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ADVOCAAT

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Werkzaamheden in het kader van detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - 
Door de wetgever aan de Orde van Vlaamse balies verleende bevoegdheidsdelegatie - 
Draagwijdte

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

Artikel IV.1., §1, WER wordt niet geschonden doordat vrije beroepsbeoefenaren zoals advocaten of 
de OVB door middel van zelfregulering bepaalde ethische regels vastleggen indien deze regels 
evenredig blijven met het nagestreefde en door de nationale openbare overheid opgelegde doel; 
voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat is het van wezenlijk belang dat de cliënt in 
volledige onafhankelijkheid en in zijn belang wordt verdedigd, dat de advocaat elk risico van 
belangenconflict vermijdt en een strikt beroepsgeheim in acht neemt (1). (1) Zie concl. OM.  

 - Uitoefening van het beroep - Belang

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. IV.1., § 1 Wetbank 28 februari 2013 van economisch recht

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Verenigbaarheid met het beroep 
van advocaat in functie van de onafhankelijkheid - Aan de Orde van Vlaamse balies door de 
wetgever toevertrouwde opdracht

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Uitsluiting van de advocaten-
stagiairs - Grondwettelijk regels van de gelijkheid en niet-discriminatie

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Onderdanen van Lid-Staten van de 
Europese Unie - Regels die in België op het beroep van toepassing zijn

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Regels die de uitoefening van het beroep regelen - Openbare orde

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

 - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Verenigbaarheid met het beroep 
van advocaat in functie van de onafhankelijkheid - Aan de Orde van Vlaamse balies door de 
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Door de detachering van advocaten te reglementeren, op de wijze zoals in het bestreden 
reglement, heeft de OVB, die dient te oordelen of en in hoeverre die activiteit verenigbaar is met 
het beroep van advocaat in functie van de onafhankelijkheid van de advocaat, de opdracht 
uitgeoefend die haar is toevertrouwd door de wetgever om te waken over de beroepsbelangen van 
de balies (1). (1) Zie concl. OM.

wetgever toevertrouwde opdracht

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. 437, eerste lid, 4°, en tweede lid Gerechtelijk Wetboek

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Uitoefening van het beroep - Belang

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

De grondwettelijke regels van de gelijkheid en niet-discriminatie houden in dat eenieder die zich in 
dezelfde toestand bevindt, op dezelfde wijze moet worden behandeld, maar sluiten niet uit dat een 
verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 
verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is; het bestaan van dergelijke 
verantwoording moet worden beoordeeld in functie van het doel en de gevolgen van de genomen 
maatregel; het gelijkheidsbeginsel is ook miskend wanneer vaststaat dat tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat (1). (1) Zie concl. 
OM. 

 - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Uitsluiting van de advocaten-
stagiairs - Grondwettelijk regels van de gelijkheid en niet-discriminatie

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Onderdanen van Lid-Staten van de Europese Unie, die gerechtigd zijn in België de titel van advocaat 
te voeren of het beroep van advocaat uit te oefenen, zijn onderworpen aan de regels, van welke 
oorsprong ook, die in België op het beroep van toepassing zijn, en dus ook aan het bestreden 
reglement (1). (1) Zie concl. OM.  

 - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Onderdanen van Lid-Staten van de 
Europese Unie - Regels die in België op het beroep van toepassing zijn

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. 477bis, § 1, eerste lid, 477ter, § 1, eerste lid, en § 2, en 477quinquies, § 1, eerste lid, en § 2, 1° Gerechtelijk 
Wetboek

Uit de bepalingen van artikel II.3 en II.4 WER volgt dat de vrije uitoefening van enige economische 
activiteit onder meer kan worden beperkt door wetten die de openbare orde betreffen; de regels 
die de uitoefening van het beroep van advocaat regelen, in het bijzonder met betrekking tot de 
onafhankelijkheid van de advocaat en de vertrouwelijkheid van de contacten tussen advocaten 
onderling en tussen advocaten en hun cliënt, zijn van openbare orde (1). (1) Zie concl. OM.  

 - Regels die de uitoefening van het beroep regelen - Openbare orde

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. II.3 en II.4 Wetbank 28 februari 2013 van economisch recht

 - Werkzaamheden in het kader van detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - 
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Uit de ruime autonomie die de wetgever aan de communautaire beroepsgroepen van de advocaten 
heeft gegeven tot het regelen van hun beroep in functie van de specifieke aard van hun 
werkzaamheden volgt dat hij aan de Ordes de bevoegdheid heeft gegeven om de werkzaamheden 
van advocaten in het kader van detachering te reglementeren ter vrijwaring van de 
onafhankelijkheid van de gedetacheerde advocaten, de uitsluiting van verwarring nopens de 
onafhankelijkheid van de advocaat in geval van detachering, de vertrouwelijkheid van de contacten 
tussen advocaten en hun cliënt, en het toezicht op de modaliteiten van die detachering door de 
stafhouder, alsook om die detachering die niet beantwoordt aan voormelde waarborgen van 
onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid onverenigbaar te verklaren met het beroep van advocaat 
(1). (1) Zie concl. OM. 

Door de wetgever aan de Orde van Vlaamse balies verleende bevoegdheidsdelegatie - 
Draagwijdte

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. 495, eerste en tweede lid, 496, eerste en tweede lid, en 498 Gerechtelijk Wetboek

ARBITRAGE

De rechter die een arbitrale uitspraak vernietigt, legt deze op onaantastbare wijze uit tenzij zijn 
uitleg onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (1). (1) Zie Cass. 13 januari 2011, AR 
C.10.0302.F, AC 2011, nr. 33.

 - Arbitrale uitspraak - Uitlegging door de vernietigingsrechter

27 januari 2017 C.2015.0467.N AC nr. ...27 januari 2017

- Art. 1704, 2, j) Gerechtelijk Wetboek

BEDRIJFSREVISOR

Cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing in laatste aanleg van de Kamer van 
verwijzing en instaatstelling over de verwijzing naar de tuchtinstantie bij de bedrijfsrevisoren (1). (1) 
Zie Cass. 10 juni 2005, AR D.02.0029.N, AC 2005, nr. 334, met concl. van advocaat-generaal 
BRESSELEERS; zie ook Cass. 1 juni 2006, AR C.05.0440.N en C.06.0017.N, inzake het cassatieberoep 
bij evaluatie. 

 - Tucht - Kamer van verwijzing en instaatstelling - Beslissing in laatste aanleg over de verwijzing 
naar de tuchtinstantie bij de bedrijfsrevisoren - Cassatieberoep

3 februari 2017 D.2015.0012.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. 44, § 1, eerste lid, 46, § 1, 47 en 55 tot 57 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der 
bedrijfsrevisoren

- Artt. 2 en 608 Gerechtelijk Wetboek

 - Tucht - Vooronderzoek in tuchtzaken - Raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren - 
Beslissing tot overmaking van het verslag aan de Kamer van verwijzing en instaatstelling - 
Gebrek waarmee deze beslissing is aangetast - Gevolg
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De beslissing van de Raad van het Instituut van de bedrijfsrevisoren tot overmaking van het verslag 
aan de Kamer van verwijzing en instaatstelling is geen beslissing over de gegrondheid van de 
tuchtvervolging, maar een louter voorbereidende handeling; het gebrek waarmee deze beslissing 
eventueel is aangetast kan slechts leiden tot het niet in overweging nemen van de tuchtvordering, 
indien dit gebrek de beslissing van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep kan 
beïnvloeden of bij de tuchtrechtelijk vervolgde aanleiding kan geven tot gerede twijfel over de 
geschiktheid van de tuchtcommissie of de commissie van beroep om zijn zaak eerlijk te behandelen 
(1). (1) Zie Cass. 24 september 2015, AR D.14.0014.N, AC 2015, nr. 555, toen evenwel met 
betrekking tot de commissie kwaliteitscontrole van het Instituut van de bedrijfsrevisoren ( art. 8-14 
van het KB 26 april 2007 ). Nu gaat het om de commissie van " toezicht " ( art. 3-7 ).   

3 februari 2017 D.2015.0012.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. 3, § 1, 4, § 1, 5 en 7, § 3 KB 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en 
houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren

- Artt. 52, 53, § 1, 54 en 58, § 1 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren

BEVOEGDHEID EN AANLEG

BURGERLIJKE ZAKEN

Artikel 627, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, die een imperatieve regel van territoriale 
bevoegdheid uitvaardigt die voor strikte uitlegging vatbaar is, kan niet worden toegepast wanneer 
de notaris bij de vrederechter moeilijkheden aanhangig maakt die rijzen met het oog op de opmaak 
van een inventaris die tot doel heeft de inhoud van nalatenschap te bepalen voorafgaandelijk aan 
een verdeling. 

Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Plaatselijke bevoegdheid - Nalatenschap - Inhoud - Inventaris - 
Moeilijkheden bij de opmaak - Bevoegde vrederechter

29 juni 2017 C.2016.0257.F AC nr. ...29 juni 2017

- Art. 1184 Gerechtelijk Wetboek

BEWIJS

BURGERLIJKE ZAKEN

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Burgerlijke zaken - Vermoedens - Handelskoopovereenkomst - Aanvaarde factuur

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

CASSATIE

BEVOEGDHEID VAN HET HOF

Wanneer de feitenrechter de buitenlandse wet toepast, gaat het Hof de overeenstemming na van 
de beslissing van de feitenrechter met de interpretatie die aan die wet gegeven wordt in het land 
van oorsprong; het Hof heeft ten aanzien van buitenlands recht geen rechtscheppende taak (1). (1) 
Zie concl. OM.  

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Vreemde wet - Toepassing door de feitenrechter - Beoordeling 
van de draagwijdte - Interpretatie - Toetsing door het Hof
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27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Substitutie van motieven door toepassing van de buitenlandse wet is slechts mogelijk wanneer de 
draagwijdte van die buitenlandse wet zo evident is dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan 
bestaan over de correcte interpretatie ervan of wanneer de betrokken buitenlandse wet reeds is 
uitgelegd door de hoogste rechterlijke instanties van het land van oorsprong (1). (1) Zie de op dit 
punt strijdige concl. OM; het OM was van mening dat de diverse rechtsvragen die zich stellen in 
verband met de toepassing van artikel 438, derde lid, van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch  op de 
feiten van deze zaak, aan de criteria beantwoorden om tot substitutie van de rechtsgrond naar 
vreemd recht te kunnen overgaan. Anders dan het besteden arrest, was het OM van mening dat het 
eerste onderdeel van het tweede middel, na substitutie van motieven, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk was. 

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Substitutie van motieven - Toepassing van de buitenlandse 
wet

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Bevoegdheid van het hof - Allerlei - Vreemde wet - Toepassing door de feitenrechter - Beoordeling 
van de draagwijdte - Interpretatie - Toetsing door het Hof

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Bevoegdheid van het hof - Algemeen - Substitutie van motieven - Toepassing van de buitenlandse 
wet

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

CASSATIEBEROEP

TUCHTZAKEN

Cassatieberoep kan worden ingesteld tegen de beslissing in laatste aanleg van de Kamer van 
verwijzing en instaatstelling over de verwijzing naar de tuchtinstantie bij de bedrijfsrevisoren (1). (1) 
Zie Cass. 10 juni 2005, AR D.02.0029.N, AC 2005, nr. 334, met concl. van advocaat-generaal 
BRESSELEERS; zie ook Cass. 1 juni 2006, AR C.05.0440.N en C.06.0017.N, inzake het cassatieberoep 
bij evaluatie.  

Tuchtzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Bedrijfsrevisor - Kamer van verwijzing en 
instaatstelling - Beslissing in laatste aanleg over de verwijzing naar de tuchtinstantie bij de 
bedrijfsrevisoren

3 februari 2017 D.2015.0012.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. 44, § 1, eerste lid, 46, § 1, 47 en 55 tot 57 Wet 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut der 
bedrijfsrevisoren

- Artt. 2 en 608 Gerechtelijk Wetboek

CASSATIEMIDDELEN

6/ 19



LiberCas 9/2017

BURGERLIJKE ZAKEN

Substitutie van motieven door toepassing van de buitenlandse wet is slechts mogelijk wanneer de 
draagwijdte van die buitenlandse wet zo evident is dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan 
bestaan over de correcte interpretatie ervan of wanneer de betrokken buitenlandse wet reeds is 
uitgelegd door de hoogste rechterlijke instanties van het land van oorsprong (1). (1) Zie de op dit 
punt strijdige concl. OM; het OM was van mening dat de diverse rechtsvragen die zich stellen in 
verband met de toepassing van artikel 438, derde lid, van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch  op de 
feiten van deze zaak, aan de criteria beantwoorden om tot substitutie van de rechtsgrond naar 
vreemd recht te kunnen overgaan. Anders dan het besteden arrest, was het OM van mening dat het 
eerste onderdeel van het tweede middel, na substitutie van motieven, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk was. 

Burgerlijke zaken - Belang - Substitutie van motieven - Toepassing van de buitenlandse wet

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Burgerlijke zaken - Belang - Substitutie van motieven - Toepassing van de buitenlandse wet

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Wanneer de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op onaantastbare wijze oordeelt 
dat er rechtsmisbruik is, gaat het Hof na of uit de vaststellingen het bestaan van een dergelijk 
misbruik kan worden afgeleid.

Burgerlijke zaken - Onaantastbare beoordeling door feitenrechter - Bevoegdheid van het Hof

3 februari 2017 C.2016.0055.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

ECONOMIE

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Wetboek Economisch Recht - Vrije uitoefening van economische activiteiten - Beperking

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

Artikel IV.1., §1, WER wordt niet geschonden doordat vrije beroepsbeoefenaren zoals advocaten of 
de OVB door middel van zelfregulering bepaalde ethische regels vastleggen indien deze regels 
evenredig blijven met het nagestreefde en door de nationale openbare overheid opgelegde doel; 
voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat is het van wezenlijk belang dat de cliënt in 
volledige onafhankelijkheid en in zijn belang wordt verdedigd, dat de advocaat elk risico van 
belangenconflict vermijdt en een strikt beroepsgeheim in acht neemt (1). (1) Zie concl. OM.  

 - Wetboek Economisch Recht - Mededinging - Beperking

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. IV.1., § 1 Wetbank 28 februari 2013 van economisch recht

 - Wetboek Economisch Recht - Vrije uitoefening van economische activiteiten - Beperking
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Uit de bepalingen van artikel II.3 en II.4 WER volgt dat de vrije uitoefening van enige economische 
activiteit onder meer kan worden beperkt door wetten die de openbare orde betreffen; de regels 
die de uitoefening van het beroep van advocaat regelen, in het bijzonder met betrekking tot de 
onafhankelijkheid van de advocaat en de vertrouwelijkheid van de contacten tussen advocaten 
onderling en tussen advocaten en hun cliënt, zijn van openbare orde (1). (1) Zie concl. OM. 

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. II.3 en II.4 Wetbank 28 februari 2013 van economisch recht

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

 - Wetboek Economisch Recht - Mededinging - Beperking

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

GERECHTSKOSTEN

BURGERLIJKE ZAKEN

Om, ter vaststelling van het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, te oordelen of het geschil een 
al dan niet in geld waardeerbare vordering betreft, dient uitgegaan van hetgeen in de akte 
rechtsingang gevorderd wordt of ter beslechting wordt voorgelegd en niet van hetgeen uiteindelijk 
door de rechter wordt beslist.

Burgerlijke zaken - Procedure voor de feitenrechter - Rechtsplegingsvergoeding - Vordering - Al 
dan niet in geld waardeerbaar - Beoordeling - Criterium

27 januari 2017 C.2016.0231.N AC nr. ...27 januari 2017

- Artt. 2 en 3 KB 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 
1022 Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 Wet 21 
april 2007 betreffende de verhaalbaarhe

- Artt. 577 en 1022 Gerechtelijk Wetboek

GEZINSBIJSLAG

WERKNEMERS

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Werknemers - Kinderbijslag

19 juni 2017 S.2016.0006.F AC nr. ...19 juni 2017

In het stelsel dat door de Algemene kinderbijslagwet is ingericht om de toename van de kosten voor 
de opvoeding van kinderen te compenseren, wordt de kinderbijslag in functie van het belang van 
het kind in principe betaald aan de persoon die het daadwerkelijk opvoedt of, in buitengewone 
omstandigheden, aan het kind zelf wanneer het verondersteld wordt in te staan voor de 
beslissingen en de kosten die het aanbelangen; bijgevolg kan de premie die niet betaald is in functie 
van het belang van het kind en in principe aan een persoon die een kind kan opvoeden of aan een 
kind dat kan instaan voor de kosten die het aanbelangen maar wel aan de twaalfjarige kinderen van 
de werknemers van de verweerster, niet worden beschouwd als een aanvulling op de kinderbijslag 
(1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2017, nr. ...

Werknemers - Kinderbijslag
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19 juni 2017 S.2016.0006.F AC nr. ...19 juni 2017

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Artt. 68, 69 en 70 Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders

GRONDWET

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)

De grondwettelijke regels van de gelijkheid en niet-discriminatie houden in dat eenieder die zich in 
dezelfde toestand bevindt, op dezelfde wijze moet worden behandeld, maar sluiten niet uit dat een 
verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 
verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is; het bestaan van dergelijke 
verantwoording moet worden beoordeeld in functie van het doel en de gevolgen van de genomen 
maatregel; het gelijkheidsbeginsel is ook miskend wanneer vaststaat dat tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat (1). (1) Zie concl. 
OM.  

Art.  10 - Advocaat - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Uitsluiting van de 
advocaten-stagiairs - Grondwettelijk regels van de gelijkheid en niet-discriminatie

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Art.  10 - Advocaat - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Uitsluiting van de 
advocaten-stagiairs - Grondwettelijk regels van de gelijkheid en niet-discriminatie

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Van Ingelgem.

Art.  11 - Advocaat - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Uitsluiting van de 
advocaten-stagiairs - Grondwettelijk regels van de gelijkheid en niet-discriminatie

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

De grondwettelijke regels van de gelijkheid en niet-discriminatie houden in dat eenieder die zich in 
dezelfde toestand bevindt, op dezelfde wijze moet worden behandeld, maar sluiten niet uit dat een 
verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat 
verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is; het bestaan van dergelijke 
verantwoording moet worden beoordeeld in functie van het doel en de gevolgen van de genomen 
maatregel; het gelijkheidsbeginsel is ook miskend wanneer vaststaat dat tussen de aangewende 
middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat (1). (1) Zie concl. 
OM.  

Art.  11 - Advocaat - Detachering - Reglement van de Orde van Vlaamse balies - Uitsluiting van de 
advocaten-stagiairs - Grondwettelijk regels van de gelijkheid en niet-discriminatie

3 februari 2017 C.2016.0177.N AC nr. ...3 februari 2017

- Artt. 10 en 11 Grondwet 1994
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HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS

ALGEMEEN

De verrijking van het eigen vermogen van een echtgenoot door diens arbeid buiten een 
professionele context, waarmee, bijgevolg, geen enkele verarming van het gemeenschappelijk 
vermogen overeenstemt, kan geen aanleiding geven tot vergoeding.

Algemeen - Echtgenoten - Eigen vermogen - Arbeid buiten een professionele context - Verrijking - 
Vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen

29 juni 2017 C.2013.0376.F AC nr. ...29 juni 2017

- Artt. 1432 en 1435 Burgerlijk Wetboek

WETTELIJK STELSEL

De persoonlijke werkkracht en de waarde die ze vertegenwoordigt zijn eigen aan elke van de onder 
het wettelijk stelsel gehuwde echtgenoten.

Wettelijk stelsel - Echtgenoten - Persoonlijke werkkracht - Waarde - Eigen goed

29 juni 2017 C.2013.0376.F AC nr. ...29 juni 2017

- Art. 1401, 2 Burgerlijk Wetboek

INTERNATIONALE VERDRAGEN

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Internationale koop van roerende zaken - Verkoper - Verplichtingen - Niet-conformiteit - 
Kennisgeving aan de koper - Tijdstip - Kennis door de verkoper vóór de levering

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

De termijn waarvan sprake in artikel 38, 39 en 40 van het Weens Koopverdrag is een termijn binnen 
dewelke de koper verplicht is de goederen te keuren, protest te uiten of zich op het 
conformiteitsgebrek te beroepen, maar geen verjaringstermijn waarbinnen de vordering zelf moet 
worden ingesteld.

 - Internationale koop van roerende zaken - Weens Koopverdrag - Artikelen 38, 39 en 40 - 
Termijn - Aard

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

- Artt. 38, 39 en 40 Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende 
Roerende Zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980

 - Internationale koop van roerende zaken - Verkoper - Verplichtingen - Niet-conformiteit - 
Kennisgeving aan de koper - Tijdstip - Kennis door de verkoper vóór de levering
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Wanneer de verkoper, bij een internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken tussen 
partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn, het niet-beantwoorden van de zaken aan de 
overeenkomst kende of er niet onkundig kon van zijn, is vereist dat de verkoper dit zo snel mogelijk 
aan de koper bekend maakt, zodat een symmetrisch niveau van informatie en de redelijke 
verwachtingen van de partijen gevrijwaard blijven; aldus dient de verkoper die vóór de levering 
kennis had of niet onkundig kon zijn van het niet-beantwoorden van de zaken aan de 
overeenkomst, dit vóór de levering aan de koper mee te delen (1) (2). (1) Zie concl. OM; het OM 
concludeerde tot dezelfde rechtsregel maar was echter van oordeel dat het middel opkwam tegen 
een overtollige reden en bijgevolg niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang. (2) Verdrag der 
Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken, opgemaakt te Wenen, verkort "Weens Koopverdrag", goedgekeurd bij Wet 4 
september 1996.   

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

- Art. 40 Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, 
gedaan te Wenen op 11 april 1980

KOOP

Wanneer de verkoper, bij een internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken tussen 
partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn, het niet-beantwoorden van de zaken aan de 
overeenkomst kende of er niet onkundig kon van zijn, is vereist dat de verkoper dit zo snel mogelijk 
aan de koper bekend maakt, zodat een symmetrisch niveau van informatie en de redelijke 
verwachtingen van de partijen gevrijwaard blijven; aldus dient de verkoper die vóór de levering 
kennis had of niet onkundig kon zijn van het niet-beantwoorden van de zaken aan de 
overeenkomst, dit vóór de levering aan de koper mee te delen (1) (2). (1) Zie concl. OM; het OM 
concludeerde tot dezelfde rechtsregel maar was echter van oordeel dat het middel opkwam tegen 
een overtollige reden en bijgevolg niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang. (2) Verdrag der 
Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken, opgemaakt te Wenen, verkort "Weens Koopverdrag", goedgekeurd bij Wet 4 
september 1996.  

 - Internationale koop van roerende zaken - Verkoper - Verplichtingen - Niet-conformiteit - 
Kennisgeving aan de koper - Tijdstip - Kennis door de verkoper vóór de levering

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

- Art. 40 Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, 
gedaan te Wenen op 11 april 1980

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Handelskoopovereenkomst - Bewijs - Aanvaarde factuur - Bewijswaarde

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

De termijn waarvan sprake in artikel 38, 39 en 40 van het Weens Koopverdrag is een termijn binnen 
dewelke de koper verplicht is de goederen te keuren, protest te uiten of zich op het 
conformiteitsgebrek te beroepen, maar geen verjaringstermijn waarbinnen de vordering zelf moet 
worden ingesteld.

 - Internationale koop van roerende zaken - Weens Koopverdrag - Artikelen 38, 39 en 40 - 
Termijn - Aard

- Artt. 38, 39 en 40 Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende 
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27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Roerende Zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Internationale koop van roerende zaken - Verkoper - Verplichtingen - Niet-conformiteit - 
Kennisgeving aan de koper - Tijdstip - Kennis door de verkoper vóór de levering

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

LOON

ALGEMEEN

De geldsommen die de werkgever aan een derde betaalt, maken deel uit van het loon als de 
werknemer recht heeft op de betaling ervan en hij dat recht put uit de arbeidsovereenkomst of een 
dienstbetrekking van de werkgever; de geldsommen die de werkgever aan de werknemer betaalt, 
of aan een derde als de werknemer recht heeft op de betaling ervan, zijn in principe verschuldigd 
ingevolge de dienstbetrekking; de wetgever heeft de vrijgevigheden van de werkgever aan de 
werknemer willen uitsluiten van het begrip loon; die conclusie geldt enkel als het voordeel geen 
recht van de werknemer is, ten laste van de werkgever en ingevolge de dienstbetrekking maar 
onder meer wordt toegekend bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, naar aanleiding van 
een arbeidsonderbreking of wegens bijzondere omstandigheden als daar zijn de persoonlijke 
genegenheid of waardering van de werkgever of één of andere gebeurtenis in het persoonlijk leven 
of dat van de familie van de werknemer  (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2017, nr. ...   

Algemeen - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Berekeningswijze - Loon

19 juni 2017 S.2016.0006.F AC nr. ...19 juni 2017

- Art. 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Algemeen - Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdragen - Berekeningswijze - Loon

19 juni 2017 S.2016.0006.F AC nr. ...19 juni 2017

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)

 - Recht op maatschappelijke integratie - Toekenningsvoorwaarde - Werkbereidheid - 
Verhindering - Studie - Billijkheidsreden - Vordering van het recht op werkloosheidsuitkeringen
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Studies die de werkbereidheid van de sociaal verzekerde verhinderen in de zin van artikel 3, 5°, van 
de wet van 26 mei 2002, kunnen een billijkheidsreden vormen in de zin van die bepaling, ook als ze 
hem verhinderen tegelijkertijd beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt in de zin van de artikelen 56 
tot 59decies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering, hoewel de voorwaarden bepaald door artikel 93 van dat koninklijk 
besluit voor het vrijstellen van die voorwaarde voor het recht op werkloosheidsuitkeringen niet 
vervuld zijn; wanneer die studies ook in die omstandigheden een billijkheidsreden vormen, hetgeen 
door de bodemrechter in feite wordt beoordeeld, kan de sociaal verzekerde die zijn studie voortzet 
zijn recht op werkloosheidsuitkeringen niet doen gelden in de zin van artikel 3, 6° (1). (1) Zie concl. 
OM in Pas. 2017, nr. ...  

19 juni 2017 S.2016.0009.F AC nr. ...19 juni 2017

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

 - Recht op maatschappelijke integratie - Toekenningsvoorwaarde - Werkbereidheid - 
Verhindering - Studie - Billijkheidsreden - Vordering van het recht op werkloosheidsuitkeringen

19 juni 2017 S.2016.0009.F AC nr. ...19 juni 2017

NOTARIS

Artikel 1, eerste lid, van de wet van 25 ventôse - 5 germinal jaar XI sluit niet uit dat er tussen de 
notaris en de partijen die hem raadplegen met het oog op de redactie van een authentieke akte een 
overeenkomst kan ontstaan. 

 - Ambt - Raadpleging - Aard van de verhouding - Overeenkomst

29 juni 2017 C.2012.0590.F AC nr. ...29 juni 2017

- Art. 1, eerste lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

Wanneer de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op onaantastbare wijze oordeelt 
dat er rechtsmisbruik is, gaat het Hof na of uit de vaststellingen het bestaan van een dergelijk 
misbruik kan worden afgeleid.

 - Rechtsmisbruik - Bevoegdheid van het Hof

3 februari 2017 C.2016.0055.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

OVEREENKOMST

BESTANDDELEN

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Bestanddelen - Algemeen - Handelskoop - Bewijs - Aanvaarde factuur - Bewijswaarde

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017
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INTERNATIONAAL RECHT

De termijn waarvan sprake in artikel 38, 39 en 40 van het Weens Koopverdrag is een termijn binnen 
dewelke de koper verplicht is de goederen te keuren, protest te uiten of zich op het 
conformiteitsgebrek te beroepen, maar geen verjaringstermijn waarbinnen de vordering zelf moet 
worden ingesteld.

Internationaal recht - Internationale koop van roerende zaken - Weens Koopverdrag - Artikelen 
38, 39 en 40 - Termijn - Aard

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

- Artt. 38, 39 en 40 Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende 
Roerende Zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

Internationaal recht - Internationale koop van roerende zaken - Verkoper - Verplichtingen - Niet-
conformiteit - Kennisgeving aan de koper - Tijdstip - Kennis door de verkoper vóór de levering

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Wanneer de verkoper, bij een internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken tussen 
partijen die in verschillende Staten gevestigd zijn, het niet-beantwoorden van de zaken aan de 
overeenkomst kende of er niet onkundig kon van zijn, is vereist dat de verkoper dit zo snel mogelijk 
aan de koper bekend maakt, zodat een symmetrisch niveau van informatie en de redelijke 
verwachtingen van de partijen gevrijwaard blijven; aldus dient de verkoper die vóór de levering 
kennis had of niet onkundig kon zijn van het niet-beantwoorden van de zaken aan de 
overeenkomst, dit vóór de levering aan de koper mee te delen (1) (2). (1) Zie concl. OM; het OM 
concludeerde tot dezelfde rechtsregel maar was echter van oordeel dat het middel opkwam tegen 
een overtollige reden en bijgevolg niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang. (2) Verdrag der 
Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende 
roerende zaken, opgemaakt te Wenen, verkort "Weens Koopverdrag", goedgekeurd bij Wet 4 
september 1996.  

Internationaal recht - Internationale koop van roerende zaken - Verkoper - Verplichtingen - Niet-
conformiteit - Kennisgeving aan de koper - Tijdstip - Kennis door de verkoper vóór de levering

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

- Art. 40 Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, 
gedaan te Wenen op 11 april 1980

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

Een door een vennootschap gesloten overeenkomst bindt alleen deze vennootschap en niet de 
natuurlijke persoon die in zijn hoedanigheid van orgaan van de vennootschap de overeenkomst 
namens de vennootschap heeft gesloten; hij kan enkel als medeschuldenaar van die overeenkomst 
worden aangemerkt mits hij zich zelf daartoe, in eigen naam, verbonden heeft (1). (1) Zie R. 
STEENNOT, "De tegenwerpbaarheid van algemene voorwaarden" (noot onder Vred. Etterbeek 28 
september 2012), T.Vred. 2013, (574) 577.  

Rechten en verplichtingen van partijen - Voor derden - Vennootschappen - 
Handelsvennootschappen - Door de vennootschap gesloten overeenkomst - Draagwijdte - 
Natuurlijke persoon optredend als orgaan - Medeschuldenaar

- Artt. 1108, 1134, eesrte lid, en 1165 Burgerlijk Wetboek
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27 januari 2017 C.2016.0141.N AC nr. ...27 januari 2017

VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING)

Een door een vennootschap gesloten overeenkomst bindt alleen deze vennootschap en niet de 
natuurlijke persoon die in zijn hoedanigheid van orgaan van de vennootschap de overeenkomst 
namens de vennootschap heeft gesloten; hij kan enkel als medeschuldenaar van die overeenkomst 
worden aangemerkt mits hij zich zelf daartoe, in eigen naam, verbonden heeft (1). (1) Zie R. 
STEENNOT, "De tegenwerpbaarheid van algemene voorwaarden" (noot onder Vred. Etterbeek 28 
september 2012), T.Vred. 2013, (574) 577.  

Verbindende kracht (niet-uitvoering) - Vennootschappen - Handelsvennootschappen - Door de 
vennootschap gesloten overeenkomst - Draagwijdte - Natuurlijke persoon optredend als orgaan - 
Medeschuldenaar

27 januari 2017 C.2016.0141.N AC nr. ...27 januari 2017

- Artt. 1108, 1134, eesrte lid, en 1165 Burgerlijk Wetboek

PENSIOEN

WERKNEMERS

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Werknemers - Aanvraag - Begrip

19 juni 2017 S.2016.0011.F AC nr. ...19 juni 2017

De artikelen 108, 3°, van de wet van 28 december 2011 en 3/1 van het koninklijk besluit van 26 april 
2012 definiëren niet, voor wat de toepassing ervan betreft, wat onder aanvraag moet worden 
verstaan; het middel neemt aan, precies zoals het arrest beslist, dat die aanvraag niet vereenzelvigd 
kan worden met deze bedoeld in artikel 9, § 1 en 2, van het koninklijk besluit van 21 december 
1967; de rechter die de voormelde artikelen 108, 3°, en 3/1 aldus uitlegt dat ze van toepassing zijn 
op elke stap die daadwerkelijk ondernomen is bij de Rijksdienst voor Pensioenen in het raam van 
een vervroegd vertrek met vervroegd rustpensioen op zestig jaar in 2013 als gevolg, verantwoordt 
zijn beslissing naar recht (1). (1) Zie concl. OM in Pas. 2017, nr. ...  

Werknemers - Aanvraag - Begrip

19 juni 2017 S.2016.0011.F AC nr. ...19 juni 2017

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)

Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en voorzichtig persoon; dat is 
onder meer het geval wanneer de veroorzaakte schade buiten verhouding staat tot het voordeel 
dat de houder van het recht nastreeft of heeft verkregen; bij de beoordeling van de belangen die in 
het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak (1). (1) 
Cass. 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC 2009, nr. 182; zie ook Cass. 30 januari 2003, AR C.00.0632.F, 
AC 2003, nr. 69.  

 - Rechtsmisbruik

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek
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3 februari 2017 C.2016.0055.N AC nr. ...3 februari 2017

Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en voorzichtig persoon; dat is 
onder meer het geval wanneer de veroorzaakte schade buiten verhouding staat tot het voordeel 
dat de houder van het recht nastreeft of heeft verkregen; bij de beoordeling van de belangen die in 
het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak (1). (1) 
Cass. 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC 2009, nr. 182; zie ook Cass. 30 januari 2003, AR C.00.0632.F, 
AC 2003, nr. 69.  

 - Rechtsmisbruik - Belangen in het geding - Beoordeling - Feitenrechter

3 februari 2017 C.2016.0055.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

RECHTSMISBRUIK

Wanneer de rechter op grond van de omstandigheden van de zaak op onaantastbare wijze oordeelt 
dat er rechtsmisbruik is, gaat het Hof na of uit de vaststellingen het bestaan van een dergelijk 
misbruik kan worden afgeleid. 

 - Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter - Bevoegdheid van het Hof

3 februari 2017 C.2016.0055.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en voorzichtig persoon; dat is 
onder meer het geval wanneer de veroorzaakte schade buiten verhouding staat tot het voordeel 
dat de houder van het recht nastreeft of heeft verkregen; bij de beoordeling van de belangen die in 
het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak (1). (1) 
Cass. 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC 2009, nr. 182; zie ook Cass. 30 januari 2003, AR C.00.0632.F, 
AC 2003, nr. 69.  

 - Belangen in het geding - Beoordeling - Feitenrechter

3 februari 2017 C.2016.0055.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de uitoefening van dat recht door een bedachtzaam en voorzichtig persoon; dat is 
onder meer het geval wanneer de veroorzaakte schade buiten verhouding staat tot het voordeel 
dat de houder van het recht nastreeft of heeft verkregen; bij de beoordeling van de belangen die in 
het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak (1). (1) 
Cass. 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC 2009, nr. 182; zie ook Cass. 30 januari 2003, AR C.00.0632.F, 
AC 2003, nr. 69.  

 - Arbitrage - Arbitrale uitspraak - Uitlegging door de vernietigingsrechter

3 februari 2017 C.2016.0055.N AC nr. ...3 februari 2017

- Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek

SOCIALE ZEKERHEID
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WERKNEMERS

Conclusie van advocaat-generaal Genicot.

Werknemers - Bijdragen - Berekeningswijze - Loon

19 juni 2017 S.2016.0006.F AC nr. ...19 juni 2017

De geldsommen die de werkgever aan een derde betaalt, maken deel uit van het loon als de 
werknemer recht heeft op de betaling ervan en hij dat recht put uit de arbeidsovereenkomst of een 
dienstbetrekking van de werkgever; de geldsommen die de werkgever aan de werknemer betaalt, 
of aan een derde als de werknemer recht heeft op de betaling ervan, zijn in principe verschuldigd 
ingevolge de dienstbetrekking; de wetgever heeft de vrijgevigheden van de werkgever aan de 
werknemer willen uitsluiten van het begrip loon; die conclusie geldt enkel als het voordeel geen 
recht van de werknemer is, ten laste van de werkgever en ingevolge de dienstbetrekking maar 
onder meer wordt toegekend bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, naar aanleiding van 
een arbeidsonderbreking of wegens bijzondere omstandigheden als daar zijn de persoonlijke 
genegenheid of waardering van de werkgever of één of andere gebeurtenis in het persoonlijk leven 
of dat van de familie van de werknemer  (1). (1) Zie concl. OM. in Pas. 2017, nr. ...  

Werknemers - Bijdragen - Berekeningswijze - Loon

19 juni 2017 S.2016.0006.F AC nr. ...19 juni 2017

- Art. 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

- Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers

- Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders

VENNOOTSCHAPPEN

HANDELSVENNOOTSCHAPPEN

Een door een vennootschap gesloten overeenkomst bindt alleen deze vennootschap en niet de 
natuurlijke persoon die in zijn hoedanigheid van orgaan van de vennootschap de overeenkomst 
namens de vennootschap heeft gesloten; hij kan enkel als medeschuldenaar van die overeenkomst 
worden aangemerkt mits hij zich zelf daartoe, in eigen naam, verbonden heeft (1). (1) Zie R. 
STEENNOT, "De tegenwerpbaarheid van algemene voorwaarden" (noot onder Vred. Etterbeek 28 
september 2012), T.Vred. 2013, (574) 577.  

Handelsvennootschappen - Algemeen - Overeenkomst - Door de vennootschap gesloten - 
Verbindende kracht - Draagwijdte - Natuurlijke persoon optredend als orgaan - Medeschuldenaar

27 januari 2017 C.2016.0141.N AC nr. ...27 januari 2017

- Artt. 1108, 1134, eesrte lid, en 1165 Burgerlijk Wetboek

VERVOER

GOEDERENVERVOER

Goederenvervoer - Landvervoer. wegvervoer - Wegvervoer - Verplichting houder te zijn van een 
geldige vervoersvergunning - Begrip
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Wanneer aan boord van het daartoe gebruikte motorvoertuig geen eensluidend verklaarde kopie 
van de vervoersvergunning aanwezig is, is er sprake van één van de in artikel 36 Wet 
Goederenvervoer over de Weg bedoelde inbreuken waarvoor de bevoegd ambtenaren, onder de 
voorwaarden gesteld in de artikelen 32 en 34 van die wet, onmiddellijk een geldsom kunnen innen 
(1). (1) Art. 32, § 1, Wet Goederenvervoer over de Weg, zoals van toepassing vóór de opheffing 
ervan bij Wet 15 juli 2013.  

27 januari 2017 C.2016.0132.N AC nr. ...27 januari 2017

- Artt. 5, § 1, 32, § 1, en 36 Wet 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg.

VONNISSEN EN ARRESTEN

BURGERLIJKE ZAKEN

De rechter die een arbitrale uitspraak vernietigt, legt deze op onaantastbare wijze uit tenzij zijn 
uitleg onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (1). (1) Zie Cass. 13 januari 2011, AR 
C.10.0302.F, AC 2011, nr. 33.

Burgerlijke zaken - Algemeen - Arbitrage - Arbitrale uitspraak - Uitlegging door de 
vernietigingsrechter

27 januari 2017 C.2015.0467.N AC nr. ...27 januari 2017

- Art. 1704, 2, j) Gerechtelijk Wetboek

VREEMDE WET

De feitenrechter die de buitenlandse wet toepast dient de draagwijdte ervan te bepalen door 
rekening te houden met de interpretatie die eraan gegeven wordt in het land van oorsprong (1). (1) 
Zie concl. OM.

 - Toepassing door de feitenrechter - Beoordeling van de draagwijdte - Interpretatie

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Wanneer de feitenrechter de buitenlandse wet toepast, gaat het Hof de overeenstemming na van 
de beslissing van de feitenrechter met de interpretatie die aan die wet gegeven wordt in het land 
van oorsprong; het Hof heeft ten aanzien van buitenlands recht geen rechtscheppende taak (1). (1) 
Zie concl. OM.

 - Hof van Cassatie - Bevoegdheid van het Hof - Toetsing door het Hof - Toepassing door de 
feitenrechter - Beoordeling van de draagwijdte - Interpretatie

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Substitutie van motieven - Toepassing van de buitenlandse wet

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

 - Toepassing door de feitenrechter - Beoordeling van de draagwijdte - Interpretatie - Hof van 
Cassatie - Bevoegdheid van het Hof - Toetsing door het Hof
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Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Substitutie van motieven door toepassing van de buitenlandse wet is slechts mogelijk wanneer de 
draagwijdte van die buitenlandse wet zo evident is dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan 
bestaan over de correcte interpretatie ervan of wanneer de betrokken buitenlandse wet reeds is 
uitgelegd door de hoogste rechterlijke instanties van het land van oorsprong (1). (1) Zie de op dit 
punt strijdige concl. OM; het OM was van mening dat de diverse rechtsvragen die zich stellen in 
verband met de toepassing van artikel 438, derde lid, van het Duitse Bürgerliches Gesetzbuch  op de 
feiten van deze zaak, aan de criteria beantwoorden om tot substitutie van de rechtsgrond naar 
vreemd recht te kunnen overgaan. Anders dan het besteden arrest, was het OM van mening dat het 
eerste onderdeel van het tweede middel, na substitutie van motieven, bij gebrek aan belang niet 
ontvankelijk was. 

 - Substitutie van motieven - Toepassing van de buitenlandse wet

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017

Conclusie van advocaat-generaal Vandewal.

 - Toepassing door de feitenrechter - Beoordeling van de draagwijdte - Interpretatie

27 januari 2017 C.2015.0238.N AC nr. ...27 januari 2017
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