geningsbesluit en de onteigening zelf wettig waren. 

Minstens moest volgens eisers de onteigeningsbeslissing worden 
genomen met instemming van de functioneel bevoegde Vlaamse 
Minister die de openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft.

beSprekING VaN HeT TWeeDe oNDerDeeL VaN HeT eerSTe CaSSaTIemIDDeL

8. Krachtens artikel 16 van de Grondwet kan niemand van zijn 
eigendom ontzet worden dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op 
de wijze bij wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloos-
stelling.

9. Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, oordeelde bij zijn 
arrest van 30 juni 2004  (1) dat de Grondwetgever door het gebruik van 
de woorden “bij wet bepaald” alleen de bevoegdheid van de uitvoerende 
macht heeft willen uitsluiten door de bevoegdheid om de gevallen en 

  (1) Arbitragehof 30 juni 2004, nr. 115/2004, AA 2004 (1317) 1326, ro B.3.2.
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de nadere regels van onteigening voor te behouden aan democratisch 
verkozen beraadslagende vergaderingen.

10. Krachtens artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen werd aan de Vlaamse regering de bevoegd-
heid verleend om over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte 
in de gevallen en volgens de modaliteiten bepaald bij decreet, met 
inachtneming van de bij wet vastgestelde gerechtelijke procedures 
en van het principe van de billijke en voorafgaande schadeloosstel-
ling bepaald bij artikel 11 van de Grondwet (thans artikel 16 van de 
Grondwet 1994).

11. Bij decreet van 13 april 1988 werden de gevallen en de modaliteiten 
bepaald waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteige-
ningen ten algemenen nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden. 

Artikel 2 van dit decreet bepaalt dat de Executieve wordt gemach-
tigd over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte van de onroe-
rende goederen in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging 
ervan noodzakelijk is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor 
het beleid inzake de gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

Tevens werd in artikel 3 van voormeld decreet bepaald dat de Execu-
tieve andere rechtspersonen, die bevoegd zijn om onroerende goederen 
ten algemene nutte te onteigenen, kan machtigen tot onteigening in 
de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk 
is voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake de 
gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

Artikel 4 tenslotte bepaalt dat deze machtigingen zullen verleend 
worden met overeenkomstige toepassing van de regels en procedures 
voorgeschreven bij de inzake onteigeningen geldende wetgeving.

12. Dit decreet bevestigt aldus dat de onteigeningsmachtiging slechts 
kan uitgaan van de (Vlaamse) regering, en niet van andere rechts-
personen.

13. In het advies van de Raad van State bij het ontwerp van boven-
vermeld decreet werd erop gewezen dat de machtiging tot onteigening 
een maatregel is die tot het specifiek toezicht behoort, wat in gere-
gionaliseerde aangelegenheden zaak is van de Executieve en dat dit 
standpunt aansluit bij de algemene opzet van de staatshervorming, 
waarbij Gemeenschappen en Gewesten autonoom exclusieve bevoegd-
heden uitoefenen. De Executieven moeten over middelen en instru-
menten beschikken om in de aangelegenheden waarvoor zij bevoegd 
zijn een coherent en sluitend beleid te voeren  (1).

14. Krachtens artikel 1 van het te dezen toepasselijke besluit van 
de Vlaamse Executieve van 19 december 1991 inzake onteigeningen 
ten algemenen nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de 
intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaat-
schappijen, is de Gemeenschapsminister, bevoegd voor de  binnenlandse 

  (1) Concl. van AG R. morTIer bij Cass. 21 juni 2010, AR C.09.0113.N, AC 2010, nr. 442.
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aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in de wet, bevoegd 
om de gemeenten, provincies, intercommunale verenigingen en de 
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen te machtigen over te 
gaan tot onteigeningen te algemenen nutte, met instemming van de 
 functioneel bevoegde Gemeenschapsminister.

15. Artikel 15, § 5, 1o, van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 
1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse 
regering (hierna te noemen het “Delegatiebesluit 1999”), bepaalt dat 
de machtiging om over te gaan tot onteigening ten algemenen nutte, 
behoudens in de gevallen bepaald in de wet of het decreet, wordt verleend, 
wanneer deze verleend wordt ten behoeve van de gemeenten, de provin-
cies, de intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwikke-
lingsmaatschappijen, door het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd 
is voor de binnenlandse aangelegenheden, met instemming van het 
functioneel bevoegde lid, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse 
regering van 19 december 1991 inzake onteigeningen ten algemenen 
nutte ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercommu-
nale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen. 

16. Het woord “wet” in de voormelde bepalingen heeft naar mijn 
mening een algemene draagwijdte en is aldus niet beperkt tot federale 
wetten. Het lijkt mij niet aangewezen om een onderscheid tussen “wet” 
en “decreet” te gaan invoeren, daar waar beide begrippen, gelet op de 
evolutie in de tijd, noodzakelijkerwijze inhoudelijk synoniemen van 
elkaar zijn geworden. Het is duidelijk dat de term “wet” in het besluit 
van 19 december 1991 en in het Delegatiebesluit 1999 in generieke zin 
wordt gebruikt en staat voor “elke akte uitgaande van een beraadsla-
gende vergadering”.

17. Met de woorden “behoudens in de gevallen bij de wet bepaald” 
worden niet enkel die gevallen bedoeld waar de federale wet bepaalt 
dat, wanneer een onteigeningsmachtiging bij koninklijk besluit dient 
verleend te worden, dit op voordracht van een welbepaalde minister 
gebeurt. De ministeriële bevoegdheidsregeling vervat in de wet van 
30 december 1970 betreffende de economische expansie lijkt mij aldus 
niet beperkt te zijn tot de gevallen waarin een onteigeningmachtiging 
op federaal niveau, bij koninklijk besluit, vereist is, maar zich ook uit 
te strekken tot de onteigeningsmachtigingen die tot de bevoegdheden 
van de Gewesten behoren. 

18. In dit verband kan overigens verwezen worden naar het oordeel van 
het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, in zijn arrest van 15 juni 
1988  (1), met betrekking tot de impliciete wijziging van de wetten met 
betrekking tot de aangelegenheden die aan de Gemeenschappen of de 
Gewesten zijn overgedragen en de gevolgen hiervan voor een aantal 
begrippen.

Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, oordeelde in dit arrest 
dat de wetten met betrekking tot de aangelegenheden die aan de 
Gemeenschappen of de Gewesten zijn overgedragen en die van voor de 
Staatshervorming dateren bij de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

  (1) Arbitragehof 15 juni 1988, AA 1988, 771, inzonderheid ro 2.B.3.
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impliciet gewijzigd zijn. Die impliciete wijziging betreft niet alleen 
de wetgeving van voor de Staatshervorming waarbij aangelegenheden 
werden geregeld die nu onder de Gemeenschappen en de Gewesten 
ressorteren ; zij geldt eveneens voor de wetgeving betreffende de ontei-
geningen ten algemenen nutte, zodra die onteigening tussenkomt in 
het kader van een aan de Gemeenschappen of de Gewesten overge-
dragen aangelegenheid.

Het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, preciseerde in dit arrest 
onder rechtsoverweging 2.B.3 :

“In het geval van de wet van 26 juli 1962 ‘betreffende de rechtspleging 
bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen 
nutte’ kan de vaststelling dat de onmiddellijke inbezitneming onont-
beerlijk is ten algemenen nutte, alleen toekomen aan de beoordeling 
van de Executieve die bevoegd is voor het beheer van de aangelegen-
heid naar aanleiding waarvan die onteigening geschiedt.

Een wet, zoals die van 1962, aangenomen in een eenheidsstaat, moet 
thans in het licht van de Staatshervorming worden gelezen. Telkens 
een onteigening een gewestelijke of een gemeenschapsaangelegen-
heid betreft, is het dan ook vereist de bewoordingen ‘de Koning’ en 
‘koninklijk besluit’ door ‘de Executieve’ en ‘besluit van de Executieve’ 
te vervangen”.

Dezelfde redenering dient naar mijn oordeel gevolgd te worden voor 
de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie, die 
aldus eveneens in het licht van de Staatshervorming dient te worden 
gelezen. 

19. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dan ook dat de Vlaamse 
regering kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake 
gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te maken van 
de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen 
geldende wetgeving en dat krachtens de besluiten van de Vlaamse 
regering het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de 
binnenlandse aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in 
de wet of het decreet, bevoegd is om de onteigeningsmachtiging te 
verlenen met instemming van het functioneel bevoegde lid van de 
Vlaamse regering. 

20. Krachtens artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet van 30 december 
1970 betreffende de economische expansie, zoals te dezen van toepas-
sing, kunnen de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare 
rechtspersonen aangeduid door de Koning over het gehele grondgebied 
overgaan tot de onteigening en verwerving voor algemeen nut van de 
onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van gronden, voor 
de industrie, het ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van hun 
toegangswegen of voor bijkomende infrastructuurwerken. Tot het 
onteigeningsbesluit en de aanwijzing van de gronden wordt, op voor-
stel van de Minister die openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft, 
door de Koning besloten. 

Dit wetsartikel voorziet dus in een bijzondere procedureregeling 
waardoor, bij onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmach-
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tiging dient te worden verleend door het lid van de regering (thans, 
ingevolge artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, te lezen als : “de Vlaamse regering”  (1)) 
dat openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft. Het houdt aldus een 
expliciete uitzondering in op de bevoegdheid van de Vlaamse Minister 
van Binnenlandse Aangelegenheden ter zake  (2). 

21. De appelrechters die oordelen dar het lid van de Vlaamse rege-
ring dat bevoegd is voor binnenlandse aangelegenheden te dezen 
bevoegd was om de machtiging tot onteigening op grond van de wet 
van 30 december 1970 betreffende de economische expansie te verlenen 
met instemming van het functioneel bevoegd lid, hebben naar mijn 
mening hun beslissing niet naar recht verantwoord.

De oVerIGe GrIeVeN

22. De overige grieven lijken mij niet tot ruimere cassatie te kunnen 
leiden en derhalve geen antwoord te behoeven.

CoNCLuSIe 

23. Vernietiging. 

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Gent van 8 november 2011.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 4 november 2013 een 
schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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 

Eerste middel

Tweede onderdeel

1. Krachtens artikel 16 Grondwet kan niemand van zijn eigendom 
worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze 
bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

2. Krachtens artikel 79, § 1, Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen kunnen de regeringen overgaan tot ontei-
geningen ten algemenen nutte in de gevallen en volgens de  modaliteiten 

  (1) Id.
  (2) Zie Cass. 14 juni 2013, AR C.11.0750.N, AC 2013, nr. 369, met concl. van het OM.
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bepaald bij decreet, met inachtneming van de bij de wet vastgestelde 
procedures en van het principe van de billijke en voorafgaande schade-
loosstelling bepaald bij artikel 11, thans 16, van de Grondwet.

3. Krachtens artikel 2 van het decreet van de Vlaamse Raad van 
13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de 
Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen 
nutte inzake de gewestelijke aangelegenheden, wordt de Executieve 
gemachtigd over te gaan tot onteigeningen ten algemenen nutte van de 
onroerende goederen in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrij-
ging ervan noodzakelijk is voor de uitbouw van de infrastructuur of 
voor het beleid inzake de gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald 
in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen.

4. Krachtens artikel 3 van voormeld decreet kan de Executieve 
andere rechtspersonen, die bevoegd zijn om onroerende goederen 
ten algemenen nutte te onteigenen, machtigen tot onteigening in de 
gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging ervan noodzakelijk is 
voor de uitbouw van de infrastructuur of voor het beleid inzake de 
gewestelijke aangelegenheden, zoals bepaald in de bijzondere wet van 
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

Krachtens artikel 4 van dit decreet zullen de in de artikelen 2 en 3 
voorziene onteigeningsmachtigingen verleend worden met overeen-
komstige toepassing van de regels en procedures voorgeschreven bij 
de inzake onteigeningen geldende wetgeving.

5. Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Executieve 
van 19 de-cember 1991 inzake onteigeningen ten algemenen nutte 
ten behoeve van de ge-meenten, de provincies, de intercommunale 
verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, is de 
Gemeenschapsminister, bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden, 
behoudens in de gevallen bepaald in de wet, bevoegd om de gemeenten, 
provincies, intercommunale verenigingen en de gewestelijke ontwik-
kelingsmaatschappijen te machtigen over te gaan tot onteigeningen 
ten algemenen nutte, met instemming van de functioneel bevoegde 
Gemeenschapsminister.

6. Krachtens artikel 15, § 5, 1°, van het besluit van de Vlaamse 
regering van 13 juli 1999 tot bepaling van de bevoegdheden van de 
leden van de Vlaamse regering, wordt de machtiging om over te 
gaan tot onteigening ten algemenen nutte, behoudens in de gevallen 
bepaald in de wet of het decreet, verleend, wanneer deze verleend 
wordt ten behoeve van de gemeenten, de provincies, de intercom-
munale verenigingen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschap-
pijen, door het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de 
binnenlandse aangelegenheden, met instemming van het functio-
neel bevoegde lid, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse rege-
ring van 19 december 1991.

7. Krachtens artikel 30, § 1, eerste lid, van de wet van 30 december 
1970 betreffende de economische expansie, zoals te dezen van toepas-
sing, kunnen de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare 
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rechtspersonen aangeduid door de Koning over het gehele grondgebied 
overgaan tot de onteigening en verwerving voor algemeen nut van de 
onroerende goederen noodzakelijk voor de aanleg van gronden voor 
de industrie, het ambachtswezen of diensten, voor de aanleg van hun 
toegangswegen of voor bijkomende infrastructuurwerken. Tot het 
onteigeningsbesluit en de aanwijzing van de gronden wordt, op voor-
stel van de minister die Openbare Werken onder zijn bevoegdheid heeft, 
door de Koning besloten.

8. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de Vlaamse rege-
ring kan overgaan tot onteigeningen ten algemenen nutte inzake 
gewestelijke aangelegenheden mits hierbij toepassing te maken van 
de regels en procedures voorgeschreven bij de inzake onteigeningen 
geldende wetgeving en dat krachtens de besluiten van de Vlaamse 
regering het lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor de 
binnenlandse aangelegenheden, behoudens in de gevallen bepaald in 
de wet of het decreet, bevoegd is om de onteigeningsmachtiging te 
verlenen met instemming van het functioneel bevoegde lid van de 
Vlaamse regering.

9. Artikel 30, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de 
economische expansie, voorziet in een bijzondere procedureregeling 
waardoor, bij onteigening krachtens deze wet, de onteigeningsmachti-
ging dient te worden verleend door het lid van de Vlaamse regering dat 
openbare werken onder zijn bevoegdheid heeft.

10. De appelrechters die te dezen de bevoegdheid aannemen van het 
lid van de Vlaamse regering dat bevoegd is voor binnenlandse aange-
legenheden om de machtiging tot onteigening op grond van de wet van 
30 december 1970 te verlenen, verantwoorden hun beslissing niet naar 
recht. 

Het onderdeel is gegrond.

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

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

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

27 februari 2014 — 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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N° 158

1o kamer — 27 februari 2014
(C.13.0090.N)

1o opeNbaar DomeIN. — NuTSLeIDINGeN. — VerpLaaTSING. — koSTeN. — 
TeN LaSTe VaN De NuTSbeDrIJVeN. — VoorWaarDeN.

2o eNerGIe. — opeNbaar DomeIN. — NuTSLeIDINGeN. — VerpLaaTSING. — 
koSTeN. — TeN LaSTe VaN De NuTSbeDrIJVeN. — VoorWaarDeN.

3o WeGeN. — rIJkSWeG. — GeWeSTWeG. — proVINCIeWeG. — GemeeNTeWeG. — 
SpoorWeG. — boVeNGroNDSe kruISING. — beSTemmING. — GeVoLG. 

1o en 2o De kosten van de verplaatsing van nutsleidingen kunnen in de 
regel slechts aan de nutsbedrijven ten laste worden gelegd, wanneer deze 
verplaatsing werd gelast of bekrachtigd door de overheid in wiens domein 
de nutsleidingen gelegen zijn en tevens werd voldaan aan één van de 
opgesomde voorwaarden die de noodzaak van de werken in het open-
baar belang uitdrukken  (1). (Art. 13, derde lid, Wet 10 maart 1925 ; Enig 
art., laatste lid, Wet 17 jan. 1938 ; Art. 9, tweede en derde lid, Gaswet ; 
Art. 110, § 1, laatste lid, Decr.Vl. 25 januari 1995)

3o Een rijksweg, een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg, 
verliest op de plaats waar die door een spoorweg wordt gekruist, door het 
feit zelf van zijn nieuwe bestemming, op de kruising zijn oorspronkelijke 
aard en maakt integrerend deel uit van de spoorweg, zijnde de grote weg ; 
het enkele feit van een bovengrondse kruising van de spoorweg met een 
daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of gemeenteweg 
heeft op de plaats van die kruising echter niet de inlijving tot gevolg 
van de lager gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse kruising op een 
bouwwerk dat rust op een lager gelegen weg  (2). (Art. 7, eerste lid, Wet 
9 aug. 1948 ; Art. 1, Wet 25 juli 1891)

(NmbS HoLDING N.V., pubLIekreCHTeLIJke VeNNooTSCHap  
T. IVeka, opDraCHTHouDeNDe VereNIGING)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 23 mei 2012.

Raadsheer Koen Mestdagh 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) Zie Cass. 26 september 2013, AR C.12.0363.N, AC 2013, nr. 484.
  (2) Cass. 26 september 2013, AR C.11.0743.N, AC 2013, nr. 482 ; Cass. 22 juni 2007, AR 

C.05.0514.N-C.05.0518.N, AC 2007, nr. 351, met concl. van Advocaat-generaal Guy Dubrulle.
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III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

1. Uit artikel 13, derde lid, van de wet van 10 maart 1925, het laatste 
lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, artikel 9, 
tweede en derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en 
artikel 110, § 1, laatste lid, van het gecoördineerd decreet van 25 januari 
1995 betreffende de radio-omroep en de televisie volgt dat de kosten 
van de verplaatsing van leidingen, op grond van die bepalingen, in de 
regel slechts aan de nutsbedrijven ten laste kunnen worden gelegd, 
wanneer deze verplaatsing werd gelast of bekrachtigd door de overheid 
in wiens domein de nutsleidingen gelegen zijn en tevens werd voldaan 
aan één van de opgesomde voorwaarden die de noodzaak van de werken 
in het openbaar belang uitdrukken.

2. Krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1948 
houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen mag de Koning 
de grote wegen in genummerde trajecten indelen en er vakken van 
provincie- en gemeentewegen bij inlijven.

Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel mag de Koning van 
ambtswege de inlijving zonder vergoeding voorschrijven bij de grote 
wegen van de Staat, van wegen of vakken van wegen, die niet tot de 
grote wegen behoren, maar in genummerde trajecten begrepen zijn.

3. Krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening 
der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen zijn de spoor-
wegen ingedeeld bij de grote wegenis.

4. Uit de samenhang tussen deze bepalingen volgt dat een rijksweg, 
een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg op de plaats waar 
die door een spoorweg wordt gekruist, door het feit zelf van zijn nieuwe 
bestemming, op de kruising zijn oorspronkelijke aard verliest en inte-
grerend deel uitmaakt van de spoorweg, zijnde de grote weg.

Het enkele feit van een bovengrondse kruising van de spoorweg met 
een daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of gemeen-
teweg heeft op de plaats van de kruising echter niet de inlijving tot 
gevolg van de lager gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse krui-
sing op een bouwwerk dat rust op de lager gelegen weg. 

5. Uit wat voorafgaat volgt dat de kosten van de verplaatsing van 
leidingen die gelegen zijn in wegenis behorend tot het domein van 
het Rijk, de gewesten, de provinciën of de gemeenten, door de eiseres 
slechts eigenmachtig aan de nutsbedrijven kunnen ten laste worden 
gelegd op grond van de hiervoor in r.o. 1 vermelde bepalingen, ingeval 
van een kruising van de spoorweg met een rijks-, gewest-, provincie- of 
gemeenteweg die de inlijving van die weg in de zin van artikel 7 van de 
voormelde wet van 9 augustus 1948 tot gevolg heeft.

6. Het middel dat ervan uitgaat dat de eiseres die bevoegdheid ook 
heeft ingeval van een bovengrondse kruising die niet de inlijving van 
de lager gelegen weg tot gevolg heeft, berust op een onjuiste rechts-
opvatting.
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Het middel faalt naar recht. 

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

27 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelingsvoor-
zitter. — Verslaggever : de heer Mestdagh. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Lebbe en 
mevr. Geinger.

N° 159

1o kamer — 27 februari 2014
(C.13.0306.N)

1o oVerHeIDSopDraCHTeN (WerkeN. LeVerINGeN. DIeNSTeN). — 
VerbINTeNIS VaN HeT beSTuur. — VerTraGING IN De uITVoerING. — VerbIN-
TeNIS om De SCHaDe Te HerSTeLLeN. — WaarDeSCHuLD. — beGrIp. 

2o VerbINTeNIS. — oVerHeIDSopDraCHT. — VerbINTeNIS VaN HeT beSTuur. 
— VerTraGING IN De uITVoerING. — VerbINTeNIS om De SCHaDe Te HerSTeLLeN. 
— WaarDeSCHuLD. — beGrIp. 

3o aNaToCISme. — oVerHeIDSopDraCHT. — VerbINTeNIS VaN HeT beSTuur. — 
VerTraGING IN De uITVoerING. — VerbINTeNIS om De SCHaDe Te HerSTeLLeN. 
— WaarDeSCHuLD. — beGrIp.

4o aaNNemING VaN Werk. — VerbrekING Door De opDraCHTGeVer. — 
VerbINTeNIS om De SCHaDe Te HerSTeLLeN. — WaarDeSCHuLD. — beGrIp.

5o VerbINTeNIS. — aaNNemING. — VerbrekING Door De opDraCHTGeVer. — 
VerbINTeNIS om De SCHaDe Te HerSTeLLeN. — WaarDeSCHuLD. — beGrIp. 

6o aNaToCISme. — aaNNemING. — VerbrekING Door De opDraCHTGeVer. — 
VerbINTeNIS om De SCHaDe Te HerSTeLLeN. — WaarDeSCHuLD. — beGrIp.

1o, 2o en 3o De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van 
een vertraging in de uitvoering van de verbintenis van het Bestuur is een 
waardeschuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig 
aan de beoordeling van de rechter is overgelaten ; de niet-uitvoering van 
deze verbintenis heeft geen betrekking op de betaling van een welbepaald 
bedrag  (1). (Art. 16, A, MB 14 okt. 1964)

4o, 5o en 6o De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van 
de verbreking van een aanneming door de opdrachtgever is een waarde-
schuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig aan de 
beoordeling van de rechter is overgelaten ; de niet-uitvoering van deze 

  (1) Zie Cass. 14 maart 2008, AR C.06.0657.F, AC 2008, nr. 182.
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verbintenis heeft geen betrekking op de betaling van een welbepaald 
bedrag  (1). (Art. 1794 BW)

(aLGemeNe oNDerNemINGeN aerTS N.V. T. reGIe Der GebouWeN)

arreST.

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 20 december 2012 op verwijzing na het arrest van het 
Hof van 7 april 2005.

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

II. CaSSaTIemIDDeL

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

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling 

Eerste onderdeel

1. Krachtens het toepasselijke artikel 16 A ministerieel besluit van 
14 oktober 1964 aangaande de administratieve en technische contrac-
tuele bepalingen die het algemeen lastenkohier van de overeenkom-
sten van de Staat uitmaken, kan de aannemer zich beroepen op feiten, 
die hij aan het bestuur of zijn personeel ten laste legt en die voor hem 
oorzaak zijn van een vertraging en/of een nadeel met het oog op het 
verkrijgen, desgevallend van verlenging van de uitvoeringstermijnen, 
herziening of verbreking van de overeenkomst en/of schadeloosstel-
ling.

De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van een 
vertraging in de uitvoering van de verbintenis van het Bestuur is een 
waardeschuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig 
aan de beoordeling van de rechter is overgelaten. De niet-uitvoering 
van deze verbintenis heeft geen betrekking op de betaling van een 
welbepaald bedrag.

2. De appelrechters stellen vast dat de eiseres een vergoeding voor 
schade wegens productieverlies ingevolge het uitblijven van het 
aanvangsbevel verkreeg. Zij oordelen dat de toekenning van deze 
vergoeding moet worden gekwalificeerd als de betaling van een 
geldsom in de zin van artikel 1153 Burgerlijk Wetboek.

3. De appelrechters die op deze gronden de vordering van de eiseres 
voor een vergoeding voor muntontwaarding op de vergoeding voor 
schade wegens productieverlies ingevolge het uitblijven van het 
aanvangsbevel ongegrond verklaren, verantwoorden hun beslissing 
niet naar recht.

  (1) Id.
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Het onderdeel is gegrond.

Tweede onderdeel

4. Krachtens artikel 1794 Burgerlijk Wetboek kan de opdrachtgever 
de aanneming door zijn enkele wil verbreken, ook al is het werk reeds 
begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, 
al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.

De verbintenis om de schade te herstellen die het gevolg is van de 
verbreking van een aanneming door de opdrachtgever is een waarde-
schuld, aangezien het bedrag van de schadevergoeding volledig aan de 
beoordeling van de rechter is overgelaten. De niet-uitvoering van deze 
verbintenis heeft geen betrekking op de betaling van een welbepaald 
bedrag.

5. De appelrechters stellen vast dat de eiseres een verbrekingsver-
goeding werd toegekend berekend op de geactualiseerde waarde van de 
opdracht op 6 mei 1982. Zij oordelen dat deze vergoeding die forfaitair 
werd berekend op de geactualiseerde waarde van de aannemingssom 
als vergoeding voor de winstderving en de niet-recupereerbare kosten, 
een schuldvordering betreft van een op numerieke wijze vastgestelde 
geldsom en niet een schuldvordering waarvan het bedrag door de 
rechter moet worden geraamd.

6. De appelrechters die op deze grond de vordering van de eiseres voor 
de vergoeding voor muntontwaarding op de verbrekingsvergoeding 
ongegrond verklaren, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de 

vergoeding van muntontwaarding op de verbrekingsvergoeding en 
op de vergoeding voor productieverlies en het 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 Gent.

27 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Dirix, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Jocqué. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Vandewal, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Wouters en 
de heer Verbist.
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N° 160

1o kamer — 28 februari 2014
(C.13.0201.F)

CONTINUÏTEIT VAN DE ONDERNEMING. — meT ZekerHeID beZWaarDe 
aCTIVa. — opbreNGST VaN TeGeLDemakING. — beTaLING bIJ VoorraNG. — Voor-
WaarDe.

Uit artikel 37, eerste en derde lid, van de wet van 31 januari 2009 betref-
fende de continuïteit van de ondernemingen volgt dat het, om bij voorrang 
te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van activa van 
de schuldenaar waarop een zekerheid is gevestigd, nodig maar voldoende 
is dat de schuldvorderingen die ten aanzien van de schuldenaar beant-
woorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke 
reorganisatie, bijgedragen hebben tot het behoud van die zekerheid  (1). 
(Art. 37, eerste en derde lid, WCO)

(ING N.V. T. p. e.a.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 20 december 2012. 

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 februari 2014 een 
conclusie neergelegd op de griffie. 

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht en advocaat-
generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres drie middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

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

Derde middel

Krachtens artikel 37, eerste en derde lid, van de wet van 31 januari 
2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen worden de 
schuldvorderingen, in de mate dat ze ten aanzien van de schuldenaar 
beantwoorden aan prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie door zijn medecontractant, en ongeacht of 
ze voortvloeien uit nieuwe verbintenissen van de schuldenaar of uit 
overeenkomsten die lopen op het ogenblik van het openen van de proce-
dure, beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of 
faillissement tijdens de periode van reorganisatie of na het beëindigen 

  (1) Zie concl. OM in Pas. 2014, nr. 160.
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ervan, in zoverre er een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van 
de procedure en die collectieve procedure, en wordt de betaling ervan 
slechts afgenomen bij voorrang van de opbrengst van de tegeldege-
maakte goederen waarop een zakelijk recht is gevestigd, voor zover 
die prestaties bijgedragen hebben tot het behoud van de zekerheid of 
de eigendom.

Uit die bepaling volgt dat het, om bij voorrang te worden betaald 
uit de opbrengst van de tegeldemaking van activa van de schuldenaar 
waarop een zekerheid is gevestigd, nodig maar voldoende is dat de 
schuldvorderingen die beantwoorden aan prestaties jegens de schulde-
naar tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie, bijgedragen 
hebben tot het behoud van die zekerheid. 

Het arrest stelt vast dat de tweede verweerster “tijdens de procedure 
van de gerechtelijke reorganisatie verpakkingsmaterieel is blijven 
leveren aan de vennootschap Fortemps” en overweegt, zonder daarop 
te worden bekritiseerd, dat de schuldvordering van de tweede verweer-
ster betrekking heeft op prestaties die jegens de schuldenaar zijn 
verricht.

Met eigen redenen en met overneming van de redenen van de eerste 
rechter overweegt het arrest “dat die verpakkingen vervolgens 
Fortemps de kans hebben geboden haar eigen leveringen te doen” en dat 
“de prestaties van de [tweede verweerster] ertoe hebben bijgedragen de 
activiteit van Fortemps, en dus haar handelsfonds, te behouden”.

Uit die vermeldingen volgt dat het arrest, op grond van een feite-
lijke beoordeling, overweegt dat alle prestaties samen van de tweede 
verweerster de vennootschap Fortemps de mogelijkheid hebben geboden 
haar activiteiten voort te zetten, en het handelsfonds te behouden die 
de grondslag vormt van het pand dat de eiseres ten goede komt.

Met die overwegingen, op grond waarvan het Hof zijn wettigheids-
toetsing kan uitoefenen, beslist het arrest, dat bovendien de redenen 
van zijn redenen niet hoefde op te geven, naar recht dat de schuldvor-
dering van de tweede verweerster een boedelschuld is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

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

28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : mevr. Grégoire en de 
heer T’Kint.
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N° 161

1o kamer — 28 februari 2014
(C.13.0380.F)

1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — beSLIS-
SING Door eeN reCHTer DIe VroeGer bIJ HeT uIToefeNeN VaN eeN aNDer reCH-
TerLIJk ambT keNNIS GeNomeN HeefT VaN De Zaak. — raaDSHeer. — beGrIp.

2o RECHTERLIJKE ORGANISATIE. — BURGERLIJKE ZAKEN. — beSLIS-
SING Door eeN reCHTer DIe VroeGer bIJ HeT uIToefeNeN VaN eeN aNDer reCH-
TerLIJk ambT keNNIS GeNomeN HeefT VaN De Zaak. — reCHTer. — beGrIp.

1o Het arrest dat uitgesproken is door een zetel die een welbepaalde raads-
heer bevat en in hoger beroep de zaak zelf beslecht, terwijl een vorig 
arrest, uitgesproken door een zetel die dezelfde raadsheer bevat, in hoger 
beroep uitspraak heeft gedaan over de vordering tot aanstelling van een 
gerechtsdeskundige in die zaak, is niet uitgesproken door een rechter die, 
in de zin van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een 
ander rechterlijk ambt uitoefende  (1). (Art. 292, tweede lid, Gerechtelijk 
Wetboek) 

2o Het vonnis over de zaak zelf dat uitgesproken is door een zetel die een 
welbepaalde rechter bevat, terwijl een vroegere beschikking in kort geding 
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die de aanstel-
ling van een gerechtsdeskundige in de zaak beveelt, is uitgesproken door 
diezelfde rechter, is niet uitgesproken door een rechter die, in de zin van 
artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een ander rechter-
lijk ambt uitoefende  (2). (Art. 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek) 

(DexIN N.V. T. D.)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Brussel van 28 januari 2013.

Raadsheer Michel Lemal heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

  (1) Zie concl. AG Th. Werquin voor Cass. 24 okt. 2003, AR C.01.0555.F in Pas. 2003, 
nr. 526 en aldaar vermelde rechtspraak. De oplossing kan eigenaardig lijken in het licht 
van art. 6 EVRM, maar het middel doelde slechts op de schending van art. 292 Gerechte-
lijk Wetboek en zoals O. mIGNoLeT aanstipt (“Observations sur la mise en cause de l’im-
partialité du juge lorsque celui-ci cumule les fonctions du juge provisoire et du fond, au 
regard des principes et des sanctions”, R.D.J.P. 2001, p. 39 e.v., inz. 46), “lorsque la Cour 
se prononce sur une question d’impartialité au regard d’une disposition de droit belge, 
elle limite son analyse aux conditions impositions imposées par ces dispositions, sans 
nécessairement s’assurer par ailleurs de la compabilité parfaite de la situation avec les 
principes généraux dégagés à Strasbourg”.

  (2) Zie noot 1.

ARREST-2014-2.indb   565 26/11/14   18:01



566 ARRESTEN VAN CASSATIE 28.2.14 - N° 161

II. CaSSaTIemIDDeLeN

De eiseres voert de volgende twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepaling

— Artikel 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissing

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eiseres op 22 november 2005 een 
huis met kelder verkocht heeft aan de verweerder ; dat de verweerder zich reeds 
op 15 december 2005 bij de eiseres beklaagde over het bestaan van verborgen 
gebreken en over het feit dat de verkochte kelder niet overeenstemde met de 
omschrijving ervan in de voorlopige koopovereenkomst ; dat de verweerder de 
eiseres op 5 juli 2006 heeft gedagvaard tot betaling van een schadevergoeding 
van 25.000 euro wegens verborgen gebreken en van 2.500 euro als vergoeding 
voor de aanwezigheid van puin in de kelder ; dat hij daarenboven de aanstelling 
van een deskundige vorderde ; dat de verweerder, aangezien die maatregel hem 
op de inleidende zitting niet werd toegekend, de eiseres heeft gedagvaard in 
kort geding ; dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in 
kort geding bij beschikking van 23 augustus 2006een deskundige heeft aange-
steld ; dat het hoger beroep van de eiseres tegen die beslissing niet-gegrond is 
verklaard door een arrest van dat hof van 7 maart 2007 ; dat het deskundigen-
verslag is neergelegd op 21 augustus (lees : 15 oktober) 2007, 

veroordeelt de eiseres, met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, 
om aan de verweerder 14.675,43 euro te betalen ter vergoeding van de verborgen 
gebreken van het verkochte pand, 7.500 euro ter vergoeding van de genotsderving 
die voortvloeit uit die gebreken en 7.500 euro wegens de niet-overeenstemming van 
de verkochte kelder, waarbij die bedragen vermeerderd worden met de interest, en 
veroordeelt de eiseres tot de kosten van de twee aanleggen, naast de kosten van de 
rechtspleging in kort geding en de kosten van het deskundigenonderzoek.

Grieven

Luidens artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek “is het vonnis, 
gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rech-
terlijk ambt kennisgenomen heeft van de zaak, nietig”. Om te bepalen of een 
rechter van de zaak kennisgenomen heeft bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt, moet worden onderzocht of hij vroeger heeft kennisgenomen 
van hetzelfde geschil, van dezelfde betwisting ; de rechter die al eerder het 
geschil of de betwisting heeft beslecht, is immers niet meer geschikt om de 
zaak onpartijdig te berechten.

Het bestreden arrest moet te dezen met toepassing van die bepaling worden 
vernietigd om twee redenen.

(1) Het arrest van het hof van beroep te Brussel van 7 maart 2007 (tweede 
kamer, AR 2006/KR/358), dat in hoger beroep uitspraak doet over de door de 
verweerder voor de rechter in kort geding ingestelde vordering tot aanstelling 
van een gerechtsdeskundige, is uitgesproken door een zetel met raadsheer Van 
der Steen. In dat arrest heeft het hof van beroep uitspraak gedaan over de door 
de verweerder aangevoerde genotsderving van het goed in de volgende bewoor-
dingen : “Op het ogenblik dat de procedure in kort geding werd ingeleid (name-
lijk op 31 juli 2006), beschikte de [verweerder] nog steeds niet over het normale 
genot van het gekochte goed, wegens de door hem aangeklaagde onregelmatig-
heden die een weerslag hadden op de stevigheid en de hygiëne van het gebouw. 
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Een deskundige moest snel worden aangesteld teneinde de gebreken op tegen-
spraak vast te stellen, de middelen te bepalen om die gebreken te verhelpen en 
de plaats vrij te maken”. De verweerder vorderde echter voor de appelrechter, bij 
de uitspraak over de grond van de zaak, een vergoeding van 7.500 euro wegens 
de genotsderving die hem gedurende vijf maanden, van 1 januari tot 31 mei 2006, 
belet heeft zijn pand te verhuren. De eiseres betwistte die vordering. Het hof van 
beroep heeft het geschil beslecht door het bestreden arrest, dat is gewezen door 
een zetel die samengesteld was met raadsheer Van der Steen en waarin dat hof 
het bestaan van genotsderving gedurende de voormelde periode, dat wil zeggen 
de periode vóór de inleiding van de procedure in kort geding, aannam.

Het bestreden arrest is derhalve nietig krachtens artikel 292, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, omdat het is gewezen door een zetel met een raads-
heer die reeds van het geschil over het bestaan van genotsderving had kennis-
genomen vóór 31 juli 2006, bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk ambt.

(2) De beschikking in kort geding van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel van 23 augustus 2006 (nr. 2006/1205/C van de rol van de 
zaken in kort geding), dat de aanstelling van een gerechtsdeskundige beveelt, 
is uitgesproken door rechter Tassin. Die beschikking in kort geding bevat de 
volgende redenen “over de gegrondheid” : “De [eiseres] werpt op dat de koopakte 
een beding tot ontheffing van aansprakelijkheid voor zichtbare en verborgen 
gebreken bevat ; [...] het wordt niet betwist dat de [eiseres] een vastgoedhande-
laar is, zodat zij het in de overeenkomst bepaalde beding tot ontheffing van 
aansprakelijkheid niet kan aanvoeren”. Welnu, bij de uitspraak over de grond 
van de zaak voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verdedigde de 
eiseres zich tegen de tegen haar ingestelde vordering door zich te beroepen 
op het in de koopakte bepaalde beding tot ontheffing van aansprakelijkheid. 
Bij de uitspraak over de betwisting diende de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, die uitspraak deed over de grond van de zaak, ook te antwoorden op 
de vraag of de eiseres dat beding met goed gevolg kon aanvoeren. Het vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg van 22 juni 2010 over de grond van de zaak, 
dat ook door rechter Tassin is gewezen, geeft een ontkennend antwoord op die 
vraag, op grond, in substantie, dat de eiseres een beroepsverkoper (een vast-
goedmakelaar) is van wie verondersteld wordt dat hij het verborgen gebrek 
kent van de zaak die hij verkoopt.

Dat vonnis is dus nietig omdat het, met schending van artikel 292, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is gewezen door een rechter die vroeger van 
hetzelfde geschil heeft kennisgenomen in het uitoefenen van een ander rech-
terlijk ambt. Het bestreden arrest verklaart dat vonnis niet nietig, integen-
deel, het bevestigt het, met uitzondering van de kosten, door de redenen ervan 
gedeeltelijk over te nemen, met name wat betreft de feiten en de voorafgaande 
rechtspleging in de zaak en ook wat betreft het door de eiseres aangevoerde 
ontheffingsbeding. Het bestreden arrest is dus ook nietig.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Eerste middel

Krachtens artikel 292, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek is het vonnis, 
gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander 
rechterlijk ambt kennisgenomen heeft van de zaak, nietig.

Uit de vermeldingen van de arresten van 7 maart 2007 en 28 januari 
2013 blijkt dat die twee arresten zijn gewezen door twee kamers van 
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hetzelfde hof van beroep, waarin de heer Van der Steen, raadsheer bij 
dat hof van beroep, zitting had.

Het arrest van 28 januari 2013 is niet gewezen door een rechter die, in 
de zin van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een 
ander rechterlijk ambt uitoefende dan het ambt dat hij uitoefende bij 
de uitspraak van het arrest van 7 maart 2007.

Uit de vermeldingen van de beschikking van 23 augustus 2006 en van 
het vonnis van 22 juni 2010 blijkt dat die twee beslissingen in dezelfde 
graad van aanleg zijn gewezen door dezelfde rechter van dezelfde recht-
bank van eerste aanleg.

Het vonnis van 22 juni 2010 is niet gewezen door een rechter die, in 
de zin van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, een 
ander rechterlijk ambt uitoefende dan het ambt dat hij uitoefende bij 
de uitspraak van de beschikking van 23 augustus 2006.

Het middel kan niet worden aangenomen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

vordering tot vergoeding van de verweerder wegens niet-overeenstem-
ming van de kelder en over de kosten.

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

van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten, houdt de andere helft 

aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.

28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : de heer Lemal. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaat : de heer Kirkpatrick.

N° 162

1o kamer — 28 februari 2014
(F.12.0185.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP. — beSLISSING. — uITVoerbaar bIJ VoorraaD.

Artikel 377 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat eraan in 
de weg dat de rechterlijke beslissing die een geschil betreffende de toepassing 
van dat wetboek beslecht, bij voorraad uitvoerbaar is  (1). (Art. 377 WIB92)

(beLGISCHe STaaT, mINISTer VaN fINaNCIëN T. bref C.V.b.a.)

  (1) Zie andersl. concl. van het OM in Pas. 2014,  nr. 162, betreffende de grondslag van 
de vernietiging — inzonderheid over de draagwijdte van art. 377 Gerechtelijk Wetboek 
— maar niet over de noodzakelijkheid ervan.
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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 26 juni 2012. 

Advocaat-generaal André Henkes heeft op 7 februari 2014 ter griffie 
een conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser twee middelen aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Tweede middel

Luidens artikel 377 WIB1992 schorsen de termijnen van verzet, hoger 
beroep en cassatie, alsmede het verzet, het hoger beroep en de voorzie-
ning in cassatie de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing.

Die bepaling staat eraan in de weg dat de gerechtelijke beslissing 
die een geschil betreffende de toepassing van dat wetboek beslecht, bij 
voorraad uitvoerbaar is.

Het arrest stelt vast dat “de [litigieuze] inhoudingen werden gedaan 
op grond van artikel 403 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992”, dat de eiser die inhoudingen verrekend heeft op de door 
de verweerster verschuldigde aanslagen in de vennootschapsbelas-
ting en dat, naar mening van laatstgenoemde, “die inhoudingen ten 
onrechte zijn gedaan wegens de betwisting van de belastingschuld 
waarop ze steunen”. Het wijst erop dat “het gaat om inhoudingen [van 
de] opdrachtgever en niet [van de] ontvanger zelf”, en leidt daaruit af 
dat “die inhoudingen niet werden gedaan door de administratie (zoals 
inzake btw) maar gegrond zijn op de wet die een inhoudingsplicht heeft 
ingevoerd waarbij 15 pct. van het bedrag van de factuur (zonder btw) 
wordt betaald bij elke storting die de opdrachtgever moet doen aan de 
aannemer die op het ogenblik van de betaling fiscale schulden heeft”.

Uit die vermeldingen, waaruit blijkt dat het aan de beslagrechter 
voorgelegde geschil betrekking had op de toepassing van bepalingen 
WIB1992, kan het arrest niet afleiden dat de beslissing van die rechter 
bij voorraad uitvoerbaar is, zonder artikel 377 van dat wetboek te 
schenden.

Het middel is on zoverre gegrond.

Overige grieven

Het eerste middel hoeft niet nader te worden onderzocht. Het kan 
immers niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger 

beroep van de minister van Financiën, ten verzoeke van de ontvanger 
van Brussel 4 vennootschappen, niet-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 uitspraak daaromtrent aan de feiten-
rechter over.

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

28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter en verslaggever : de heer Fett-
weis, afdelingsvoorzitter. — Andersluidende conclusie : de heer Henkes, 
advocaat-generaal. — Advocaten : de heer T’Kint en de heer Foriers.

N° 163

1o kamer — 28 februari 2014
(F.13.0041.F)

INKOMSTENBELASTINGEN. — AANSLAGPROCEDURE. — WIJZIGING Door 
De aDmINISTraTIe VaN eeN aaNGIfTe. — Door De eCHTGeNoTeN aaNGeGeVeN 
INkomSTeN. — VerHoGING. — GeeN SCHrIfTeLIJke erkeNNING. — WIJZIGINGS-
proCeDure.

Uit de artikelen 126, eerste en derde lid, alsook uit artikel 346, eerste lid, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 volgt dat de admi-
nistratie, ingeval het bedrag van de door de echtgenoten aangegeven 
inkomen wordt verhoogd, en die echtgenoten die verhoging niet schrifte-
lijk hebben erkend, de wijzigingsprocedure die in voornoemd artikel 346 
wordt geregeld, moet respecteren. (Artt. 126 en 346 WIB92)

(C. e.a. 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 20 juni 2012. 

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voeren de eisers een middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling
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Middel

Luidens artikel 126, eerste lid, WIB1992, in de versie ervan die van 
toepassing is op het geschil, worden, ongeacht het huwelijksvermo-
gensstelsel, de andere inkomsten dan beroepsinkomsten van echtge-
noten samengevoegd met de beroepsinkomsten van de echtgenoot die 
het meest zulke inkomsten heeft. In diezelfde versie bepaalt artikel 126, 
derde lid, dat de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt geves-
tigd. 

Krachtens artikel 346, eerste lid, van dat wetboek stelt de Admini-
stratie, indien zij meent de inkomsten en andere gegevens te moeten 
wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte 
die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 
311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel 
schriftelijk heeft erkend, hem bij een ter post aangetekende brief in 
kennis van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is 
in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk 
erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar oordeel de wijziging 
rechtvaardigen. 

Uit die bepalingen volgt dat de Administratie, ingeval het bedrag 
van de door de echtgenoten aangegeven inkomsten wordt verhoogd, 
en die echtgenoten die verhoging niet schriftelijk hebben erkend, de 
wijzigingsprocedure die in voornoemd artikel 346 wordt geregeld, moet 
respecteren. 

Het arrest stelt vast dat het geschil betrekking heeft op de aanslag 
in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1996 die ten name van de 
eisers is vastgesteld na “een controle ter plaatse [die heeft] geleid tot 
een erkenning die enkel door de [eiser] was ondertekend” en dat hun 
bezwaar tegen die aanslag, dat steunt op de ontstentenis van erken-
ning door de eisers, werd verworpen.

Het verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond op grond 
dat “de schriftelijke erkenning van de belastingschuldige over de 
verhoging van de aangegeven baten vrijelijk en zonder voorbehoud is 
gedaan ; dat niet bewezen is dat die erkenning de formele kenmerken 
van een belastingaangifte diende te hebben ; dat de geschreven en door 
[de eiser] ondertekende erkenning bewijswaarde bezit waarop de admi-
nistratie zich kan beroepen om de aangifte te wijzigen ; dat de [eisers] 
niet aantonen dat die erkenning met enige fout behept is ; dat niet 
wordt betwist dat de [eiser], bij die controle, alleen was, slechts verge-
zeld van zijn boekhouder ; dat de beslissing aan de beide echtgenoten 
werd gericht en werd beantwoord met een faxbericht dat alleen door 
[de eiser] werd ondertekend ; dat de door [hem] ondertekende erkenning 
meer dan vijftien dagen na de controle, na rijp beraad, werd gegeven en 
voor de inkomsten van [zijn] activiteit”. 

Aangezien uit geen enkele van de vermeldingen van het arrest blijkt 
dat de eiseres schriftelijk heeft ingestemd met de verhoging van de 
aangegeven baten en dat de administratie, bij ontstentenis daarvan 
de in artikel 346 WIB1992 bedoelde procedure van wijziging van de 
aangifte in gang heeft gezet, schendt het arrest die wetsbepaling 
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wanneer het beslist dat de instemming van de eiser als bewijsmiddel 
in aanmerking moet worden genomen en daaruit afleidt dat het hoger 
beroep niet gegrond is.

Het middel is gegrond.

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

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

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

28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Thiébaut (bij 
de balie te Luik) en de heer T’Kint.

N° 164

1o kamer — 28 februari 2014
(F.13.0112.F)

1o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN. — 
GEMEENTEBELASTINGEN. — HuIS-aaN-HuISbeDeLING VaN aL DaN NIeT 
GeaDreSSeerD GraTIS reCLameDrukWerk. — oNDerSCHeIDeN CaTeGorIeëN 
beLaSTINGpLICHTIGeN. — VerSCHILLeNDe fISCaLe beHaNDeLING. — oNDer-
SCHeIDINGSCrITerIum. — reDeLIJke VeraNTWoorDING TeN aaNZIeN VaN HeT 
fINaNCIeeL DoeL VaN De INGeVoerDe beLaSTING eN VaN De GeVoLGeN erVaN.

2o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1-99). — arTIkeL 10. — GemeeN-
TebeLaSTINGeN. . — HuIS-aaN-HuISbeDeLING VaN aL DaN NIeT GeaDreSSeerD 
GraTIS reCLameDrukWerk. — oNDerSCHeIDeN CaTeGorIeëN beLaSTINGpLICH-
TIGeN. — VerSCHILLeNDe fISCaLe beHaNDeLING. — oNDerSCHeIDINGSCrITe-
rIum. — reDeLIJke VeraNTWoorDING TeN aaNZIeN VaN HeT fINaNCIeeL DoeL 
VaN De INGeVoerDe beLaSTING eN VaN De GeVoLGeN erVaN.

3o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 1-99). — arTIkeL 11. — GemeeN-
TebeLaSTINGeN. — HuIS-aaN-HuISbeDeLING VaN aL DaN NIeT GeaDreSSeerD 
GraTIS reCLameDrukWerk. — oNDerSCHeIDeN CaTeGorIeëN beLaSTINGpLICH-
TIGeN. — VerSCHILLeNDe fISCaLe beHaNDeLING. — oNDerSCHeIDINGSCrITe-
rIum. — reDeLIJke VeraNTWoorDING TeN aaNZIeN VaN HeT fINaNCIeeL DoeL 
VaN De INGeVoerDe beLaSTING eN VaN De GeVoLGeN erVaN.

4o GRONDWET. — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE). — arTIkeL 
172. — GemeeNTebeLaSTINGeN. . — HuIS-aaN-HuISbeDeLING VaN aL DaN NIeT 
GeaDreSSeerD GraTIS reCLameDrukWerk. — oNDerSCHeIDeN CaTeGorIeëN 
beLaSTINGpLICHTIGeN. — VerSCHILLeNDe fISCaLe beHaNDeLING. — oNDer-
SCHeIDINGSCrITerIum. — reDeLIJke VeraNTWoorDING TeN aaNZIeN VaN HeT 
fINaNCIeeL DoeL VaN De INGeVoerDe beLaSTING eN VaN De GeVoLGeN erVaN.
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1o, 2o, 3o en 4o Het arrest dat vermeldt dat de redenen om een gemeente-
belasting te heffen hoofdzakelijk, ja zelfs uitsluitend, financieel zijn en 
overweegt, zonder daarop te worden bekritiseerd, dat, hoewel het belang-
rijkste doel van elke gemeentebelasting van budgettaire aard is, niets 
de gemeenteoverheid belet bijkomende, niet-financiële stimulerings- of 
ontradingsdoelen na te streven, maar daaraan toevoegt dat het niet aan 
het hof van beroep staat het bestaan van dergelijke doelen te achterhalen 
wanneer het budgettaire doel, dat als enige in het litigieuze belastingre-
glement wordt vermeld, voldoende is om de goedkeuring van dat belas-
tingreglement te verantwoorden, en tevens overweegt dat, in het licht 
van het doel en het gevolg van de belasting, degenen die instaan voor de 
bedeling van geadresseerd of betalend reclamedrukwerk dat niet syste-
matisch in alle brievenbussen van de gemeente wordt bezorgd of voor 
de huis-aan-huisbedeling van niet-publicitair drukwerk, niet dezelfde 
categorie belastingplichtigen vormen als de overige categorieën bedelers 
van drukwerk, en detailleert in welk opzicht die categorieën objectief 
verschillen naargelang van de ontvangers van de betrokken drukwerken, 
en, desgevallend, van het door de bedeling ervan beoogde doel, verant-
woordt niet naar recht zijn beslissing dat een belastingreglement niet 
strijdig is met de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, aangezien uit 
de vermeldingen van het arrest niet blijkt dat het onderscheidingscrite-
rium tussen, enerzijds, degenen die instaan voor de huis-aan-huisbede-
ling van niet-geadresseerd gratis reclamedrukwerk, die aan de belasting 
onderworpen zijn, en, anderzijds degenen die instaan voor de huis-aan-
huisbedeling van geadresseerd gratis reclamedrukwerk, die niet aan de 
belasting onderworpen zijn, redelijk verantwoord is in het licht van het 
financiële doel van de ingevoerde belasting en van de gevolgen ervan. 
(Artt. 10, 11 en 172 Grondwet) 

(SITmeDIa VeNNooTSCHap Naar ZWITSerS reCHT T. STaD HoeI)

arreST (vertaling).

I. reCHTSpLeGING Voor HeT Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep 
te Luik van 25 juni 2013.

Raadsheer Sabine Geubel heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CaSSaTIemIDDeLeN

In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.

III. beSLISSING VaN HeT Hof

Beoordeling

Middel

De in artikel 10 Grondwet vervatte regel van de gelijkheid van de 
Belgen, de in artikel 11 Grondwet neergelegde regel van non-discrimi-
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natie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden, 
alsmede de regel van artikel 172

Grondwet inzake de gelijkheid voor de belastingen, impliceren dat 
allen, die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijk worden behandeld, 
maar sluiten niet uit dat een verschillende fiscale behandeling wordt 
ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor 
zover daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording bestaat ; de 
aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan 
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel of van de ingestelde 
belasting ; het gelijkheidsbeginsel wordt eveneens miskend, indien 
aangetoond wordt dat er geen redelijke en evenredige verhouding 
bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

Het arrest stelt vast dat “de motivering van het litigieuze belasting-
reglement onder meer als volgt is verwoord ‘Gelet op de wettelijke en 
verordenende bepalingen die gelden inzake de vaststelling en de inning 
van gemeentebelastingen ; gelet op de financiën van de stad”.

Het vermeldt “dat de redenen om die belasting te heffen dus hoofdza-
kelijk, ja zelfs uitsluitend, financieel zijn”.

Het overweegt, zonder daarop te worden bekritiseerd, dat, “hoewel 
het belangrijkste doel van elke gemeentebelasting van budgettaire 
aard is, niets de gemeenteoverheid belet bijkomende, niet-financiële 
stimulerings- of ontradingsdoelen na te streven” maar voegt daaraan 
toe dat “het niet aan het hof [van beroep] staat het bestaan van derge-
lijke doelen te achterhalen wanneer het budgettaire doel, dat als enige 
in het litigieuze belastingreglement wordt vermeld, voldoende is om de 
goedkeuring van dat belastingreglement te verantwoorden”.

Het overweegt tevens “dat, in het licht van het doel en het gevolg van 
de belasting, degenen die instaan voor de bedeling van geadresseerd of 
betalend reclamedrukwerk dat niet systematisch in alle brievenbussen 
van de gemeente wordt bezorgd of voor de huis-aan-huisbedeling van 
niet-publicitair drukwerk, niet dezelfde categorie belastingplichtigen 
vormen als de overige categorieën bedelers van drukwerk” en specifi-
ceert in welk opzicht die categorieën objectief verschillen naargelang 
van de ontvangers van de betrokken drukwerken, en, desgevallend, 
van het door de bedeling ervan beoogde doel. 

Met die vermeldingen, waaruit niet blijkt dat het onderscheidings-
criterium tussen, enerzijds, degenen die instaan voor de huis-aan-
huisbedeling van niet-geadresseerd gratis reclamedrukwerk, die aan 
de belasting onderworpen zijn, en, anderzijds degenen die instaan voor 
de huis-aan-huisbedeling van geadresseerd gratis reclamedrukwerk, 
die niet aan de belasting onderworpen zijn, redelijk verantwoord is in 
het licht van het financiële doel van de ingevoerde belasting en van de 
gevolgen ervan, verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslis-
sing dat het litigieuze belastingreglement niet strijdig is met de arti-
kelen 10, 11 en 172 van de Grondwet.

Het middel is gegrond.

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

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

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

28 februari 2014 — 1o kamer. — Voorzitter : de heer Fettweis, afdelings-
voorzitter. — Verslaggever : mevr. Geubel. — Gelijkluidende conclusie : 
de heer Henkes, advocaat-generaal. — Advocaten : de heer Forestini (bij 
de balie te Brussel) en de heer T’Kint.
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