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Nr. 139

3° KAMER - 1 maart 2010

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BESTUURSRECHT - ALGEMENE BEGINSELEN VAN 
BEHOORLIJK BESTUUR - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - DRAAGWIJDTE

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - EXCEPTIE VAN 
ONWETTIGHEID - TAAK VAN DE RECHTER

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BESLAGRECHTER - 
ONDERZOEK VAN DE WETTIGHEID VAN EEN REGULARISATIEVERGUNNING - TAAK VAN DE RECHTER

4º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAG EN EXECUTIE - BESLAGRECHTER - ONDERZOEK VAN DE 
ACTUALITEIT VAN DE TITEL VAN TENUITVOERLEGGING - INVLOED VAN EEN NADIEN TUSSENGEKOMEN 
REGULARISATIEVERGUNNING - TAAK VAN DE RECHTER

5º BERUSTING - STEDENBOUW - GEMACHTIGD AMBTENAAR - REGULARISATIEBESLISSING - GEEN 
ADMINISTRATIEF BEROEP - VERSTREKEN TERMIJN - GEVOLG

1º De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten het recht op rechtszekerheid in,  
wat onder meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op de openbare diensten 
en erop moet kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen en een standvastig beleid vol-
gen dat de burger niet anders kan opvatten. Het recht op rechtszekerheid kan echter  
door de burger niet worden ingeroepen indien dat beginsel leidt tot een beleid dat tegen  
de wettelijke bepalingen ingaat1. (Beginsel van behoorlijk bestuur; Agemeen rechtsbegin-
sel van het recht op rechtszekerheid)

2º Wanneer het bestuur de onwettigheid opwerpt van een besluit waarop de rechtszoek-
ende steunt tot staving van de door hem ingeroepen rechtszekerheid, moet de rechter  
nagaan in welke mate dit besluit redelijke verwachtingen heeft gecreëerd. De wettigheid 
van het betrokken besluit moet hij hierbij in zijn beoordeling betrekken2. (Artt. 149 en 159, 
Gw. 1994)

3º en 4° Bij het onderzoek naar de actualiteit van de titel waarop het bestuur steunt om een  
veroordeling uit te voeren, kan de beslagrechter op grond van de rechtszekerheid een 
later tussengekomen regularisatiebesluit dat nog niet vernietigd is, in zijn beoordeling be-
trekken. Dit laat hem evenwel niet toe om zonder meer de door het bestuur opgeworpen  
exceptie van onwettigheid van het regularisatiebesluit te verwerpen. De vraag naar de 
wettigheid van een regularisatiebesluit kan determinerend zijn voor de rechtszekerheid  
en voor de redelijke verwachtingen van de rechtszoekende3. (Artt. 149 en 159, Gw. 1994)

5º De omstandigheid dat  de gemachtigd ambtenaar geen hoger beroep heeft  ingesteld 
tegen een regularisatiebeslissing van de bestendige deputatie en de termijn heeft laten  
verstrijken om hoger beroep in te stellen bij de Vlaamse regering, houdt nog niet noodza-
kelijk in dat de overheid berust heeft en een toestand die indruist tegen de openbare orde 
heeft aanvaard. Dit is niet anders wanneer een zekere tijd verstreken is sedert de, vol-
gens het bestuur onwettelijke, regularisatie werd verleend4. (Art. 1044, Ger.W.)

(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST T. V. e.a.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd: 

1 Zie de conclusies van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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1. De appelrechters werden als beslagrechter in hoger beroep geconfronteerd met een 
regularisatievergunning waarop verweerder zich beroept om niet te moeten overgaan tot 
het voordien bevolen herstel van de plaats in de vorige staat en het betalen van de ver-
beurde dwangsommen.

2. Vooreerst erkennen de appelrechters de wettigheidstoets op grond van artikel 159 
Gw. maar schuiven zij dit terzijde met hun oordeel dat de exceptie van illegaliteit van de 
regularisatievergunning moet wijken voor de rechtszekerheid, die in de hiërarchie van de 
normen op gelijke voet staat, en voor de stabiliteit van de rechtsverhouding, waarna zij 
vaststellen dat de herstelmaatregel zijn actualiteit heeft verloren en er dus geen dwang-
sommen verbeurd zijn.

Uw Hof oordeelde bij arrest van 14 juni 19995, en dit werd bevestigd in latere arresten, 
dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur het recht op rechtszekerheid insluiten 
en dat dit ondermeer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op de openbare dien-
sten en erop moet kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen en een standvastig beleid 
volgen dat de burger niet anders kan opvatten. De algemene beginselen van behoorlijk be-
stuur kunnen evenwel, aldus Uw Hof, niet ingeroepen worden indien zij leiden tot een be-
leid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat.

De rechtszekerheid kan, als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dus in de regel 
niet gelden contra legem.

Toch heeft het legaliteitsbeginsel niet zonder meer voorrang op het rechtszekerheidsbe-
ginsel. Ook het legaliteitsbeginsel heeft een relatieve waarde en moet worden afgewogen 
tegen de toepassing van andere beginselen. Het gegeven dat het Grondwettelijk verankerd 
is toont het grote belang van dit beginsel aan maar doet geen afbreuk aan het relatief 
karakter ervan.

Zo heeft uw Hof in diverse arresten6 geoordeeld dat het bestuur een verleende bouwver-
gunning niet meer kan intrekken wegens een onzorgvuldigheid of onregelmatigheid die 
volgt uit de miskenning van een loutere vormvereiste, te wijten aan het bestuur zelf, nu 
deze vergunning voor degene die ze krijgt rechten doet ontstaan.

In dezelfde zin werd bij arrest van 21 mei 19917 geoordeeld.
Het relatief karakter van het legaliteitsbeginsel impliceert evenwel dat een afweging di-

ent te gebeuren ten aanzien van andere beginselen waarvan de toepassing zich opdringt.
Wanneer de overheid de onwettigheid van een besluit opwerpt en de begunstigde van 

dit besluit de rechtszekerheid aanvoert om de toepassing van dit besluit af te dwingen, is 
het de taak van de rechter om na te gaan of het besluit al dan niet onwettig is en in beves-
tigend geval na te gaan in welke mate de rechtszekerheid enige invloed kan uitoefenen zo-
dat aan het besluit toch nog enig gevolg kan gehecht worden.

Hierbij is het belang na te gaan of de overheid bij het uitvaardigen van het besluit al 
dan  niet  zelf  een  fout  heeft  begaan,  dan  wel  bij  de  begunstigde  gerechtvaardigde 
verwachtingen heeft verwekt.

En dat hebben de appelrechters niet gedaan.
Zonder  de  wettigheid  van  de  aangevoerde  regularisatievergunning  te  onderzoeken, 

noch enige afweging te maken schuiven zij het legaliteitsbeginsel terzijde en maken zij dit 
ondergeschikt aan het rechtszekerheidsbeginsel. 

Het eerste onderdeel is bijgevolg gegrond.
2. De appelrechters oordelen bovendien dat het opeisen van dwangsommen lange tijd 

5 Cass. 14 juni 1999, AR S.98.0093.N; AC 1999, nr. 352.
6 Cass. 10 sept. 1981, AC 1981-82, nr. 27; Cass. 3 dec. 1985, AC 1985-86, 475.
7 Cass. 21 mei 1991, AC 1990-1991, 930.
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nadat er door de gemachtigde ambtenaar als voorganger van de stedenbouwkundig in-
specteur berust was in de verleende regularisatie strijdt met het verbod van rechtsmisbruik 
en het beginsel van behoorlijk bestuur. 

In de rechtspraak van Uw Hof wordt aanvaard dat rechtsmisbruik kan bestaan in het 
uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de nor-
male uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon8.

Overeenkomstig de artikelen 1044 en 1045 Ger.W. is berusten in een beslissing afstand 
doen van de rechtsmiddelen die een partij tegen alle of sommige punten van die beslissing 
kan aanwenden en kan stilzwijgende berusting alleen afgeleid worden uit bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit het vaste voornemen blijkt dat de partij 
haar instemming heeft betuigd met de beslissing. De afstand van recht, althans het arrest 
van Uw Hof van 7 januari 19799 moet strikt uitgelegd worden en mag slechts afgeleid 
worden uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn.

Het louter feit dat de gemachtigd ambtenaar geen hoger beroep heeft aangetekend tegen 
een regularisatievergunning houdt op zich nog niet noodzakelijk in dat de overheid in die 
beslissing heeft berust.

Hieruit  volgt  dat  de  beslissing  van  rechtsmisbruik  gegrond  op  de  ten  onrechte 
aangenomen berusting, niet wettig verantwoord is.

Ook het tweede onderdeel is bijgevolg gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING.

ARREST

(AR C.09.0390.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 maart 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 4 februari 2010 verwe-

zen naar de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur sluiten het recht op rechts-

zekerheid in. Dit houdt onder meer in dat de burger moet kunnen vertrouwen op 
de openbare diensten en erop moet kunnen rekenen dat zij regels in acht nemen 
en een standvastig beleid volgen dat de burger niet anders kan opvatten. 

2. Het recht op rechtszekerheid kan echter door de burger niet worden ingeroe-
pen indien dat beginsel leidt tot een beleid dat tegen de wettelijke bepalingen in-
gaat.

8 Cass. 10 juni 2004, AR C.02.0039.N., AC 2004, nr. 315.
9 Cass. 7 jan. 1979, AC 1978-1979, 661.
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3. Wanneer het bestuur de onwettigheid opwerpt van een besluit waarop de 
rechtszoekende steunt tot staving van de door hem ingeroepen rechtszekerheid, 
moet de rechter nagaan in welke mate dit besluit redelijke verwachtingen heeft 
gecreëerd. De wettigheid van het betrokken besluit moet hij hierbij in zijn beoor-
deling betrekken.

4. Bij het onderzoek naar de actualiteit van de titel waarop het bestuur steunt 
om een veroordeling uit te voeren, kan de beslagrechter op grond van de rechts-
zekerheid een later tussengekomen regularisatiebesluit dat nog niet vernietigd is, 
in zijn beoordeling betrekken. Dit laat hem evenwel niet toe om zonder meer de 
door het bestuur opgeworpen exceptie van onwettigheid van het regularisatiebe-
sluit, te verwerpen. De vraag naar de wettigheid van een regularisatiebesluit kan 
determinerend zijn voor de rechtszekerheid en voor de redelijke verwachtingen 
van de rechtszoekende.

5. De appelrechters oordelen, zonder enig onderzoek naar de wettigheid van de 
toegekende regularisatie, dat de exceptie van onwettigheid van de regularisatie-
vergunning moet wijken voor de rechtszekerheid die in de hiërarchie van de nor-
men op gelijke voet staat als de wettigheid van de norm.

Zij schenden aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel 
6. De appelrechters oordelen dat de gemachtigd ambtenaar had berust in de 

verleende regularisatie en verleende stedenbouwkundige vergunning. Zij leiden 
hieruit af dat de stedenbouwkundige inspecteur als "opvolger" van de gemach-
tigd ambtenaar misbruik van recht zou plegen en het beginsel van behoorlijk be-
stuur zou miskennen door vooralsnog een dwangsom per dag vertraging te eisen.

7. De omstandigheid dat de gemachtigd ambtenaar geen hoger beroep heeft in-
gesteld tegen een regularisatiebeslissing van de bestendige deputatie van de pro-
vincie Limburg en de termijn heeft laten verstrijken om hoger beroep in te stellen 
bij de Vlaamse regering, houdt nog niet noodzakelijk in dat de overheid berust 
heeft en een toestand die indruist tegen de openbare orde heeft aanvaard. Dit is 
niet anders wanneer een zekere tijd verstreken is sedert de, volgens het bestuur 
onwettelijke, regularisatie werd verleend. 

8. Het arrest kon uit de in het arrest gegeven omstandigheden niet afleiden dat 
de overheid berust heeft en derhalve misbruik van recht zou plegen of het begin-
sel van de rechtszekerheid miskennen door vooralsnog dwangsommen per dag 
vertraging te eisen.

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

nietigde beslissing.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
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over. 
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.

1 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr.Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 140

3° KAMER - 1 maart 2010

STEDENBOUW — ALGEMEEN - HANDHAVING - STAKINGSBEVEL - AARD VAN DE 
MAATREGEL

Het bevel tot staking is een preventieve maatregel die niet alleen ertoe strekt de macht van  
de rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen, maar ook bedoeld is om inbreuken  
op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening zoals bedoeld in artikel 146 van het  
decreet te voorkomen. Het komt aan de rechter toe het bevel tot staking op zijn externe 
en interne wettigheid te toetsen, alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan  
wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust1.  (Art. 154, Decr. Vl. Parlement 
18 mei 1999)

(VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering T. L.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd: 
1. Artikel 154 DRO van 18 mei 1999 bepaalt dat de erin genoemde ambtenaren de on-

middellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik bevelen indien 
zij vaststellen dat deze een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146.

2. Uw Hof oordeelt dat het bevel tot staking een preventieve maatregel is. In die zin 
werd geoordeeld bij arresten van 18 mei 20072 en 16 januari 20093.

3. Dit oordeel sluit aan bij de wil van de decreetgever die de mogelijkheid voor de ad-
ministratie om wederrechtelijk uitgevoerde werken, handelingen of het gebruik stil te leg-
gen kaderde in een preventiebeleid dat de overheid wenst na te streven om aldus te ver-
mijden dat het kwaad volledig is geschied en de rechter die over de herstelmaatregel moet 
oordelen voor voldongen feiten wordt gesteld4. 

4. In de rechtsleer wordt het stakingsbevel omschreven als een administratieve sanctie 
die preventief opgelegd wordt in afwachting van een beslissing ten gronde over de regel-
matigheid van de werken, handelingen of gebruik en de herstelmaatregel die moet opge-
legd worden5. 

De mogelijkheid voor de administratie voor een preventieve stillegging verhindert een 
verdere aantasting van de goede ruimtelijke ordening, voorkomt dat de overheid wordt ge-
confronteerd met de problematiek van het “voldongen feit” en voorkomt dat aanzienlijke 
bedragen worden geïnvesteerd die nadien verloren blijken te zijn en dat jaren later een 
rechter een herstelmaatregel dient te bevelen met alle mogelijke sociale en economische 

1 Zie de conclusies van het openbaar ministerie.
2 Cass. 18 mei 2007, AR C.06.0567.N. 
3 Cass. 16 jan. 2009, AR C.06.0480.N.
4 Parl.St Vl.Raad, 1998-99, nr. 1332-1/7 en D. LINDEMANS en T.EYSKENS, in Ruimtelijke ordening en 
Stedenbouw – Vlaams Gewest, Artikelsgewijze commentaar, artikel 154/4.
5 D. LINDEMANS en T.EYSKENS, in Ruimtelijke ordening en Stedenbouw – Vlaams Gewest, Artikelsge-
wijze commentaar, artikel 154/4.
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drama’s van dien6. 
In tegenstelling tot het vorderen van herstelmaatregelen, waardoor de overheid a poste-

riori  beoogt  de  gevolgen  van een  reeds voltrokken bouwmisdrijf  te  doen  verdwijnen, 
wordt met de stopzetting een preventief optreden mogelijk gemaakt om het totstandkomen 
van moeilijk herstelbare situaties en latere zware herstelmaatregelen te vermijden7. 

Het bevel tot stopzetting heeft aldus een dubbele finaliteit. Voorkomen dat een verdere 
aantasting van de ruimtelijke ordening gebeurt en voorkomen dat de beoordeling van het 
herstel door de rechter wordt gehypothekeerd.

5. Om een stakingsbevel te kunnen opleggen moet het gaan om een werk, handeling of 
gebruik die een inbreuk vormt op artikel 146 DRO.

Het gaat hierbij om meer dan het louter onvergund bouwen van vergunningsplichtige 
constructies. Ook het wijzigen van het reliëf van de bodem, het gewoonlijk gebruiken van 
een grond voor de doeleinden bepaald in artikel 99 of het onvergund wijzigen van de 
hoofdfunctie zijn handelingen die voorwerp kunnen zijn van een stakingsbevel.

6. In de rechtsleer wordt er op gewezen dat de rechter die geconfronteerd wordt met een 
verzoek tot opheffing van het stakingsbevel, zich vaak laat leiden door een belangenafwe-
ging en daarbij vaak abstractie maakt van de vraag of voor het stopgezette werk wel een 
vergunning nodig of voorhanden is. Stopzettingsbevelen worden vaak opgeheven wanneer 
die klaarblijkelijk laattijdig zijn vb. wanneer het grootste gedeelte van de vergunnings-
plichtige werken reeds voltooid is, of wanneer de stillegging een te drastische maatregel 
lijkt die niet in verhouding staat tot het gebrek aan ernst van de gepleegde inbreuk8. 

7. Eiser voert aan dat hij in synthesebesluiten in hoger beroep een duidelijke omschrij-
ving had gegeven van de wederrechtelijke werken, handelingen en het gebruik die het 
voorwerp waren van de opeenvolgende stakingsbevelen. Het betrof hier niet alleen het on-
vergund oprichten van een boogloods maar ondermeer ook het gewoonlijk gebruiken van 
de grond voor het opslaan van materialen waarvoor verweerder geen stedenbouwkundige 
vergunning bezat.

De appelrechters betrekken de beoordeling van het belang enkel op de boogloods waar-
van de bouw is voltooid en oordelen dat het verder gebruik van de loods de mogelijkheid 
voor de rechter om te herstelmaatregel te bevelen niet hypothekeert omdat ook zonder het 
gebruik de boogloods blijft bestaan.

Zij bevelen de opheffing van de stakingsbevelen omdat er machtsoverschrijding aan de 
orde is nu de stakingsbevelen tot gebruik in niets bijdragen tot het vrijwaren van de mo-
gelijkheid van de rechter om het herstel te bevelen.

In  zoverre  zij  hiermee  ook  het  stakingsbevel  dat  betrekking  heeft  op  het  weder-
rechtelijke gewoonlijk gebruiken van de grond opheffen verantwoorden zij hun beslissing 
niet naar recht nu het wederrechtelijk gewoonlijk gebruiken van de grond een aantasting 
van  de  goede  ruimtelijke  ordening  impliceert  en  de  appelrechters  noch  de  vergun-
ningsplicht, noch deze aantasting van de goede ruimtelijke ordening in hun beoordeling 
betrekken.

Het tweede onderdeel is in zoverre gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING

6 G. DEBERSAQUES, Handhaving in handboek Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Die Keure, 2004, 
848.
7 B. BOUCKAERT en T. De WAELE, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaamse gewest, MYS en 
BREESCH, 2000, 208.
8 B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Vlaamse gewest, MYS en 
BREESCH, 2000, 209-210.
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ARREST

(AR C.09.0392.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 december 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 4 februari 2010 verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 99, §1, eerste lid, 5°, 146, eerste lid, 1°, 149, §1, eerste lid, 151, en 154, 

eerste, tweede en zesde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening (hierna Stedenbouwdecreet 1999).

Bestreden beslissing
Na verweerders hoger beroep gegrond te hebben verklaard, hervormt het bestreden ar-

rest de beschikking a quo, verklaart verweerders vordering in opheffing van de stakings-
bevelen ontvankelijk en gegrond, beveelt de onmiddellijke opheffing van de stakingsbe-
velen tot gebruik van 15 september 2006, 22 september 2006 en 26 oktober 2006, betref-
fende het perceel gelegen te Z. en veroordeelt de eiser tot de kosten van beide aanleggen, 
en dit op volgende gronden:

"Het belang
De eerste rechter besloot tot het gebrek aan wettig belang, op grond dat: 'de vordering 

van (de verweerder), die ertoe strekt de opheffing te bekomen van de verschillende sta-
kingsbevelen, komt neer op het nastreven van het behoud van de constructies en van het 
gebruik van het perceel zonder over een vergunning te beschikken, terwijl een vergunning 
vereist is'.

De eerste rechter miskent het doel van het stakingsbevel dat de beveiliging beoogt van 
de macht van de (bodem)rechter om het herstel te bevelen: men moet vermijden dat wer-
ken of handelingen voortgezet worden die later door de rechter moeilijk ongedaan kunnen 
worden gemaakt, zodat zijn opdracht om zo nodig het herstel in de vorige toestand te be-
velen, bemoeilijkt zoniet onmogelijk wordt te realiseren wegens een onomkeerbare toe-
stand.

In deze is de bouw van de litigieuze boogloods voltooid. Het is dus niet duidelijk hoe 
het verder gebruik van de boogloods de mogelijkheid van de rechter om in voorkomend 
geval de herstelmaatregel te bevelen zou kunnen hypothekeren. Ook zonder het gebruik 
blijft de boogloods overigens bestaan.

Ook (de eiser) heeft geen oog voor het preventief karakter van het stakingsbevel, wan-
neer hij argumenteert dat '(de verweerder) hulp vraagt van de rechter om hem te helpen 
een onwettige toestand te bestendigen, hem te verhinderen dat (de eiser) art. 154 e.a. van 
het Decreet (...) zou toepassen' (syntheseconclusie, blz. 6).
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(De verweerder) vordert de opheffing van drie stakingsbevelen tot gebruik, die in deze 
niet het karakter van een beveiligingsmaatregel hebben.

(De verweerder) heeft dan ook een wettig belang.
Ten gronde
(De verweerder) steunt zijn vordering, benevens op het gebrek aan beschrijving van de 

inbreuken in de drie stakingsbevelen, het gebrek aan motivering van de stakingsbevelen, 
de schending van het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel, de onmogelijkheid tot ver-
wijderen van de goederen van het perceel, ingevolge de houding van de eigenaar van het 
dienend erf van doorgang, ook op de machtsoverschrijding dan wel machtsafwending.

Het (hof van beroep) kent de vordering toe op grond van dit laatste middel, zonder de 
overige middelen nog te onderzoeken, die immers niet tot een ruimere opheffing van de 
stakingsbevelen zouden kunnen leiden.

Er is in deze inderdaad machtsoverschrijding aan de orde, nu de drie stakingsbevelen 
tot gebruik in niets bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de rechter om het 
herstel te bevelen.

(De eiser) betwist ten onrechte dat de litigieuze stakingsbevelen tot gebruik als een an-
ticipatieve straf worden aangewend.

De litigieuze stakingsbevelen tot gebruik dragen in niets bij tot het beveiligen van de 
mogelijkheid van de rechter om de herstelmaatregel op te leggen. Zij komen neer op een 
voorlopige voordeelsontneming die het gevolg is van een mogelijk misdrijf, op een sancti-
onering die nog weinig uitstaans heeft met het karakter van een beveiligingsmaatregel.

Het hoofdberoep is gegrond" (arrest pp. 4-5).
Grieven
Eerste onderdeel
1. De rechter is overeenkomstig artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet gehouden 

tot het beantwoorden van elk duidelijk verweermiddel waarin een objectief en controleer-
baar gegeven wordt aangevoerd.

2. De eiser voerde in conclusie voor de appelrechters aan dat de verweerder geen recht-
matig belang heeft bij zijn vordering in opheffing van de stakingsbevelen "tot stopzetting 
van het gebruik van de grond", nu hij de bestendiging nastreeft van een toestand strijdig 
met de openbare orde ("syntheseconclusies in hoger beroep" eiser, neergelegd 10 oktober 
2007, p. 6, sub 2). Eiser betwistte ook in conclusie voor de appelrechters dat de stakings-
bevelen zouden aangetast zijn door machtsoverschrijding of machtsafwending (ibid., p. 
16, sub 4).

Zowel ter staving van het onrechtmatig belang van de verweerder als ter staving van de 
afwezigheid van machtsoverschrijding, verwees de eiser op omstandige wijze naar de in-
breuken die in de stakingsbevelen, en de hieraan ten grondslag liggende processen-verbaal 
van vaststelling, werden vastgesteld lastens de verweerder.

Aldus benadrukte de eiser, met verwijzing naar de processen-verbaal en hun bijlagen en 
de bekrachtigingsbeslissingen, dat de stakingsbevelen zijn gesteund op volgende vastge-
stelde inbreuken ("syntheseconclusies in hoger beroep" eiser, neergelegd 10 oktober 2007, 
pp. 11-15, met verwijzing naar de overgelegde stukken 5 tot 8 inventaris stukken eiser):

1° het bouwen van één of meer vaste inrichtingen, m.n.
- een boogvormige constructie opgericht bestaande uit metalen profielen overtrokken 

met doorzichtige plastiek (plastiektunnel),  en gebruikt voor het opslaan van allerhande 
materiaal, met aan de oostzijde tegen de constructie, een muur opgericht in treinbilzen;

- een metalen dierenhok;
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- houten tuinschermen en een houten toegangspoort;
- een muur in treinbilzen tussen de tuinschermen en de witte container;
2° het gewoonlijk gebruiken van de grond voor het opslaan van materialen en materi-

eel;
3° het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden ge-

bruikt: een caravan, een witte container en een rode bestelwagen, waarbij de container is 
ingericht als slaapplaats, de bestelwagen als keuken en woonplaats en de caravan als bad-
kamer;

4° een aanmerkelijke wijziging van het reliëf en de aard van de bodem door het dichten 
van een gracht op de oostelijke perceelsgrens, en het aanbrengen van een steenslagverhar-
ding en vier metalen platen als verharding voor de verplaatsbare inrichtingen.

Op grond van dezelfde stukken voerde de eiser aan dat het terrein gebruikt werd voor 
het opslaan van allerlei materialen, zoals allerhande afbraakmaterialen, mazouttanks, olie-
vaten ("syntheseconclusies in hoger beroep" eiser, neergelegd 10 oktober 2007, p. 12, 
voorlaatste alinea), dat op 22 september 2006 de verderzetting van het wederrechtelijk ge-
bruik werd vastgesteld, dat de witte aanhangwagen en de paardenvrachtwagen werden 
verplaatst, dat de oranje landbouwaanhangwagen met oud ijzer werd verplaatst naar een 
ander landbouwperceel, dat ook gebruikt werd voor opslag van allerhande materialen en 
materieel, zoals bouwmaterialen, een aanhangwagen met mazoutvaten en hout, gestapelde 
betonstenen en een kleine aanhangwagen met brandhout (ibid., p. 13, in medio), dat op 26 
oktober 2006 opnieuw werd vastgesteld dat het weiland nog steeds werd gebruikt, dat een 
paar goederen zijn verplaatst, dat de personenwagen nu voor de caravan staat, dat de oran-
je aanhangwagen deze maal achter de loods staat (ibid., p. 14, onderaan).

De eiser verwees ook naar de vergunningsplicht die bestaat voor de vastgestelde feiten:
"In casu werden in verscheidene processen-verbaal en de daaropvolgende stakingsbeve-

len tot stopzetting van het gebruik duidelijk de inbreuken beschreven die (de verweerder) 
heeft begaan t.a.v. het mogelijke gebruik van een onroerend goed (cfr. infra).

Zo is het bvb. volgens art. 99, §1, 5° DRO niet toegelaten een grond gewoonlijk te ge-
bruiken, aanleggen of inrichten voor de opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen, 
van allerhande materialen, of afval, of het parkeren van voertuigen, wagens en aanhang-
wagens.

(De verweerder) stelt in zijn syntheseberoepsconclusie dat de problematiek in casu het 
feit zou betreffen dat het proces-verbaal van vaststelling van 15 september 2006 opgesteld 
werd zonder de terreinen te kunnen betreden. Het is evenwel zo dat klaarblijkelijk kon 
worden vastgesteld wat werd vastgesteld zonder de terreinen te hoeven betreden.

Het is buiten betwisting dat (de verweerder) zulk gebruik, als hoger beschreven, van het 
onroerend goed wel degelijk heeft gemaakt.

Hetzelfde artikel stelt bovendien dat het gewoonlijk gebruiken van een grond voor het 
plaatsen, aanleggen of gebruiken van een verplaatsbare inrichting die als woning kan die-
nen, eveneens vergunningsplichtig is.

Het is buiten betwisting dat (de verweerder) een caravan, een witte container en een 
rode bestelwagen op het onroerend goed geplaatst heeft, dewelke voor bewoning kunnen 
worden gebruikt.

In de verscheidene processen-verbaal worden ook nog andere vormen van gebruik aan-
gehaald,  dewelke  (de  verweerder)  wederrechtelijk  maakte  van  het  onroerend  goed  in 
kwestie.

(De verweerder) stelt dat hij met zijn vordering niet het behoud van de constructies 
zonder over een stedenbouwkundige vergunning te beschikken, zal nastreven, doch enkel 



602 HOF VAN CASSATIE 1.3.10 - Nr. 140 

verzoekt het stakingsbevel op te heffen tot gebruik van het goed.
Vooreerst merkt (de eiser) hierbij op dat (de verweerder) aldus erkent dat er construc-

ties  op zijn  percelen staan waarvoor hij  niet  over  een stedenbouwkundige vergunning 
blijkt te beschikken.

Bovendien is het manifest zo dat (de verweerder) voor deze overtredingen die hij tegen 
voornoemde bepalingen (en anderen) (cfr. infra) beging, geen vergunning bezit en dus een 
ongeoorloofd, want onvergund, gebruik van de grond maakte.

(De verweerder) stelt dat hij de plastieken boogloods, de caravan en de aanhangwagen 
nu van het terrein zou hebben verwijderd. Voor zover zulks bewezen zou zijn, blijft er ui-
teraard nog het feit dat de grond ook voor de opslag van allerlei ander materiaal, afval, ge-
bruikte of afgedankte voertuigen, wagens en aanhangwagens, e.d.m., werd en wordt ge-
bruikt." ("syntheseconclusies in hoger beroep" eiser, neergelegd 10 oktober 2007, p. 9, 
zesde alinea e.v. en p. 10, eerste tot derde alinea).

De eiser leidde hieruit af dat de verweerders vordering in opheffing van de stakingsbe-
velen onontvankelijk is  bij  gebrek aan rechtmatig belang, zoals terecht door de eerste 
rechter beslist:

"(De verweerder) beschikt niet over enige stedenbouwkundige vergunning om het per-
ceel met constructies, van welke aard dan ook, te bebouwen en betwist niet dat hij op 
grond van artikel 99, §1, van het Decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van 
de ruimtelijke ordening, een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft om de bestaande 
constructies op het perceel te bouwen.

(De verweerder) betwist evenmin dat hij het perceel gewoonlijk gebruikt voor het stal-
len van een caravan, een container, een rode bestelwagen en 2 aanhangwagens, terwijl 
voor een dergelijk gebruik van een perceel op grond van artikel 99, §1, 5°, van het De-
creet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening, eveneens 
een stedenbouwkundige vergunning vereist is, terwijl (de verweerder) niet over een derge-
lijke vergunning beschikt." (ibid., p. 10, vierde alinea).

De eiser benadrukte verder in conclusie, na omstandig de inbreuken te hebben weerge-
geven die in de stakingsbevelen en bekrachtigingsbeslissingen lastens de verweerder wor-
den weerhouden ("syntheseconclusies in hoger beroep" eiser, neergelegd 10 oktober 2007, 
pp. 11-14), dat de lastens de verweerder vastgestelde inbreuken veelvuldig zijn, dat ver-
scheidene vaste inrichtingen werden geplaatst door de verweerder, dat de grond door de 
verweerder tot op vandaag wordt gebruikt voor het opslaan van allerlei materieel, dat er 
o.a. een caravan en een witte container staat, dat de verweerder bezig is met de bodem en 
het reliëf ter plekke te wijzigen (ibid., p. 16, vierde en derde laatste alinea). Met verwij-
zing naar hetgeen de eiser voordien in conclusie uiteenzette over de bestendiging van een 
onwettig gebruik (ibid., p. 17, eerste alinea), en zoals daarvoor geciteerd (ibid., p. 9), be-
sloot de eiser tot ongegrondheid van de door de verweerder ingeroepen machtsoverschrij-
ding in de stakingsbevelen (ibid., pp. 16-17, sub 4).

3. De appelrechters besluiten in het bestreden arrest dat de drie stakingsbevelen tot ge-
bruik niet het karakter van "een beveiligingsmaatregel hebben, dat zij "in niets bijdragen 
tot  het  vrijwaren  van  de  mogelijkheid  van  de  rechter  om  de  herstelmaatregel  op  te 
leggen", en "dat zij neerkomen op een voorlopige voordeelsontneming die het gevolg is 
van een mogelijk misdrijf, op een sanctionering die nog weinig uitstaans heeft met het ka-
rakter van een beveiligingsmaatregel", waarbij zij echter, naar de concrete feiten toe, lou-
ter weerhouden "(dat) in deze de bouw van de litigieuze loods voltooid (is), (en) het dus 
niet duidelijk (is) hoe het verder gebruik van de boogloods de mogelijkheid van de rechter 
om in voorkomend geval de herstelmaatregel te bevelen zou kunnen hypothekeren, (en 
dat) ook zonder het gebruik de boogloods overigens (blijft) bestaan.

Door aldus zowel de rechtmatigheid van het belang van de verweerder, als de machts-
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overschrijding door de stakingsbevelen te beoordelen louter op grond van de oprichting en 
het gebruik van de boogloods, terwijl de eiser op omstandige wijze in conclusie aanvoerde 
dat de vastgestelde inbreuken ook het vergunningsplichtig gebruik betreffen van de grond 
voor het opslaan van allerhande materialen en materieel,  het parkeren van voertuigen, 
aanhangwagens, het plaatsen van verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen 
worden gebruikt, laat het bestreden arrest na aan te wijzen waarom deze in conclusie aan-
gevoerde omstandigheden het door de eiser aangevoerde onrechtmatig belang niet kunnen 
verantwoorden, en waarom deze omstandigheden niet verantwoorden dat de stakingsbeve-
len niet door machtsoverschrijding zijn aangetast, en laat het derhalve eisers' conclusie 
onbeantwoord, en is het, om die reden, niet regelmatig met redenen omkleed (schending 
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Tweede onderdeel
4. Overeenkomstig artikel 149, §1, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, kan de 

rechtbank, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van bur-
gemeester en schepenen, naast de straf, bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voe-
ren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf 
heeft verkregen. Naar luid van artikel 151 van het Stedenbouwdecreet kunnen deze her-
stelmaatregelen ook door de stedenbouwkundig inspecteur of het college van burgemees-
ter en schepenen gevorderd worden voor de burgerlijke rechter.

Deze herstelmaatregelen zijn maatregelen van burgerlijke aard die strekken tot het doen 
verdwijnen van de onrechtmatige toestand die met betrekking tot het onroerend goed door 
de uitgevoerde werken of de gegeven bestemming is ontstaan, en waardoor het algemeen 
belang wordt geschaad

5. Artikel 154, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de in het artikel 
148 van dit decreet bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van de gerechtelijke poli-
tie, ter plaatse de onmiddellijke staking van "het werk, van de handelingen of van het ge-
bruik", mondeling kunnen bevelen wanneer zij vaststellen dat het werk de handelingen of 
de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146 van hetzelfde decreet. Het 
tweede lid van dezelfde wetsbepaling bepaalt dat als de in artikel 148 bedoelde ambtena-
ren, agenten of officieren van gerechtelijke politie ter plaatse niemand aantreffen, zij dan 
ter plaatse het schriftelijke bevel tot onmiddellijke staking op een zichtbare plaats aan-
brengen.

Artikel 146, eerste lid, 1°, van het Stedenbouwdecreet 1999 stelt o.m. strafbaar de uit-
voering, voortzetting of instandhouding van de bij de artikelen 99 en 101 bepaalde hande-
lingen, werken of wijzigingen hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met 
de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de ver-
gunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning.

Artikel 99, §1, eerste lid, 5°, sub a tot c, van het Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat 
niemand zonder  voorafgaande  stedenbouwkundige  vergunning  "een  grond  gewoonlijk 
(mag) gebruiken, aanleggen of inrichten voor: a) het opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afval; b) het parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens; c) het plaatsen van één of meer verplaatsbare inrichtingen die 
voor bewoning kunnen worden gebruikt, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte 
voertuigen, tenten".

De onmiddellijke staking van "het werk, van de handelingen of van het gebruik", kan 
derhalve o.m. worden bevolen wanneer een inbreuk werd gepleegd op de bij artikel 99, 
§1, eerste lid, 5°, sub a tot c, van het Stedenbouwdecreet 1999 voorziene vergunnings-
plicht.

6. Artikel 154, zesde lid, van het Stedenbouwdecreet bepaalt: "De betrokkene kan in 
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kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaamse Gewest. De vorde-
ring wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het ambtsge-
bied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd".

De rechter beslist ten gronde over de vordering tot opheffing, en toetst hierbij, overeen-
komstig artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, het bevel op zijn externe en interne 
wettigheid, en mag hierbij nagaan of het bevel een preventieve aard heeft dan wel berust 
op een machtsoverschrijding.

De preventieve aard van het bevel tot onmiddellijke staking van "het werk, van de han-
delingen of van het gebruik" beoogt niet louter de macht te beveiligen van de bodemrech-
ter om de in artikel 149, §1, van het Stedenbouwdecreet 1999 bepaalde herstel te bevelen, 
in die zin dat moet vermeden worden dat werken of handelingen voortgezet worden die 
later door de rechter moeilijk ongedaan kunnen worden gemaakt, doch beoogt in de eerste 
plaats een verdere aantasting van de goede ruimtelijke ordening te voorkomen door tijdig 
in te grijpen in een misdrijf in uitvoering.

7. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechtsvordering niet wor-
den toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen.

De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een 
rechtmatig belang gaat.

Diegene die enkel het behoud nastreeft van een toestand in strijd met de openbare orde 
of van een onrechtmatig voordeel, zoals het behoud van onvergunde constructies of de 
voortzetting van een onvergund gebruik van de grond, heeft geen rechtmatig belang.

8. Zoals weergegeven in het eerste onderdeel en hier uitdrukkelijk als hernomen aange-
zien, voerde de eiser in conclusie voor de appelrechters aan dat de stakingsbevelen tot 
stopzetting van "het gebruik van de grond" mede werden verantwoord door het vergun-
ningsplichtig gewoonlijk gebruik dat de verweerder maakte van de grond, in de zin van 
artikel 99, §1, eerste lid, 5°, sub a tot c, van het Stedenbouwdecreet 1999, voorschrift dat 
de openbare orde raakt, zoals bepaald door artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek.

9. Door te dezen het bevel tot onmiddellijke staking zoals voorzien in artikel 154, eerste 
lid, van het Stedenbouwdecreet 1999, louter als een "beveiligingsmaatregel" te beschou-
wen die "moet bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid van de rechter om het her-
stel te bevelen", zonder na te gaan of door de bevolen staking van "het gebruik van de 
grond", en inzonderheid een staking van het vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van 
de grond in de zin van artikel 99, §1, eerste lid, 5°, sub a tot c, van het Stedenbouwdecreet 
1999, zoals hiervoor toegelicht en door de eiser in conclusie aangevoerd, een verdere aan-
tasting van de goede ruimtelijke ordening kon voorkomen worden, miskent het bestreden 
arrest artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, en de artikelen 99, §1, eerste lid, 5°, 
146, eerste lid, 1°, 149, §1, eerste lid, 151, 154, eerste, tweede en zesde lid, van het Ste-
denbouwdecreet 1999, kon het bestreden arrest dienvolgens niet wettig besluiten dat de 
eiser  een  "wettig"  belang  heeft  bij  de  gevorderde  opheffing  van  de  stakingsbevelen 
(schending van dezelfde bepalingen, en artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 17 
van het Gerechtelijk Wetboek), en kon het dienvolgens evenmin wettig besluiten dat de 
stakingsbevelen zijn aangetast door machtsoverschrijding, dat ze werden gebruikt als "een 
anticipatieve straf", en dat ze "neerkomen op een voorlopige voordeelsontneming" (schen-
ding van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, en de artikelen 99, §1, eerste lid, 
5°, 146, eerste lid, 1°, 149, §1, eerste lid, 151, 154, eerste, tweede en zesde lid, van het 
Stedenbouwdecreet 1999).

Voor zover de redengeving van het bestreden arrest toelaat aan te nemen dat de appel-
rechters, impliciet doch zeker, het preventief karakter van een bevolen staking van het 
vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van de grond in de zin van artikel 99, §1, eerste 
lid, 5°, sub a tot c, van het Stedenbouwdecreet 1999, verwerpen, quod non, is het evenmin 



Nr. 140 - 1.3.10 HOF VAN CASSATIE 605 

naar recht verantwoord, nu het niet vaststelt dat hetzij dit vergunningsplichtig gewoonlijk 
gebruik niet is aangetoond, hetzij dat het ten tijde van het stakingsbevel had opgehouden 
te bestaan, en de stopzetting van een vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik, in de regel, 
een verdere aantasting van de goede ruimtelijke ordening voorkomt, en dus voldoet aan 
het preventief karakter van het bevel tot onmiddellijke staking van het gebruik in de zin 
van artikel 154 van het Stedenbouwdecreet 1999 (schending van artikel 159 van de geco-
ördineerde Grondwet, en de artikelen 99, §1, eerste lid, 5°, 146, eerste lid, 1°, 149, §1, 
eerste lid, 151, 154, eerste, tweede en zesde lid, van het Stedenbouw-decreet 1999). Het 
bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig besluiten dat de eiser een "wettig" belang 
heeft bij de gevorderde opheffing van de stakingsbevelen (schending van dezelfde bepa-
lingen, en artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 17 van het Gerechtelijk Wet-
boek), en kon dienvolgens evenmin wettig besluiten dat de stakingsbevelen zijn aangetast 
door machtsoverschrijding, dat ze werden gebruikt als "een anticipatieve straf", en dat ze 
"neerkomen op een voorlopige voordeelsontneming" (schending van artikel 159 van de 
gecoördineerde Grondwet, en de artikelen 99, §1, eerste lid, 5°, 146, eerste lid, 1°, 149, 
§1, eerste lid, 151, 154, eerste, tweede en zesde lid, van het Stedenbouwdecreet 1999).

10. Voor zover de redengeving van het bestreden arrest toelaat aan te nemen dat de ap-
pelrechters, impliciet doch zeker, hebben geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat op 
de grond ook een vergunningsplichtige constructie staat, m.n. de "boogloods", waarvan de 
bouw voltooid was, en waarvan de stopzetting van het gebruik geen preventief karakter 
heeft, verantwoordt dat de volledige stakingsbevelen van het "gebruik van de grond", ook 
wat het nog aanwezig, of alleszins door de appelrechters niet uitgesloten, vergunnings-
plichtig gewoonlijk gebruik van de grond in de zin van artikel 99, §1, eerste lid, 5°, sub a 
tot  c,  van  het  Stedenbouwdecreet  1999,  moeten  opgeheven  worden,  quod  non,  is  de 
beslissing evenmin naar recht verantwoord.

De onwettigheid van de stakingsbevelen wegens afwezigheid van preventief karakter 
van de bevolen staking van het gebruik van "de boogloods", kan zich in de regel slechts 
uitstrekken tot het gebruik van deze loods, en verantwoordt slechts een gedeeltelijke op-
heffing van de stakingsbevelen, m.n. wat betreft het gebruik van deze "boogloods".

Door te dezen niettemin enkel op grond van de voltooide bouw van "de boogloods", te 
besluiten tot machtsoverschrijving, tot miskenning van het preventief karakter van het sta-
kingsbevel, tot afwezigheid van het karakter "van een beveiligingsmaatregel", tot het ge-
bruik van het stakingsbevel als een "anticipatieve straf", tot een "voorlopige voordeelson-
teming", en tot integrale opheffing van de stakingsbevelen, zonder het bestaan uit te slui-
ten van het in de stakingsbevelen en door de eiser in conclusie aangevoerd vergunnings-
plichtig gewoonlijk gebruik van de grond in de zin van artikel 99, §1, eerste lid, 5°, sub a 
tot c, van het Stedenbouwdecreet 1999, is de beslissing dan ook niet naar recht verant-
woord (schending van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, en de artikelen 99, 
§1, eerste lid, 5°, 146, eerste lid, 1°, en 154, eerste, tweede en zesde lid, van het Steden-
bouwdecreet 1999).

Door geen onlosmakelijke band vast te stellen tussen de weerhouden onwettigheid van 
de bevolen staking van de boogloods, en het vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van 
de grond in de zin van artikel 99, §1, eerste lid, 5°, sub a tot c, van het Stedenbouwdecreet 
1999, en door dit laatste gebruik niet als ondergeschikt aan het gebruik van "de boog-
loods" te beschouwen, kon het bestreden arrest niet wettig tot integrale opheffing van de 
stakingsbevelen besluiten (schending van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet, en 
de artikelen 99, §1, eerste lid, 5°, 146, eerste lid, 1°, en 154, eerste, tweede en zesde lid, 
van het Stedenbouwdecreet 1999).

Door minstens niet toe te lichten waarom tot integrale opheffing van de stakingsbevelen 
moet besloten worden enkel omwille van de uit de voltooide bouw van "de boogloods" af-
geleide machtsoverschrijding, ondanks het door de appelrechters niet uitgesloten en door 
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de eiser aangevoerd vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik van de grond in de zin van 
artikel 99, §1, eerste lid, 5°, sub a tot c, van het Stedenbouwdecreet 1999, laat het bestre-
den arrest het Hof niet toe zijn wettigheidstoezicht op de beslissing uit te oefenen en mis-
kent het mitsdien artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 154, eerste lid, van het decreet van het Vlaams Parlement 

van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, kunnen 
de in het artikel 148 van dit decreet bedoelde ambtenaren, agenten of officieren 
van gerechtelijke politie mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het 
werk, van de handelingen of van het gebruik bevelen, indien zij vaststellen dat 
het werk, de handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in 
artikel 146 van hetzelfde decreet.

Krachtens artikel 146, 1°, van het decreet, wordt de persoon gestraft die de bij 
de artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of wijzigingen uitvoert, 
voortzet of in stand houdt, hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd 
met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de ter-
mijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning.

Krachtens artikel 99, §1, 5°, van het decreet, kan niemand zonder voorafgaan-
de stedenbouwkundige vergunning een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen 
of inrichten voor: a) het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van al-
lerhande materialen, materieel of afval; b) het parkeren van voertuigen, wagens 
of aanhangwagens; c) het plaatsen van een of meer verplaatsbare inrichtingen die 
voor bewoning kunnen worden gebruikt,  zoals  woonwagens,  kampeerwagens, 
afgedankte voertuigen, tenten; d) het plaatsen van een of meer verplaatsbare in-
richtingen of  rollend materieel  die  hoofdzakelijk  voor  publicitaire  doeleinden 
wordt gebruikt.

Krachtens het artikel 154, zesde lid, van het decreet, kan de betrokkene in kort 
geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het Vlaams Gewest. De 
vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg 
in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd.

2. Het komt aan deze rechter toe het bevel tot staking op zijn externe en inter-
ne wettigheid te toetsen, alsmede te onderzoeken of het strookt met de wet dan 
wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust.

Het bevel tot staking is een preventieve maatregel die niet alleen ertoe strekt 
de macht van de rechter om het herstel te bevelen veilig te stellen maar ook be-
doeld is om inbreuken op de wettelijke regels inzake ruimtelijke ordening zoals 
bedoeld in artikel 146 van het decreet te voorkomen.

3. De eiser voerde in zijn syntheseappelconclusie aan dat:
- in verscheidene processen-verbaal en in de daaropvolgende stakingsbevelen 

tot stopzetting van het gebruik de inbreuken die de verweerder heeft begaan t.a.v. 
het mogelijke gebruik van het onroerend goed duidelijk werden beschreven;

- het volgens artikel 99, §1, 5°, van het decreet van 18 mei 1999 niet toegela-
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ten is een grond gewoonlijk te gebruiken, aan te leggen of in te richten voor de 
opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen of af-
val, of voor het parkeren van voertuigen, wagens en aanhangwagens;

- het buiten betwisting is dat de verweerder een caravan, een witte container en 
een rode bestelwagen op het onroerend goed geplaatst heeft, dewelke voor bewo-
ning kunnen worden gebruikt;

-  in de verscheidene processen-verbaal ook nog andere vormen van weder-
rechtelijk gebruik van het onroerend goed door de verweerder worden aange-
haald;

- het manifest zo is dat de verweerder voor dit gebruik van de grond geen ver-
gunning bezit en dus een ongeoorloofd gebruik van de grond maakte.

4. De appelrechters, die de onmiddellijke opheffing bevelen van de stakingsbe-
velen op grond dat deze in niets bijdragen tot het vrijwaren van de mogelijkheid 
van de rechter om het herstel te bevelen, zonder na te gaan of de stakingsbevelen 
niet strekten tot de stopzetting van een vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik 
van de grond zonder vergunning en derhalve tot het voorkomen van verdere aan-
tasting van de ruimtelijke ordening door inbreuken zoals bedoeld in artikel 146 
van het decreet, verantwoorden hun beslissing niet naar recht. 

Het onderdeel is gegrond. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

1 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr.Mortier, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Geinger.

Nr. 141

2° KAMER - 2 maart 2010

1º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - VERDOVENDE MIDDELEN - MISDRIJF - VERGEMAKKELIJKEN VAN HET GEBRUIK 
DOOR HET VERSCHAFFEN VAN EEN LOKAAL - MISDRIJF GEPLEEGD "TEN AANZIEN" VAN EEN 
MINDERJARIGE - DRAAGWIJDTE

2º MISDRIJF — VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - VERDOVENDE MIDDELEN - 
VERGEMAKKELIJKEN VAN HET GEBRUIK DOOR HET VERSCHAFFEN VAN EEN LOKAAL - MISDRIJF 
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GEPLEEGD "TEN AANZIEN" VAN EEN MINDERJARIGE - DRAAGWIJDTE

3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - BIJZONDERE 
VERBEURDVERKLARING VAN DE UIT EEN MISDRIJF VERKREGEN VERMOGENSVOORDELEN - BEGROTING 
DOOR DE RECHTER - BEGROTING IN BILLIJKHEID - WETTIGHEID

1º en 2° Door artikel 2bis, §4, Drugwet dat een zwaardere straf oplegt wanneer het in de  
eerste paragraaf bedoelde misdrijf gepleegd wordt ten aanzien van een kind dat geen  
volle twaalf jaar oud is, heeft de wetgever een verhoogde bescherming van de minderjari-
gen wegens hun grotere kwetsbaarheid beoogd; die bescherming gaat ervan uit dat ver-
dovende middelen voor de minderjarige gevaarlijk kunnen zijn en houdt in dat ofwel de 
minderjarige over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om zich bewust te zijn  
van de feiten die in zijn aanwezigheid zijn gepleegd, ofwel dat hij rechtstreeks het risico  
loopt de schadelijke gevolgen van die feiten te ondergaan1.

3º Artikel 195 Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbepaling verhinderen dat  
de rechter het uit een misdrijf verkregen vermogensvoordeel in billijkheid begroot; hij kan  
zich daartoe steunen op de gegevens van het strafdossier die hij  onaantastbaar beo-
ordeelt. 

(B. e.a.)

ARREST

(AR P.09.1726.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 14 oktober 2009.
In memories die aan dit arrest zijn gehecht, voeren de eiser 1 drie middelen en 

de eiseres 2 een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiser 1
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 2bis 

Drugwet: het arrest oordeelt ten onrechte dat de bewezen verklaarde feiten ge-
pleegd zijn ten aanzien van een minderjarige die de volle leeftijd van 12 jaar niet 
had bereikt; de in de vermelde wetsbepaling bedoelde verzwarende omstandig-
heid is  niet  van toepassing wanneer de minderjarige zelf geen drugs gebruikt 
heeft; verder stelt het arrest niet vast dat de ten laste van de eiser gelegde feiten 
voor de minderjarige gevaarlijk konden zijn.

2. Artikel 2bis, §4, Drugwet legt een zwaardere straf op wanneer het in de eer-
ste  paragraaf  bedoelde misdrijf  gepleegd wordt ten aanzien van een kind dat 
geen volle 12 jaar oud is. Hierdoor heeft de wetgever een verhoogde bescher-
ming van de minderjarigen wegens hun grotere kwetsbaarheid beoogd. 

Die bescherming gaat ervan uit dat verdovende middelen voor de minderjarige 

1 Cass., 8 feb. 2006, AR P.05.1543.F, AC, 2006, nr 83.
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gevaarlijk kunnen zijn. Zij houdt in dat ofwel de minderjarige over voldoende 
onderscheidingsvermogen beschikt om zich bewust te zijn van de feiten die in 
zijn aanwezigheid zijn gepleegd, ofwel dat hij rechtstreeks het risico loopt de 
schadelijke gevolgen van die feiten te ondergaan.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de in artikel 2bis, §4, Drugwet bedoel-
de verzwarende omstandigheid vereist dat de minderjarige zelf verdovende mid-
delen moet hebben gebruikt, faalt het naar recht.

3. Het arrest stelt vast dat de ten laste gelegde feiten gepleegd werden in aan-
wezigheid van een minderjarige die geen volle 12 jaar oud was en tussen de 

gebruikers in de woning zat. Het stelt ook vast dat er in het huis waar de min-
derjarige aanwezig was, een precisieschaal met wit poeder alsmede aanstekers, 
lepels, spuiten en een mixer met wit poeder, heroïne gemengd met cafeïne, aan-
getroffen werden. Aldus geeft het arrest te kennen dat de feiten voor de minder-
jarige gevaarlijk waren. 

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
(...)
Derde middel van de eiser 1 
6. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 149 Grond-

wet, de artikelen 42 en 43bis Strafwetboek en artikel 195 Wetboek van Strafvor-
dering: het arrest beantwoordt de conclusies van de eisers niet met betrekking tot 
de berekening van het bedrag van de verbeurd te verklaren vermogensvoordelen.

7. Voor het hof van beroep hebben de eisers op basis van een eigen berekening 
van het bedrag van de uit de misdrijven verkregen vermogensvoordelen, gecon-
cludeerd dat de door het openbaar ministerie gedane begroting van die vermo-
gensvoordelen op 251.640 euro niet kon aangenomen worden. Zij hebben ook 
gevraagd hun specifieke situatie in aanmerking te nemen.

8. Artikel 195 Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbepaling 
verhinderen dat de rechter het uit een misdrijf verkregen vermogensvoordeel in 
billijkheid begroot. Hij kan daartoe steunen op de gegevens van het strafdossier 
die hij onaantastbaar beoordeelt.

9. Het arrest begroot de te verbeurdverklaren vermogensvoordelen voor elke 
eiser afzonderlijk niet op basis van de berekening van het openbaar ministerie, 
maar wel op een berekening in billijkheid. Het steunt daartoe op de gegevens van 
het strafdossier en brengt het aandeel van een medebeklaagde van het verkregen 
bedrag in mindering. Het neemt eveneens het feit dat de beide eisers zelf drugs 
gebruikten in aanmerking. Het oordeelt ook dat van de begrote vermogensvoor-
delen de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van de misdrijven, niet moe-
ten worden afgetrokken. Aldus miskent het arrest geenszins het recht van de ei-
sers op een eerlijk proces, maar beantwoordt het hun verweer en verantwoordt 
het de beslissing naar recht. 

Het middel kan niet aangenomen worden.
(...)
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

2 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. R. Landuyt, Brugge.

Nr. 142

2° KAMER - 2 maart 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
CONTROLE VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - GEEN CASSATIEBEROEP - 
BEHANDELING VAN DE FEITENRECHTER - VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN EEN 
WETTIGHEIDSINCIDENT BIJ DE CONTROLE - OVERZENDING NAAR HET OPENBAAR MINISTERIE VOOR 
EEN NIEUWE CONTROLE - ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDINGSTELLING WEIGERT EEN 
NIEUWE CONTROLE UIT TE VOEREN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE 
VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - GEEN CASSATIEBEROEP - BEHANDELING 
VAN DE FEITENRECHTER - VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN EEN WETTIGHEIDSINCIDENT BIJ DE 
CONTROLE - OVERZENDING NAAR HET OPENBAAR MINISTERIE VOOR EEN NIEUWE CONTROLE - 
ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDINGSTELLING WEIGERT EEN NIEUWE CONTROLE UIT TE 
VOEREN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - GEEN CASSATIEBEROEP - BEHANDELING VAN 
DE FEITENRECHTER - VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN EEN WETTIGHEIDSINCIDENT BIJ DE 
CONTROLE - OVERZENDING NAAR HET OPENBAAR MINISTERIE VOOR EEN NIEUWE CONTROLE - 
ARREST WAARBIJ DE KAMER VAN INBESCHULDINGSTELLING WEIGERT EEN NIEUWE CONTROLE UIT TE 
VOEREN - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º,  2°  en  3°  Wanneer  de  kamer  van inbeschuldigingstelling  bij  een eerste  controle  in  
toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, heeft geoordeeld dat de bij-
zondere opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen en tegen dat arrest geen 
cassatieberoep is ingesteld, blijft die beslissing onverkort bestaan en is nadien het cas-
satieberoep  van  de  inverdenkinggestelde  tegen  een  beslissing  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  die,  buiten  het  geval  van  het  bestaan  van  concrete  nieuwe  
gegevens, die pas aan het licht zijn gekomen na deze eerste controle, zoals bedoeld in 
artikel 189ter, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, weigert een tweede controle uit te  
voeren, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk1. 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. T. V.)

ARREST

(AR P.10.0174.N)

1 Cass., 21 april 2009, AR P.09.0428.N, AC, 2009, nr 267. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 januari 2010.
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, voert de eiser I een middel 

aan.
In een memorie die aan dit arrest is gehecht, voert de eiser II een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. RELEVANTE FEITELIJKE GEGEVENS
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de kamer van 

inbeschuldigingstelling te Gent bij arrest van 17 augustus 2007 heeft geoordeeld 
dat de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie in deze regelma-
tig zijn toegepast.

Het arrest van 18 november 2009 van het hof van beroep te Gent, correctionele 
kamer, zendt met toepassing van artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van Straf-
vordering de zaak ingevolge een opgeworpen wettigheidsincident over naar het 
openbaar  ministerie,  teneinde deze voor de bevoegde kamer van inbeschuldi-
gingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter van hetzelfde wetboek be-
paalde controle. Volgens dit arrest is het opgeworpen wettigheidsincident de on-
regelmatigheid van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 17 
augustus 2007.

Het thans bestreden arrest stelt vast dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
bij het voormelde arrest van 17 augustus 2007 de controle ex artikel 235ter Wet-
boek van Strafvordering reeds heeft uitgevoerd en dat dit arrest onverkort blijft 
bestaan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Bij het voormelde arrest van 17 augustus 2007 heeft de kamer van inbe-

schuldigingstelling geoordeeld dat de bijzondere opsporingsmethodes observatie 
en infiltratie regelmatig zijn verlopen. Deze beslissing, tegen welke geen cassa-
tieberoep is ingesteld, heeft gezag van gewijsde en blijft onverkort bestaan.

Het arrest van het hof van beroep van 18 november 2009 steunt niet op gege-
vens die pas aan het licht zijn gekomen na de controle op 17 augustus 2007.

De eisers hebben geen belang op te komen tegen het arrest dat een tweede con-
trole weigert uit te voeren.

De cassatieberoepen zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
Middel van de eiser I en middel van de eiser II
2. De middelen houden geen verband met de ontvankelijkheid van het cassa-

tieberoep en behoeven bijgevolg geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

2 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 143

2° KAMER - 2 maart 2010

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - DOEL

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN 
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - DRAAGWIJDTE

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
CONTROLE DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - DOEL

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
CONTROLE DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE 
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - DRAAGWIJDTE

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
VERMELDINGEN IN HET PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING - LOUTERE VERMELDING DAT DE 
OBSERVATIE WERD UITGEVOERD BINNEN DE GELDENDE PERIODE VAN DE VERLEENDE MACHTIGING - 
GEVOLG

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
MACHTIGING TOT OBSERVATIE - PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING VAN DE OBSERVATIE - 
WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN - BEPERKING

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
MACHTIGING TOT OBSERVATIE - PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING VAN DE OBSERVATIE - 
WETTELIJK VERPLICHTE VERMELDINGEN - VERMELDING VAN DE PERIODE TIJDENS DEWELKE DE 
OBSERVATIE KAN PLAATSVINDEN - INLICHTING DIE DE AFSCHERMING VAN DE OPSPORINGSMETHODE 
OF DE VEILIGHEID VAN DE UITVOERDERS IN HET GEDRANG KAN BRENGEN - GEVOLG

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - PROCES-VERBAAL VAN UITVOERING VAN DE OBSERVATIE - 
NIET-VERMELDING VAN DE PRECIEZE PERIODE VAN DE MACHTIGING - GEVOLG

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - RECHT VAN VERDEDIGING - BEPERKING - VOORWAARDE

10º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ARTIKEL 6.3 E.V.R.M. - 
BEPERKING - VOORWAARDE

1º, 2°, 3° en 4° De controle door de kamer van inbeschuldigingstelling over de toepassing 
van de bijzondere opsporingsmethode observatie bepaald in artikel 235ter Wetboek van 
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Strafvordering, beoogt na te gaan of naar de gegevens van het vertrouwelijke dossier, de  
voorschriften bepaald in de artikelen 47sexies en 47septies van hetzelfde wetboek wer-
den nageleefd zodat de bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig is; dien-
aangaande gaat de kamer van inbeschuldigingstelling na of de vermeldingen van het  
proces-verbaal betreffende de toepassing van de observatie overeenstemmen met de 
gegevens van het vertrouwelijke dossier. 

5º De enkele omstandigheid dat het proces-verbaal van de uitvoering van de observatie  
slechts vermeldt dat de observatie werd uitgevoerd binnen de geldende periode van de  
verleende machtiging, heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat hierdoor de bijzondere op-
sporingsmethode observatie onregelmatig is;  het  staat de kamer van inbeschuldiging-
stelling op grond van het proces-verbaal en van de stukken van het vertrouwelijk dossier  
onaantastbaar in feite vast te stellen of de voorschriften van de artikelen 47sexies en  
47septies werden nageleefd zodat de bijzondere opsporingsmethode observatie regel-
matig werd uitgevoerd. 

6º Uit artikel 47septies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat in een  
proces-verbaal wordt verwezen naar de machtiging tot observatie en de vermeldingen  
bedoeld in artikel 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° en 5°, worden opgenomen en artikel 47septies, 
§2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat de officier van gerechtelijke 
politie bedoeld in artikel 47sexties, §2, 6°, proces-verbaal opstelt van de verschillende  
fasen van uitvoering van de observatie, maar hierin geen elementen vermeldt die de af-
scherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstech-
nieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de uitvo-
erders in het gedrang brengen, volgt dat de vermeldingen bedoeld in artikel 47sexies, §3,  
1°,  2°,  3°  en  5°,  Wetboek  van  Strafvordering  enkel  in  het  proces-verbaal  worden 
opgenomen op voorwaarde dat zij niet vertrouwelijk zijn in de zin van artikel 47septies, 
§2, voormeld. 

7º  De  periode  tijdens  dewelke  de  observatie  kan  plaatsvinden,  kan  in  bepaalde  om-
standigheden een inlichting zijn die van die aard is dat haar mededeling de afscherming 
van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de  
vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de uitvoerders in het  
gedrang brengt; in dat geval, waarover de kamer van inbeschuldigingstelling onaantast-
baar oordeelt, is dat gegeven vertrouwelijk zodat het, in tegenstelling tot het bepaalde is  
artikel 47septies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering in het in dat artikel bedoelde  
proces-verbaal niet moet worden vermeld. 

8º, 9° en 10° Het feit dat de juiste periode tijdens dewelke de machtiging tot het uitvoeren  
van de observatie verleend is, in bepaalde gevallen niet in het proces-verbaal van uitvo-
ering is vermeld en bijgevolg niet aan de inverdenkinggestelde ter kennis is gebracht, lev-
ert  geen  schending  op  van  artikel  6  E.V.R.M.;  dit  is  voor  de  inverdenkinggestelde 
weliswaar een beperking van zijn recht van verdediging die evenwel verantwoord is door  
de noodzaak de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstech-
nieken af te schermen alsmede de veiligheid van de uitvoerders te vrijwaren en hun iden-
titeit af te schermen en die wordt gecompenseerd door het feit dat de regelmatigheid van 
uitgevoerde opsporingsmethoden getoetst  wordt door een onafhankelijk  en onpartijdig  
gerecht,  hier  de kamer van inbeschuldigingstelling, en door het feit  dat de inverdenk-
inggestelde in de latere stadia van de rechtspleging op basis van het open dossier al zijn  
rechtsmiddelen tegen de aangewende opsporingsmethoden zal kunnen aanwenden1.

(E. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 23 aug. 2005, AR P.05.0805.N, AC, 2005, nr 399 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH; 
Cass., 24 jan. 2006, AR P.06.0082.N, AC, 2006, nr 52; Cass., 25 sept. 2007, AR P.07.0677.N, AC, 
2007, nr 433; Cass., 15 dec. 2009, AR P.09.1681.N, AC, 2009, nr 751. Zie ook Arbitragehof, arrest nr 
202/2004 van 21 dec. 2004, B. 28 en B.29. 
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(AR P.10.0177.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 januari 2010, op verwijzing ge-
geven ingevolge arrest van het Hof van 9 juli 2009.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
De eiseres II voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 47septies, §2, derde lid, en 

235ter Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de ver-
melding in het proces-verbaal van de uitvoering van de observatie dat deze werd 
uitgevoerd binnen de geldende periode van de verleende machtiging, niet strijdig 
is met het vereiste van artikel 47septies, §2, derde lid, voormeld; dit artikel ver-
eist integendeel dat het proces-verbaal van uitvoering van de observatie alle niet-
vertrouwelijke gegevens, onder meer de periode tijdens dewelke de observatie 
volgens de machtiging kan worden uitgevoerd, vermeldt; de vermeldingen van 
dit proces-verbaal moeten overeenstemmen met die van de machtiging.

De controle door de kamer van inbeschuldigingstelling over de toepassing van 
de bijzondere opsporingsmethoden observatie bepaald in artikel 235ter Wetboek 
van Strafvordering, beoogt na te gaan of naar de gegevens van het vertrouwelijke 
dossier, de voorschriften bepaald in de artikelen 47sexies en 47septies van het-
zelfde wetboek werden nageleefd zodat de bijzondere opsporingsmethode obser-
vatie regelmatig is. Dienaangaande gaat de kamer van inbeschuldigingstelling na 
of de vermeldingen van het proces-verbaal betreffende de toepassing van de ob-
servatie overeenstemmen met de gegevens van het vertrouwelijke dossier. 

De enkele omstandigheid dat het proces-verbaal van de uitvoering van de ob-
servatie slechts vermeldt dat de observatie werd uitgevoerd binnen de geldende 
periode van de verleende machtiging, heeft niet noodzakelijk voor gevolg dat 
hierdoor de bijzondere opsporingsmethode observatie onregelmatig is. Het staat 
de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van het proces-verbaal en van de 
stukken van het vertrouwelijke dossier onaantastbaar in feite vast te stellen of de 
voorschriften van de artikelen 47sexies en 47septies werden nageleefd zodat de 
bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig werd uitgevoerd.

Voor het overige belet het feit dat het proces-verbaal van uitvoering met be-
trekking tot  de  vermelding bedoeld  in  artikel  47sexies,  §3,  5°,  Wetboek  van 
Strafvordering vaststelt dat "de observaties werden uitgevoerd binnen de gelden-
de periode van de verleende machtiging", de kamer van inbeschuldigingstelling 
geenszins na te gaan of die vermelding overeenstemt met de stukken van het ver-
trouwelijke dossier. 
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Het middel faalt naar recht.
Tweede middel 
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 47septies, §2, derde lid, Wet-

boek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de vermelding in 
het proces-verbaal dat de uitvoering van de observatie plaatsvond binnen de gel-
dende periode van de verleende machtiging, beantwoordt aan de inhoudelijke be-
doeling van de wet; artikel 47septies, §2, derde en vierde lid, Wetboek van Straf-
vordering heeft integendeel tot doel de niet-vertrouwelijke gegevens, onder meer 
de periode tijdens dewelke de observatie kan worden uitgevoerd, kenbaar te ma-
ken in het niet-vertrouwelijke dossier.

Artikel 47septies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat in een 
proces-verbaal wordt verwezen naar de machtiging tot observatie en de vermel-
dingen bedoeld in artikel 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° en 5°, worden opgenomen.

Daarentegen bepaalt artikel 47septies, §2, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering dat de officier van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 47sexies, §3, 6°, 
proces-verbaal opstelt van de verschillende fasen van uitvoering van de observa-
tie, maar hierin geen elementen vermeldt die de afscherming van de gebruikte 
technische hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of de vrijwa-
ring van de veiligheid en de afscherming van de identiteit van de uitvoerders in 
het gedrang brengen.

Uit deze bepalingen volgt dat de vermeldingen bedoeld in artikel 47sexies, §3, 
1°, 2°, 3° en 5°, Wetboek van Strafvordering enkel in het proces-verbaal worden 
opgenomen op voorwaarde dat zij niet vertrouwelijk zijn in de zin van artikel 47-
septies, §2, tweede lid, voormeld.

De periode tijdens dewelke de observatie kan plaatsvinden, kan in bepaalde 
omstandigheden een inlichting zijn die van die aard is dat haar mededeling de af-
scherming van de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele onder-
zoekstechnieken of de vrijwaring van de veiligheid en de afscherming van de 
identiteit van de uitvoerders in het gedrang brengt. In dat geval, waarover de ka-
mer van inbeschuldigingstelling onaantastbaar oordeelt, is dat gegeven vertrou-
welijk zodat het, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 47septies, §2, derde 
lid, Wetboek van Strafvordering in het in dat artikel bedoelde proces-verbaal niet 
moet worden vermeld. 

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Het arrest oordeelt dat door de periode na aanvangsdatum van de machtiging 

te vermelden, de datum van de machtiging kan worden afgeleid waardoor niet al-
leen het vertrouwelijke karakter van de verleende machtiging zou worden mis-
kend, maar ook alles of althans een deel van wat het vertrouwelijke dossier wet-
matig dient af te schermen. Het oordeelt verder dat het niet uitdrukkelijk vermel-
den van de periode in het proces verbaal van uitvoering, maar enkel een loutere 
verwijzing naar de geldende periode van de verleende machtiging, verantwoord 
is door de aard der feiten waarvoor er ernstige schuldaanwijzingen waren, de 
complexiteit van de feiten, het internationale karakter naar mogelijke daders en 
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feiten, een mogelijk gestructureerde criminele organisatie en de daartegenover 
ingezette noodzakelijke middelen en mensen om een discrete observatie moge-
lijk te maken. 

Met deze redenen geeft het arrest te kennen dat de niet-nauwkeurige vermel-
ding in het proces-verbaal van de periode van de machtiging tot observatie hier 
verantwoord is door de noodzaak tot afscherming van de gebruikte technische 
hulpmiddelen en de politionele onderzoekstechnieken of tot de vrijwaring van de 
veiligheid en de afscherming van de identiteit van de uitvoerders. Aldus is de 
beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het onderdeel niet aangenomen worden.
Tweede onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en miskenning van 

het recht van verdediging: het arrest oordeelt ten onrechte dat eisers recht van 
verdediging, meer bepaald zijn recht op tegenspraak, niet is miskend; de vermel-
dingen die het proces-verbaal van uitvoering van de observatie overeenkomstig 
artikel 47septies, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering moet vermelden zijn 
de minimumgarantie om de verdediging toe te laten tegenspraak te voeren met 
betrekking tot de bijzondere opsporingsmethode observatie.

Het feit dat de juiste periode tijdens dewelke de machtiging tot het uitvoeren 
van de observatie verleend is, in bepaalde gevallen niet in het proces-verbaal van 
uitvoering is vermeld en bijgevolg niet aan de inverdenkinggestelde ter kennis is 
gebracht, levert geen schending op van artikel 6 EVRM. Dit is voor de inverden-
kinggestelde weliswaar een beperking van zijn recht van verdediging, die even-
wel verantwoord is door de noodzaak de gebruikte technische hulpmiddelen en 
de politionele onderzoekstechnieken af te schermen alsmede de veiligheid van de 
uitvoerders te vrijwaren en hun identiteit af te schermen.

Deze beperking van het recht op tegenspraak blijft over de hele duur van het 
proces uitzonderlijk en wordt gecompenseerd door het feit dat de regelmatigheid 
van uitgevoerde opsporingsmethoden getoetst wordt door een onafhankelijk en 
onpartijdig gerecht, hier de kamer van inbeschuldigingstelling, en door het feit 
dat de inverdenkinggestelde in de latere stadia van de rechtspleging op basis van 
het open dossier al zijn rechtsmiddelen tegen de aangewende opsporingsmetho-
den zal kunnen aanwenden. Hierdoor wordt het recht van verdediging van de in-
verdenkinggestelde niet aangetast. 

Het onderdeel faalt naar recht.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

2 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 144

2° KAMER - 3 maart 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BEHANDELING TER ZITTING - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - SUBSTANTIËLE VORMVEREISTE

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BEHANDELING TER ZITTING - RECHT 
OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - SUBSTANTIËLE VORMVEREISTE

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BEHANDELING TER ZITTING - RECHT 
OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - SUBSTANTIËLE VORMVEREISTE

4º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BEHANDELING TER ZITTING - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - SUBSTANTIËLE VORMVEREISTE

1º, 2°, 3° en 4° Wanneer de veroordeelde beslist om zich door een advocaat te laten bijs-
taan op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak moet doen over de her-
roeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling, vormt het horen van zijn raadsman in 
principe een substantiële vormvereiste;  de rechtbank moet zich daarnaar schikken, in 
zoverre de wettelijke termijnen om uitspraak te doen daaraan niet in de weg staan1.

(P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0254.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  het  vonnis  van  de  strafuitvoerings-

rechtbank te Bergen van 28 januari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd die 

op de griffie is ingekomen op 26 februari 2010.
Op de rechtszitting van 3 maart 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt 

verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep dat is ingesteld op 4 februari 2010 met een verklaring 

aan de afgevaardigde van de directeur van de gevangenis te Lantin
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr 144. 
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B. Het cassatieberoep dat is ingesteld op 11 februari 2010 met een verklaring 
aan de afgevaardigde van de directeur van de gevangenis te Lantin

Het middel voert schending aan van artikel 68, §3, Wet Strafuitvoering, en de 
miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van 
verdediging.

De strafuitvoeringsrechtbank wordt verweten dat zij de zaak op de rechtszit-
ting van 21 januari 2010 heeft behandeld en deze in beraad heeft genomen niette-
genstaande het verzoek van de eiser om uitstel van de zaak teneinde zich door 
zijn advocaat te laten bijstaan.

Naar luid van de in het middel aangehaalde wetsbepaling hoort de strafuitvoe-
ringsrechtbank de veroordeelde en zijn raadsman alsook het openbaar ministerie.

De veroordeelde  kan  weliswaar  ervoor  kiezen  zichzelf  te  verdedigen.  Zijn 
beslissing om zich door een advocaat te laten bijstaan maakt in principe van het 
horen van die advocaat een substantieel vormvereiste. Het staat aan de rechtbank 
om zich daarnaar te schikken, in zoverre de wettelijke termijnen om uitspraak te 
doen daaraan niet in de weg staan.

Uit de stukken van de rechtspleging en met name uit het proces-verbaal van de 
rechtszitting van 21 januari 2010, blijkt dat de eiser om uitstel van de zaak heeft 
verzocht omdat zijn raadsman, die nochtans met een op 29 december 2009 door 
de griffie  verstuurd faxbericht  bericht  had gekregen van de dagbepaling,  niet 
aanwezig was. Het proces-verbaal vermeldt dat het uitstel werd geweigerd "gelet 
op de wettelijke termijnen voor de uitspraak".

Aangezien de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser bij vonnis van 29 
december 2009 was opgeschort, stond het aan de strafuitvoeringsrechtbank om, 
overeenkomstig artikel 66, §3, Wet Strafuitvoering, de strafuitvoeringsmodaliteit 
te herroepen of de schorsing ervan op te heffen, binnen een termijn van ten hoog-
ste één maand, te rekenen van de beslissing waarbij zij wordt bevolen, op straffe 
van invrijheidstelling van de veroordeelde onder dezelfde voorwaarden als voor-
heen.

De beslissing die op grond van het voormelde artikel 66, §3 diende te worden 
genomen, kon dus ten laatste op 29 januari 2010 worden uitgesproken.

Daaruit volgt dat het op 21 januari 2010 gevraagde uitstel aan de verdediging 
had kunnen worden verleend zonder de uitspraak van het vonnis uit te stellen tot 
nà de voorgeschreven termijn, desnoods door de duur van de beraadslaging in te 
korten, wat bij artikel 68, §4, van de wet niet verboden is.

Door het uitstel te weigeren schendt het vonnis bijgevolg de door de eiser aan-
gevoerde  wetsbepaling  en  miskent  het  het  door  hem  aangevoerde  algemeen 
rechtsbeginsel.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van 4 februari 2010.
Vernietigt het bestreden vonnis.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
nietigde vonnis.

Veroordeelt de eiser in de kosten van het eerste cassatieberoep en laat de kos-
ten van het tweede ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Bergen, anders samenge-
steld.

3 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. S. Berbuto, Luik en E. Berthe, Luik.

Nr. 145

2° KAMER - 3 maart 2010

1º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN 
DE RECHTSPLEGING IN STRAFZAKEN - OPDRACHT

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING IN 
STRAFZAKEN - BESCHIKKING GEWEZEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 133 SV. - DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Bij misdaden komt de regeling van de rechtspleging alleen toe aan de kamer 
van inbeschuldigingstelling, op vordering van de procureur-generaal; de beschikking die  
de raadkamer met toepassing van artikel 133 Sv. heeft gewezen, heeft dienaangaande  
niet de waarde van een beslissing.

(L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0262.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 januari 2010.
De eisers voeren in memories die aan dit arrest zijn gehecht respectievelijk 

twee middelen en één middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen het Hof het onderzoek opdragen van de in 

de artikelen 252 en 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde nie-
tigheden

De beide middelen van de eerste eiser en het soortgelijke middel van de twee-
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de eiser
De eisers voeren aan dat de beschikking die de raadkamer met toepassing van 

artikel 133 Wetboek van Strafvordering heeft gewezen, hen schuldig verklaart. 
Zij verwijten het bestreden arrest dat het de beschikking niet nietig verklaart of-
schoon zij het vermoeden van onschuld miskent.

Bij misdaden komt de regeling van de rechtspleging alleen toe aan de kamer 
van  inbeschuldigingstelling,  op  vordering  van  de  procureur-generaal.  De  be-
schikking die de raadkamer met toepassing van het voormelde artikel 133 heeft 
gewezen, heeft in zoverre niet de waarde van een beslissing.

Aangezien de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het hof van assisen 
alleen voortvloeit uit bezwaren die de kamer van inbeschuldigingstelling, die als 
enige bevoegd is om de zaak naar de jury te verwijzen, voldoende acht, is de nie-
tigverklaring van de beschikking tot overzending van de stukken, die het ver-
moeden van onschuld miskent, niet vereist om de wettigheid te verzekeren van 
de verwijzing. Het volstaat dat de verwijzing steunt op gronden die op dat vlak 
niet worden bekritiseerd.

Met verwijzing naar de conclusies van het autopsieverslag en het persoonlijk-
heidsonderzoek van de eerste eiser door de psychiatrisch deskundigen, oordeelt 
het bestreden arrest dat de eventualiteit van een poging tot doodslag niet uitge-
sloten was. Ten aanzien van de tweede eiser haalt het arrest de omstandigheden 
aan die tot strafbare deelneming kunnen leiden. De kamer van inbeschuldiging-
stelling heeft  eveneens verwezen naar  de waarschijnlijkheid van voorafgaand 
overleg op het ogenblik dat de verdachten het slachtoffer hebben ontmoet.

Deze  bewoordingen miskennen het  vermoeden van onschuld niet,  maar zij 
vrijwaren het.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De beslissingen tot verwijzing schenden geen enkele wet en zijn evenmin aan-

getast door één van de gronden van nietigheid die het Hof, in de huidige stand 
van de zaak, dient te onderzoeken.

B. In zoverre het cassatieberoep van L. D. gericht is tegen de beslissing om 
hem gevangen te houden

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

C. In zoverre het cassatieberoep van D. A. H. gericht is tegen de beslissing die 
de gevangenneming van de eiser beveelt, zonder de onmiddellijke tenuitvoerleg-
ging ervan te bevelen

Aangezien de eiser niet van zijn vrijheid is beroofd, heeft het cassatieberoep 
geen belang en is het bijgevolg niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
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3 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. L. Kennes, Brussel, O. Martins, Brussel en M. Boutuil, Brussel.

Nr. 146

2° KAMER - 3 maart 2010

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE 
MACHT - CASSATIEBEROEP - INTREKKING VAN DE BESLISSING TOT VERWIJDERING EN 
VRIJHEIDSBEROVING - NIEUWE GELIJKAARDIGE MAATREGEL - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVENDE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE 
RECHTERLIJKE MACHT - INTREKKING VAN DE BESLISSING TOT VERWIJDERING EN VRIJHEIDSBEROVING 
- NIEUWE GELIJKAARDIGE MAATREGEL - GEVOLG

1º en 2° Wanneer tegen de vreemdeling een maatregel tot verwijdering van het grondge-
bied samen met een maatregel tot vrijheidsberoving is genomen en de bestuurlijke over-
heid die akte intrekt en op regelmatige wijze een nieuwe, zelfs gelijkaardige, maatregel  
neemt,  komt  laatstgenoemde  maatregel  in  de  plaats  van  de  vorige,  zodat  het  cas-
satieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet  
over een verzoek tot invrijheidstelling voor de hechtenis die hij op grond van eerstge-
noemde akte heeft ondergaan, zonder voorwerp is.

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0272.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 februari 2010.
De eiser voert in een memorie twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser M. H., geboren op 18 november 1980, wordt in de vordering die één 

geheel vormt met het bestreden arrest, vereenzelvigd met de genaamde M. H., 
geboren op 18 december 1990, hierboven omschreven.

Op 31 december 2009 is tegen de eiser, met toepassing van artikel 74/6, §1, 
12°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-
bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, een bevel 
uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten samen met een beslissing tot terug-
geleiding naar de grens en een daartoe strekkende maatregel tot vrijheidsbero-
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ving. Die akte was in het Nederlands gesteld.
Het bestreden arrest doet uitspraak over een verzoek tot invrijheidstelling voor 

de hechtenis die hij op grond van de voormelde titel heeft ondergaan.
Op 21 januari 2010 heeft de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migra-

tie- en Asielbeleid de akte van 31 december 2009 ingetrokken en opnieuw, dit-
maal in het Frans, op grond van de voormelde bepaling de opsluiting van de eiser 
ter beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken bevolen.

Wanneer tegen de vreemdeling een maatregel tot verwijdering van het grond-
gebied samen met een maatregel tot vrijheidsberoving is genomen en de bestuur-
lijke overheid die akte intrekt en op regelmatige wijze een nieuwe, zelfs gelijk-
aardige, maatregel neemt, komt laatstgenoemde maatregel in de plaats van de vo-
rige.

Aangezien de akte van 31 december 2009 uit de rechtsorde is verdwenen, heeft 
het cassatieberoep geen bestaansreden meer.

Er is geen grond om acht te slaan op de door de eiser aangevoerde middelen, 
aangezien zij geen verband houden met het feit dat het cassatieberoep geen be-
staansreden meer heeft.

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

3 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. D. Andrien, Luik.

Nr. 147

1° KAMER - 4 maart 2010

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
CURATOR - VERKOOP UIT DE HAND - RANGREGELING - INSCHRIJVINGEN EN OVERSCHRIJVINGEN - 
AMBTSHALVE DOORHALING - OP OVERLEGGING VAN NOTARIEEL GETUIGSCHRIFT - VOORWAARDE

2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALLERLEI - RANGREGELING - 
FAILLISSEMENT - CURATOR - VERKOOP UIT DE HAND - INSCHRIJVINGEN EN OVERSCHRIJVINGEN - 
AMBTSHALVE DOORHALING - OP OVERLEGGING VAN NOTARIEEL GETUIGSCHRIFT - VOORWAARDE

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
CURATOR - VERKOOP UIT DE HAND - RANGREGELING - INSCHRIJVINGEN EN OVERSCHRIJVINGEN - 
AMBTSHALVE DOORHALING - OP OVERLEGGING VAN NOTARIEEL GETUIGSCHRIFT - VOORWAARDE - 
OVERWIJZING VAN DE PRIJS

4º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALLERLEI - RANGREGELING - 
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FAILLISSEMENT - CURATOR - VERKOOP UIT DE HAND - INSCHRIJVINGEN EN OVERSCHRIJVINGEN - 
AMBTSHALVE DOORHALING - OP OVERLEGGING VAN NOTARIEEL GETUIGSCHRIFT - VOORWAARDE - 
OVERWIJZING VAN DE PRIJS

5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRONDWET - ARTIKEL 10 - ONGELIJKE BEHANDELING - LEEMTE IN DE WET - HYPOTHEEKWET

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
- GRONDWET - ARTIKEL 10 - ONGELIJKE BEHANDELING - LEEMTE IN DE WET - HYPOTHEEKWET

7º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRONDWET - ARTIKEL 11 - ONGELIJKE BEHANDELING - LEEMTE IN DE WET - HYPOTHEEKWET

8º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
- GRONDWET - ARTIKEL 11 - ONGELIJKE BEHANDELING - LEEMTE IN DE WET - HYPOTHEEKWET

1º en 2° In het kader van de rangregeling geopend na een verkoping uit de hand, waartoe  
de curators van een faillissement werden gemachtigd, is een ambtshalve doorhaling van  
alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen op overlegging van een door de notaris  
afgeleverd getuigschrift, slechts mogelijk zo alle personen die hetzij een inschrijving, het-
zij  een  kantmelding  hebben op  het  betrokken  onroerend  goed,  in  het  kader  van de  
machtigingsprocedure  werden gehoord  of  bij  gerechtsbrief  werden  opgeroepen.  (Artt. 
1193ter,  eerste,  tweede en vierde lid,  Ger.W.;  Artt.  1326,  tweede lid,  1653 en 1654, 
Ger.W.)

3º en 4° Van een rangregeling en van een ambtshalve doorhaling van alle inschrijvingen op  
overlegging van het  notarieel  getuigschrift,  dat de betaling of de bevrijdende betaling  
vaststelt, kan slechts sprake zijn in de mate dat er overwijzing is van de prijs ten behoeve  
van de ingeschreven schuldeisers; dit is niet het geval ten aanzien van de ingeschreven  
hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, die tijdens de procedure van machtiging van  
de  curator  tot  verkoping  uit  de  hand  niet  werden  gehoord,  noch  behoorlijk  werden  
opgeroepen.  (Artt. 1193ter, eerste, tweede en vierde lid, Ger.W.; Artt. 1326, tweede lid, 
1653 en 1654, Ger.W.)

5º, 6°, 7° en 8° De omstandigheid dat de nieuwe bezitter enkel het voordeel van de zuiver-
ing behoudt voor het geval dat het niet horen of oproepen van de ingeschreven hypothe-
caire of bevoorrechte schuldeisers het gevolg is van een nalatigheid van de hypotheek-
bewaarder bij het uitreiken van het getuigschrift en niet wanneer dit het gevolg is van de 
fout van een van de andere personen betrokken bij de procedure van machtiging van de  
curator tot verkoping uit de hand, volgt uit het feit dat artikel 129 van de Hypotheekwet  
niet in andere uitzonderingen voorziet; aan dergelijke leemte in de wetgeving kan enkel  
de wetgevende macht verhelpen zodat er geen aanleiding bestaat om een prejudiciële  
vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen. (Artt. 10 en 11, Gw. 1994; Art. 26, Bijzondere 
Wet Arbitragehof; Art. 129, Hypotheekwet)

(CREDIMO-INVEST nv T. IMMO ZANDVOORT nv e.a.)

ARREST

(AR C.08.0032.N – C.08.0033.N – C.08.0037.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Zaak C.08.0032.N
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

Zaak C.08.0033.N
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

Zaak C.08.0037.N
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christiaan Vandewal heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
Zaak C.08.0032.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
artikel 144 van de Grondwet;
de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 41, 92 (in de versie zoals van kracht voor de vervanging ervan door artikel 

2 van de wet van 25 april 2007, hierna artikel 92 (oud)), 93 (in de versie zoals van kracht 
voor de wijziging ervan door artikel 3 van de wet van 25 april 2007, hierna artikel 93 
(oud)), 96, 97, 99, 108 en 109 van de wet van 16 december 1851 op de Voorrechten en 
Hypotheken die Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt (Hypo-
theekwet);

de artikelen 556, 774,  tweede lid, 870,  1138, 2°,  1193ter, 1326,  1560, 1563,  1647, 
tweede lid, 1653, 1654 van het Gerechtelijk Wetboek;

de algemene rechtsbeginselen van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk 
geding (het beschikkingsbeginsel) en van de eerbied voor het recht van verdediging.

Aangevochten beslissing
De appelrechters verklaren het hoger beroep van de verweerster gegrond en beslissen 

dat haar oorspronkelijke vordering die ertoe strekte doorhaling te bekomen van alle be-
staande inschrijvingen op basis van artikel 1647, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-
boek, zonder voorwerp is, op grond van de volgende motieven:

"4. Beoordeling
1. Ingevolge artikel 1647, tweede lid, Ger. W. kan de rechter op eenzijdig verzoek-

schrift van de koper en voorzover de rechten van de gedingvoerende partijen niet in ge-
vaar zijn, te allen tijde de doorhaling gelasten van alle bestaande inschrijvingen en over-
schrijvingen die het toegewezen onroerend goed bezwaren, onder verplichting voor de ko-
per om zich vooraf te bevrijden overeenkomstig artikel 1641 Ger. W.

2. De inschrijvingen en overschrijvingen waarvan in huidige procedure de doorhaling 
wordt gevorderd, zijn evenwel door de Hypotheekbewaarder te Mechelen reeds doorge-
haald op 15 juni 2005, ingevolge een attest overeenkomstig artikel 1653 Ger. W. afgele-
verd door Notaris V. op 6 juni 2005. Bij arrest van deze kamer van het hof van beroep te 
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Antwerpen van dezelfde datum als huidig arrest, wordt de beschikking van de beslagrech-
ter te Mechelen van 9 juni 2006, waarbij de ongedaanmaking van de doorhaling van de 
hypothecaire inschrijving werd bevolen,  teniet  gedaan.  Bijgevolg is  huidige  vordering 
thans zonder voorwerp." (...)

Impliciet, doch zeker steunen de appelrechters hun beslissing aldus op de motieven van 
het arrest van 19 september 2007 van de derde kamer van het hof van beroep te Antwer-
pen, gewezen in de zaak met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311. Deze motie-
ven luiden als volgt:

"2. Ingevolge artikel 1653 Ger. W. (zoals gewijzigd bij artikel 23 wet van 29 mei 2000) 
wordt in elke stand van de procedure de inschrijving die de bewaarder krachtens artikel 35 
van de Hypotheekwet van 16 december 1851 ambtshalve heeft gedaan, geheel doorge-
haald op verzoek van de koper die bewijst, hetzij dat de prijs betaald is aan de schuldei-
sers, hetzij bij gebreke van een dergelijke betaling, dat een betaling is verricht die hem be-
vrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is. De notaris geeft te dien 
einde een getuigschrift af dat de betaling of de bevrijdende betaling vaststelt. Op overleg-
ging van dit getuigschrift worden alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen die 
ten laste van de beslagene op het toegewezen goed bestaan, ambtshalve doorgehaald.

3. Ten onrechte baseert de eerste rechter zijn rechtsmacht om de doorhaling van de in-
schrijving ongedaan te maken op artikel 1647 Ger.W., dat betrekking heeft op de gerech-
telijke zuivering.

Sedert de wetswijziging van 29 mei 2000, van kracht op 1 juli 2001, dient een onder-
scheid gemaakt te worden tussen enerzijds de gerechtelijke zuivering, voorzien in artikel 
1647 Ger. W., waarbij de rechter op eenzijdig verzoekschrift van de koper de doorhaling 
kan gelasten van alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen,  onder verplichting 
voor de koper zich vooraf te bevrijden overeenkomstig artikel 1641 Ger.W. en anderzijds 
de notariële zuivering, zoals voorzien in artikel 1653 Ger.W., dewelke volledig onder de 
verantwoordelijkheid gebeurt van de notaris die het bedoelde attest aflevert, zonder dat 
enige rechterlijke tussenkomst in deze procedure voorzien is. (zie hierover: X., Verkoop 
op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingen aangebracht door de Wet van 29 mei 
2000, T.Not., 2002, 507-514, inzonderheid nrs. 4 en 10).

De op basis van artikel 1653 Ger. W. gebeurde doorhalingen zijn dan ook definitief zo-
dat de rechter geen rechtsmacht heeft om deze le doen herleven, zoals te dezen gevorderd 
werd." (...)

Grieven
Eerste onderdeel
De rechter mag zijn beslissing niet gronden op feiten waarvan hij buiten de terechtzit-

ting heeft kennis gekregen, tenzij het om algemeen bekende feiten of om algemeen beken-
de gegevens gaat (de artikelen 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie 
van de procespartijen in het burgerlijk geding (het beschikkingsbeginsel)).

Terzake voerde de eiseres in conclusie aan dat er geen zuivering van de hypothecaire 
inschrijving had plaatsgevonden en voerde de verweerster aan dat het onroerend goed 
reeds gezuiverd was op het ogenblik van de verkoop van het onroerend goed aan de ver-
weerster na machtiging overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek.

De appelrechters steunen hun beslissing op de overweging dat de hypothecaire inschrij-
ving werd doorgehaald op 15 juni 2005 en dat bij arrest van het hof van beroep te Antwer-
pen van 19 september 2007 met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311, de beschik-
king van de beslagrechter te Mechelen van 9 juni 2006, waarbij de ongedaanmaking van 
de doorhaling van de hypothecaire inschrijving werd bevolen, wordt teniet gedaan.
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Geen van de partijen steunden hun verweer op voormeld arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 19 september 2007 met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311. 
Evenmin werd aan de partijen de mogelijkheid geboden om standpunt in te nemen om-
trent de gevolgen van voormeld arrest voor de vordering die in de huidige procedure tus-
sen partijen werd ingesteld.

Door hun beslissing te steunen op het aan geen van de partijen bekende en door geen 
van de partijen aangevoerde arrest van 19 september 2007 van de derde kamer van het hof 
van beroep te Antwerpen met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311 luidens het-
welk de doorhaling die op 15 juni 2005 werd uitgevoerd definitief was, laten de appel-
rechters hun beslissing steunen op persoonlijke kennis en schenden zij de artikelen 1315, 
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek alsook 
van het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der partijen in het burgerlijk geding 
dat onder meer is neergelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek. Door ver-
der hun beslissing te laten steunen op het door geen van de partijen aangevoerde middel 
dat de hypothecaire inschrijving was doorgehaald en dat deze doorhaling definitief is, zo-
dat de hypothecaire inschrijving niet meer kon worden doorgehaald met toepassing van 
artikel 1647 van het Gerechtelijk Wetboek wijzigen zij ambtshalve de oorzaak van de vor-
dering van de verweerster (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het burger-
lijk geding). Door ten slotte in die zin te beslissen, zonder aan partijen de mogelijkheid te 
bieden hun standpunt uiteen te zetten omtrent de gevolgen voor de huidige procedure van 
het arrest van 19 september 2007 inzake AR nr. 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311, schen-
den zij het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging (zoals 
tevens vervat ligt in artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De appelrechters beslissen dat de vordering van de verweerster die ertoe strekte de 

doorhaling te bekomen van alle bestaande inschrijvingen op voormeld onroerend goed, 
zonder voorwerp is op grond dat de hypothecaire inschrijving van de eiseres reeds werd 
doorgehaald en dat deze doorhaling definitief is.

Overeenkomstig de artikelen 41 en 96 van de Hypotheekwet volgen schuldeisers die 
een ingeschreven hypotheek hebben op een onroerend goed dat goed. De derde-bezitter 
blijft  als bezitter verbonden voor alle hypothecaire schulden (artikel 97 van de Hypo-
theekwet). Indien de derde-bezitter niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de hypothe-
caire schuldeiser het met hypotheek bezwaarde goed doen verkopen (artikel 99 van de 
Hypotheekwet en 1563 van het Gerechtelijk Wetboek).

De overdrager van een goed draagt aan de verkrijger slechts de eigendom en de rechten 
over die hij bezat en hij draagt die over onder verband van dezelfde hypotheken als waar-
mede hij bezwaard was (artikel 109 Hypotheekwet).

Een hypotheek gaat slechts teniet, ondermeer door het tenietgaan van de hoofdverbinte-
nis, door de afstand van de hypotheek door de schuldeiser en door de zuivering van het 
goed (artikel 108, eerste lid, Hypotheekwet). Hypotheken gaan niet teniet door de doorha-
ling ervan overeenkomstig de artikelen 92 (oud) en 93 (oud) van de Hypotheekwet of 
overeenkomstig artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek.

Hieruit volgt dat wanneer blijkt dat een hypothecaire inschrijving ten onrechte werd 
doorgehaald, deze doorhaling geen effect kan sorteren.

Derhalve dient de rechter die, gevat door een vordering tot doorhaling van een hypothe-
caire inschrijving en vaststelt dat deze inschrijving reeds werd doorgehaald, te onderzoe-
ken of deze doorhaling terecht gebeurde.

Terzake stellen de appelrechters vast dat de hypothecaire inschrijving van de eiseres 
werd doorgehaald op 15 juni 2005 en dat deze doorhaling definitief is, zonder te onder-
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zoeken of deze doorhaling terecht gebeurde.
Aldus schenden de appelrechters de artikelen 41, 92 (oud), 93 (oud), 96, 97, 99, 108 en 

109 van de Hypoteekwet en de artikelen 1647 en 1653 van het Gerechtelijk Wetboek op 
grond waarvan zij de verplichting hadden om te onderzoeken of de doorhaling waarop zij 
hun beslissing steunen terecht gebeurde.

Derde onderdeel
De appelrechters beslissen dat de vordering van de verweerster die ertoe strekte de 

doorhaling te bekomen van alle bestaande inschrijvingen op voormeld onroerend goed, 
zonder voorwerp is op grond dat de hypothecaire inschrijving van de eiseres reeds werd 
doorgehaald en dat deze doorhaling definitief is.

Overeenkomstig de artikelen 41 en 96 van de Hypotheekwet volgen schuldeisers die 
een ingeschreven hypotheek hebben op een onroerend goed dat goed. De derde-bezitter 
blijft  als bezitter verbonden voor alle hypothecaire schulden (artikel 97 van de Hypo-
theekwet). Indien de derde-bezitter niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de hypothe-
caire schuldeiser het met hypotheek bezwaarde goed doen verkopen (artikel 99 van de 
Hypotheekwet en 1563 van het Gerechtelijk Wetboek).

De overdrager van een goed draagt aan de verkrijger slechts de eigendom en de rechten 
over die hij bezat en hij draagt die over onder verband van dezelfde hypotheken als waar-
mede hij bezwaard was (artikel 109 Hypotheekwet).

Een hypotheek gaat slechts teniet, ondermeer door het tenietgaan van de hoofdverbinte-
nis, door de afstand van de hypotheek door de schuldeiser en door de zuivering van het 
goed (artikel 108, eerste lid Hypotheekwet). Hypotheken gaan niet teniet door de doorha-
ling ervan overeenkomstig de artikelen 92 (oud) en 93 (oud) van de Hypotheekwet of 
overeenkomstig artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek.

Hieruit volgt dat wanneer blijkt dat een hypothecaire inschrijving ten onrechte werd 
doorgehaald, deze doorhaling geen effect kan sorteren.

Overeenkomstig artikel 92 (oud) van de Hypotheekwet worden inschrijvingen doorge-
haald of verminderd krachtens de toestemming van de belanghebbende partijen, daartoe 
bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht van gewijsde 
gegaan, ofwel krachtens een vonnis, uitvoerbaar verklaard niettegenstaande verzet of be-
roep. Zij die doorhaling of vermindering vorderen, leggen op het kantoor van de bewaar-
der over, hetzij de uitgifte der authentieke akte of de akte in brevet, houdende toestem-
ming, hetzij de uitgifte van het vonnis (artikel 93 (oud) van de Hypotheekwet).

Ingeval een hypotheek ten onrechte wordt doorgehaald, kan deze doorhaling door de 
rechter worden vernietigd (de artikelen 92 (oud) Hypotheekwet, 556 en 1653 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en 144 van de Grondwet).

Artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in elke stand van de procedure 
de inschrijving wordt doorgehaald op verzoek van de koper die bewijst, hetzij dat de prijs 
betaald is aan de schuldeisers, hetzij, bij gebreke van een dergelijke betaling, dat een beta-
ling is verricht die hem bevrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is. 
De notaris geeft te dien einde een getuigschrift af, dat de betaling of de bevrijdende beta-
ling vaststelt. Op overlegging van dit getuigschrift worden alle bestaande inschrijvingen 
en  overschrijvingen  die  ten  laste  van  de  beslagene  op  het  toegewezen  goed  bestaan, 
ambtshalve doorgehaald. Aldus wordt het hierboven omschreven volgrecht uitgeschakeld.

Deze bepaling is, krachtens artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, enkel van toe-
passing op de rangregeling, geopend na een verkoop die van rechtswege overwijzing van 
de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers medebrengt. Dit is met name het 
geval bij verkopen op onroerend beslag (de artikelen 1560 en volgende van het Gerechte-
lijk Wetboek), waarbij ten gevolge van de toewijzing van het onroerend goed de rechten 
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van de schuldeisers overgaan op de prijs (artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek).
Artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek kan echter niet toegepast worden wanneer 

de verkoop niet van rechtswege de overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschre-
ven schuldeisers medebrengt.

Dit is het geval wanneer een onroerend goed uit een failliete boedel uit de hand wordt 
verkocht overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek en de ingeschre-
ven hypothecaire schuldeisers niet geldig werden opgeroepen of in de procedure werden 
betrokken. Artikel 1326 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat de verkopingen 
uit de hand, gemachtigd overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek, 
ten behoeve van de ingeschreven hypothecaire schuldeisers die overeenkomstig deze be-
paling tijdens de procedure van machtiging werden gehoord of behoorlijk werden opge-
roepen, van rechtswege overwijzing medebrengt van de prijs.

Uit deze laatste bepaling volgt dat de verkrijging na machtiging overeenkomstig artikel 
1193ter van het Gerechtelijk Wetboek geen zuiverend effect heeft als de ingeschreven hy-
pothecaire schuldeisers tijdens de procedure van machtiging niet werden gehoord of niet 
behoorlijk werden opgeroepen.

Terzake bestond er tussen partijen geen betwisting over het feit dat de verweerster eige-
nares geworden was van het betwiste onroerend goed na toepassing van de procedure zo-
als bepaald in artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek en dat de eiseres, hoewel zij 
een  hypothecaire  inschrijving  had  op  voormeld  onroerend  goed,  tijdens  de  procedure 
overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek niet werd gehoord, noch be-
hoorlijk werd opgeroepen.

Derhalve bracht, overeenkomstig artikel 1326 van het Gerechtelijk Wetboek, de ver-
koop aan de verweerster niet van rechtswege de overwijzing van de prijs ten behoeve van 
de eiseres mede, zodat het door de eerste verweerster verkregen goed niet gezuiverd werd 
en de hypothecaire inschrijving van de eiseres niet kon worden doorgehaald met toepas-
sing van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek.

Derhalve behield de eiseres haar volgrecht en diende de rechter, na te hebben vastge-
steld dat de inschrijving van de eiseres terzake niet rechtsgeldig kon worden doorgehaald 
met toepassing van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek, deze doorhaling te vernie-
tigen met toepassing van de artikelen 92 (oud) van de Hypotheekwet, 556, 1653 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 144 van de Grondwet en vervolgens te beslissen dat er geen 
grond was om de hypothecaire inschrijving van de eiseres door te halen overeenkomstig 
artikel 1647, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Door te beslissen dat de doorhaling overeenkomstig artikel 1653 van het Gerechtelijk 
Wetboek definitief is, en dat derhalve de vordering van de verweerster teneinde de door-
haling te bekomen op grond van artikel 1647, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
zonder voorwerp was, schenden zij de artikelen de artikelen 41, 92 (oud), 93 (oud), 96, 
97, 99, 108 en 109 van de Hypotheekwet en de artikelen 556, 1193ter, 1326, 1560, 1647, 
tweede lid, 1653 en 1654, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 144 van de Grondwet.

Zaak C.08.0033.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
artikel 144 van de Grondwet;
de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 41, 92 (in de versie zoals van kracht voor de vervanging ervan door artikel 

2 van de wet van 25 april 2007, hierna, artikel 92 (oud)), 93 (in de versie zoals van kracht 
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voor de wijziging ervan door artikel 3 van de wet van 25 april 2007, hierna artikel 93 
(oud)), 96, 97, 99, 108 en 109 van de wet van 16 december 1851 op de Voorrechten en 
Hypotheken die Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt (Hypo-
theekwet);

de artikelen 556,  774, tweede lid,  870, 1138,  2°, 1193ter,  1326, 1395,  1489, 1494, 
1498, 1560, 1563, 1639, 1653, 1654 van het Gerechtelijk Wetboek;

de algemene rechtsbeginselen van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk 
geding (het beschikkingsbeginsel) en van de eerbied voor het recht van verdediging.

Aangevochten beslissing
De appelrechters beslissen dat bij gebrek aan geldige hypothecaire inschrijving, de in-

geroepen titel niet uitgevoerd kan worden op het onroerend goed en bijgevolg het gelegde 
beslag opgeheven dient te worden, op grond van de volgende motieven:

"4. Beoordeling
1. De titel die uitgevoerd wordt, is de grosse van een notariële kredietovereenkomst van 

4 augustus 1992, gesloten tussen nv Flanderinvest (thans (de eiseres)) als kredietgever van 
867.627,34 euro (35.000.000 frank) en nv JMP-Special als kredietnemer.

Deze titel wordt uitgevoerd op het onroerend goed aan de Zandvoortstraat 12 te Meche-
len, waarvan (de verweerster) thans eigenaar is, krachtens een hypotheek, aan (de eiseres) 
verleend door nv P-Immo, de vorige eigenaar van het pand, bij notariële akte van 4 augus-
tus 1992, verleden voor notaris S. te Mechelen en ingeschreven op 13 augustus 1992 in 
tweede rang in het register van inschrijvingen van het hypotheekkantoor te Mechelen en 
dit tot zekerheid van het bovengenoemde krediet.

Het uitvoerend beslag op het onroerend goed kon derhalve maar gebeuren op basis van 
deze hypothecaire inschrijving.

2. Deze hypothecaire inschrijving is evenwel door de hypotheekbewaarder te Mechelen 
doorgehaald op 15 juni 2005, ingevolge een attest overeenkomstig artikel 1653 Ger. W. 
afgeleverd door Notaris V. op 6 juni 2005.

Bij arrest van deze kamer van het hof van beroep te Antwerpen van dezelfde datum als 
huidig arrest, wordt de beschikking van de beslagrechter te Mechelen van 9 juni 2006, 
waarbij de ongedaanmaking van de doorhaling van de hypothecaire inschrijving werd be-
volen, teniet gedaan.

3. Bijgevolg kan, bij gebrek aan geldige hypothecaire inschrijving, de ingeroepen titel 
niet uitgevoerd worden op het onroerend goed en dient bijgevolg het gelegde beslag opge-
heven te worden.

4. Gelet op het bovenstaande dienen de andere argumenten van partijen niet verder on-
derzocht te worden."

(...)
Impliciet, doch zeker steunen de appelrechters hun beslissing aldus op de motieven van 

het arrest van 19 september 2007 van de derde kamer van het hof van beroep te Antwer-
pen, gewezen in de zaak met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311. Deze motie-
ven luiden als volgt:

"2. Ingevolge artikel 1653 Ger. W. (zoals gewijzigd bij artikel 23 wet van 29 mei 2000) 
wordt in elke stand van de procedure de inschrijving die de bewaarder krachtens artikel 35 
van de hypotheekwet van 16 december 1851 ambtshalve heeft gedaan, geheel doorge-
haald op verzoek van de koper die bewijst, hetzij dat de prijs betaald is aan de schuldei-
sers, hetzij bij gebreke van een dergelijke betaling, dat een betaling is verricht die hem be-
vrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is. De notaris geeft te dien 
einde een getuigschrift af dat de betaling of de bevrijdende betaling vaststelt. Op overleg-
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ging van dit getuigschrift worden alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen die 
ten laste van de beslagene op het toegewezen goed bestaan, ambtshalve doorgehaald.

Ten onrechte baseert de eerste rechter zijn rechtsmacht om de doorhaling van de in-
schrijving ongedaan te maken op artikel 1647 Ger. W., dat betrekking heeft op de gerech-
telijke zuivering.

Sedert de wetswijziging van 29 mei 2000, van kracht op 1 juli 2001, dient een onder-
scheid gemaakt te worden tussen, enerzijds, de gerechtelijke zuivering, voorzien in artikel 
1647 Ger. W., waarbij de rechter op eenzijdig verzoekschrift van de koper de doorhaling 
kan gelasten van alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen, onder verplichting 
voor de koper zich vooraf te bevrijden overeenkomstig artikel 1641 Ger. W. en, ander-
zijds, de notariële zuivering, zoals voorzien in artikel 1653 Ger. W., dewelke volledig on-
der de verantwoordelijkheid gebeurt van de notaris die het bedoelde attest aflevert, zonder 
dat enige rechterlijke tussenkomst in deze procedure voorzien is. (zie hierover: X., Ver-
koop op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingen aangebracht door de Wet van 29 
mei 2000, T. Not., 2002, 507-514, inzonderheid nrs. 4 en 10).

De op basis van artikel 1653 Ger. W. gebeurde doorhalingen zijn dan ook definitief zo-
dat de rechter geen rechtsmacht heeft om deze te doen herleven, zoals te dezen gevorderd 
werd."

(...)
Grieven
Eerste onderdeel
De rechter mag zijn beslissing niet gronden op feiten waarvan hij buiten de terechtzit-

ting heeft kennis gekregen, tenzij het om algemeen bekende feiten of om algemeen beken-
de gegevens gaat (de artikelen 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie 
van de procespartijen in het burgerlijk geding (het beschikkingsbeginsel)).

Terzake voerde de eiseres in conclusie aan dat er geen zuivering van de hypothecaire 
inschrijving had plaatsgevonden en voerde de verweerster aan dat het onroerend goed 
reeds gezuiverd was op het ogenblik van de verkoop van het onroerend goed aan de ver-
weerster na machtiging overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek.

De appelrechters steunen hun beslissing op de overweging dat de hypothecaire inschrij-
ving werd doorgehaald op 15 juni 2005 en dat bij arrest van het hof van Beroep te Ant-
werpen van 19 september 2007 met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311, de be-
schikking van de beslagrechter te Mechelen van 9 juni 2006, waarbij de ongedaanmaking 
van de doorhaling van de hypothecaire inschrijving werd bevolen, wordt teniet gedaan.

Geen van de partijen steunden hun verweer op voormeld arrest van het hof van beroep 
te Antwerpen van 19 september 2007 met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311. 
Verder voerde geen van de partijen aan dat het door de eiseres gelegde beslag onrechtma-
tig geworden was ingevolge de doorhaling van de hypothecaire inschrijving ten voordele 
van de eiseres. Evenmin werd aan de partijen de mogelijkheid geboden om standpunt in te 
nemen omtrent de gevolgen van voormeld arrest voor de vordering die in de huidige pro-
cedure tussen partijen werd ingesteld.

Door hun beslissing te steunen op het aan geen van de partijen bekende en door geen 
van de partijen aangevoerde arrest van 19 september 2007 van de derde kamer van het hof 
van beroep te Antwerpen met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311, en op het 
door geen van de partijen aangevoerde middel dat de hypothecaire inschrijving was door-
gehaald en dat deze doorhaling definitief was, zodat het vóór de doorhaling gelegde be-
slag hierdoor onrechtmatig werd, laten de appelrechters hun beslissing steunen op per-
soonlijke kennis (schending van de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet-
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boek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek alsook van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake de autonomie der partijen in het burgerlijk geding dat o.m. is neergelegd in artikel 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) en wijzigen zij ambtshalve de oorzaak van de 
vordering van de verweerster (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wet-
boek en van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het 
burgerlijk geding). Door verder aan de eiseres niet de kans te geven zich te verweren om-
trent de gevolgen van het arrest geveld op dezelfde dag schenden zij het algemeen rechts-
beginsel van de eerbied voor het recht van verdediging (zoals tevens vervat ligt in artikel 
774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
De  beslagrechter,  die  krachtens  artikel  1395  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kennis 

neemt van de vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerleg-
ging,  oordeelt  overeenkomst artikel 1489 van het Gerechtelijk  Wetboek of het beslag 
rechtmatig en regelmatig is. Geen uitvoerend beslag op onroerend goed mag worden ge-
legd dan krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken (artikel 
1494 van het Gerechtelijk Wetboek). In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging 
kan iedere belanghebbende partij zich wenden tot de beslagrechter, evenwel zonder dat 
het instellen van deze vordering schorsende kracht heeft. De beslagrechter beveelt de op-
heffing van het beslag indien daartoe grond bestaat (artikel 1498 van het Gerechtelijk 
Wetboek).

Overeenkomstig de artikelen 41 en 96 van de Hypotheekwet volgen schuldeisers die 
een ingeschreven hypotheek hebben op een onroerend goed dat goed. De derde-bezitter 
blijft  als bezitter verbonden voor alle hypothecaire schulden (artikel 97 van de Hypo-
theekwet). Indien de derde-bezitter niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de hypothe-
caire schuldeiser het met hypotheek bezwaarde goed doen verkopen (artikel 99 van de 
Hypotheekwet en 1563 van het Gerechtelijk Wetboek).

De overdrager van een goed draagt aan de verkrijger slechts de eigendom en de rechten 
over die hij bezat en hij draagt die over onder verband van dezelfde hypotheken als waar-
mede hij bezwaard was (artikel 109 van de Hypotheekwet).

Overeenkomstig artikel 108 van de Hypotheekwet gaan hypotheken teniet door het te-
nietgaan van de hoofdverbintenis, door de afstand van de hypotheek door de schuldeiser, 
door de zuivering, door verjaring en door de oorzaak vermeld in artikel 82, §2, van de Hy-
potheekwet.

Hypotheken gaan niet teniet door de doorhaling ervan overeenkomstig de artikelen 92 
(oud) en 93 (oud) van de Hypotheekwet of overeenkomstig artikel 1653 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Hieruit volgt dat wanneer blijkt dat een hypothecaire inschrijving ten onrechte werd 
doorgehaald, deze doorhaling kan worden vernietigd en de inschrijving met terugwerken-
de kracht herleeft vanaf de inschrijvingsdatum. Wanneer een hypothecaire inschrijving 
ten onrechte werd doorgehaald nadat uitvoerend beslag op onroerend goed werd gelegd, 
kan deze doorhaling geen invloed hebben op de rechtmatigheid van het beslag.

De eiseres voerde aan dat het beslagen goed niet gezuiverd was door de verkoop ervan 
aan de verweerster en dat de doorhaling van de hypothecaire inschrijving ten onrechte 
was gebeurd zodat de eiseres, die over een hypothecaire inschrijving beschikte, op grond 
hiervan tot tenuitvoerlegging kon overgaan.

De appelrechters beslissen dat de hypothecaire inschrijving is doorgehaald op 15 juni 
2005, dit is nadat uitvoerend beslag op onroerend goed werd gelegd, en dat de ongedaan-
making van deze doorhaling door de beslagrechter bij beschikking van 9 juni 2006, wordt 
tenietgedaan bij arrest van 19 september 2007 van de derde kamer van het hof van beroep 
te Antwerpen met rolnummer 2006/AR/2309 en 2006/AR/2311, zodat de titel niet kan 
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worden uitgevoerd bij gebrek aan geldige hypothecaire inschrijving.
De appelrechters laten echter na te onderzoeken of de doorhaling van de hypothecaire 

inschrijving die op het ogenblik van het beslag bestond, rechtmatig is.
Door aldus impliciet, doch zeker te beslissen dat zij niet dienen te onderzoeken of de 

hypotheek al dan niet teniet gegaan was en of de doorhaling van de hypothecaire inschrij-
ving waarover de eiseres beschikte, al dan niet terecht gebeurde, schenden de appelrech-
ters de artikelen 1395, 1489, 1494, 1498 en 1653 van het Gerechtelijk Wetboek en 92 
(oud), 93 (oud) en 108 van de Hypotheekwet, op grond waarvan zij de verplichting had-
den te onderzoeken of het beslag rechtmatig is en derhalve of de eiseres al dan niet nog 
kon uitvoeren op basis van de hypothecaire inschrijving waarover zij op het ogenblik van 
het beslag beschikte.

Door verder te beslissen dat de titel niet kan worden uitgevoerd bij gebrek aan geldige 
hypothecaire inschrijving, schenden de appelrechters voormelde bepalingen, alsook de ar-
tikelen 41, 96, 97 en 99 van de Hypotheekwet en 1563 van het Gerechtelijk Wetboek.

Derde onderdeel
In zoverre de appelrechters impliciet doch zeker beslissen dat het onroerend goed ge-

zuiverd was en de doorhaling derhalve op wettige wijze plaatsvond,  is  hun beslissing 
evenmin naar recht verantwoord.

Overeenkomstig de artikelen 41 en 96 van de Hypotheekwet volgen schuldeisers die 
een ingeschreven hypotheek hebben op een onroerend goed dat goed. De derde-bezitter 
blijft  als bezitter verbonden voor alle hypothecaire schulden (artikel 97 van de Hypo-
theekwet). Indien de derde-bezitter niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de hypothe-
caire schuldeiser het met hypotheek bezwaarde goed doen verkopen (artikel 99 van de 
Hypotheekwet en 1563 van het Gerechtelijk Wetboek).

De overdrager van een goed draagt aan de verkrijger slechts de eigendom en de rechten 
over die hij bezat en hij draagt die over onder verband van dezelfde hypotheken als waar-
mede hij bezwaard was (artikel 109 Hypotheekwet).

Een hypotheek gaat slechts teniet, ondermeer door het tenietgaan van de hoofdverbinte-
nis, door de afstand van de hypotheek door de schuldeiser en door de zuivering van het 
goed (artikel 108, eerste lid, Hypotheekwet).

Overeenkomstig artikel 92 (oud) van de Hypotheekwet worden inschrijvingen doorge-
haald of verminderd krachtens de toestemming van de belanghebbende partijen, daartoe 
bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht van gewijsde 
gegaan, ofwel krachtens een vonnis, uitvoerbaar verklaard niettegenstaande verzet of be-
roep. Zij die doorhaling of vermindering vorderen, leggen op het kantoor van de bewaar-
der over, hetzij de uitgifte der authentieke akte of de akte in brevet, houdende toestem-
ming, hetzij de uitgifte van het vonnis (artikel 93 (oud) van de Hypotheekwet).

Ingeval een hypotheek ten onrechte wordt doorgehaald, kan deze doorhaling door de 
rechter worden vernietigd (artikel 92 (oud) Hypotheekwet 556 en 1653 van het Gerechte-
lijk Wetboek en 144 van de Grondwet).

Artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in elke stand van de procedure 
de inschrijving wordt doorgehaald op verzoek van de koper die bewijst, hetzij dat de prijs 
betaald is aan de schuldeisers, hetzij, bij gebreke van een dergelijke betaling, dat een beta-
ling is verricht die hem bevrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is. 
De notaris geeft te dien einde een getuigschrift af, dat de betaling of de bevrijdende beta-
ling vaststelt. Op overlegging van dit getuigschrift worden alle bestaande inschrijvingen 
en  overschrijvingen  die  ten  laste  van  de  beslagene  op  het  toegewezen  goed  bestaan, 
ambtshalve doorgehaald. Aldus wordt het hierboven omschreven volgrecht uitgeschakeld.

Deze bepaling is, krachtens artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, enkel van toe-
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passing op de rangregeling, geopend na een verkoop die van rechtswege overwijzing van 
de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers medebrengt. Dit is met name het 
geval bij verkopen op onroerend beslag (artikelen 1560 e.v. van het Gerechtelijk Wet-
boek), waarbij ten gevolge van de toewijzing van het onroerend goed de rechten van de 
schuldeisers overgaan op de prijs (artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek).

Artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek kan echter niet toegepast worden wanneer 
de verkoop niet van rechtswege de overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschre-
ven schuldeisers medebrengt.

Dit is het geval wanneer een onroerend goed uit een failliete boedel uit de hand wordt 
verkocht overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek en de ingeschre-
ven hypothecaire schuldeisers niet geldig werden opgeroepen of in de procedure werden 
betrokken. Artikel 1326 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat de verkopingen 
uit de hand, gemachtigd overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek, 
ten behoeve van de ingeschreven hypothecaire schuldeisers die overeenkomstig deze be-
paling tijdens de procedure van machtiging werden gehoord of behoorlijk werden opge-
roepen, van rechtswege overwijzing medebrengt van de prijs.

Uit deze laatste bepaling volgt dat de verkrijging na machtiging overeenkomstig artikel 
1193ter van het Gerechtelijk Wetboek geen zuiverend effect heeft als de ingeschreven hy-
pothecaire schuldeisers tijdens de procedure van machtiging niet werden gehoord of niet 
behoorlijk werden opgeroepen.

Terzake bestond er tussen partijen geen betwisting over het feit dat de verweerster eige-
nares geworden was van het betwiste onroerend goed na toepassing van de procedure zo-
als bepaald in artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek en dat de eiseres, hoewel zij 
een  hypothecaire  inschrijving  had  op  voormeld  onroerend  goed,  tijdens  de  procedure 
overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek niet werd gehoord, noch be-
hoorlijk werd opgeroepen.

Derhalve bracht, overeenkomstig artikel 1326 van het Gerechtelijk Wetboek, de ver-
koop aan de verweerster niet van rechtswege de overwijzing van de prijs ten behoeve van 
de eiseres mede, zodat het door de eerste verweerster verkregen goed niet gezuiverd werd 
en de hypothecaire inschrijving van de eiseres niet kon worden doorgehaald met toepas-
sing van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek.

Derhalve behield de eiseres haar volgrecht en diende de rechter, na te hebben vastge-
steld dat de inschrijving van de eiseres terzake niet rechtsgeldig kon worden doorgehaald 
met toepassing van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek, deze doorhaling te vernie-
tigen met toepassing van de artikelen 92 (oud) van de Hypotheekwet, 556 en 1653 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 144 van de Grondwet en vervolgens te beslissen dat het beslag 
rechtmatig was.

Door te beslissen dat de doorhaling overeenkomstig artikel 1653 van het Gerechtelijk 
Wetboek rechtsgeldig kon gebeuren, en dat derhalve het door de eiseres gelegde uitvoe-
rend beslag onrechtmatig was, hoewel het beslagen goed niet gezuiverd was, schenden zij 
de artikelen de artikelen 41, 92 (oud) , 93 (oud), 96, 97, 99, 108 en 109 van de Hypo-
theekwet en de artikelen 1193ter, 1326, 1395, 1489, 1494, 1498, 1560, 1563, 1639, 1653 
en 1654 van het Gerechtelijk Wetboek.

Zaak C.08.0037.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wetsbepalingen
artikel 144 van de Grondwet;
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de artikelen 41, 92 (in de versie zoals van kracht voor de vervanging ervan door artikel 
2 van de wet van 25 april 2007, hierna artikel 92 (oud)), 93 (in de versie zoals van kracht 
voor de wijziging ervan door artikel 3 van de wet van 25 april 2007, hierna artikel 93 
(oud)), 96, 97, 99, 108 en 109 van de wet van 16 december 1851 op de Voorrechten en 
Hypotheken die Titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek uitmaakt (Hypo-
theekwet);

de artikelen 556, 1193ter, 1326, 1560, 1563, 1639, 1653 en 1654 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Aangevochten beslissing
De appelrechters verklaren zich zonder rechtsmacht om kennis te nemen van de vorde-

ring van de eiseres die ertoe strekte de akte van handlichting van 6 juni 2005 van notaris 
V., strekkende tot doorhaling van de hypotheek van de eiseres van onwaarde te horen ver-
klaren en dienvolgens eerste en tweede verweerders te horen verplichten de doorhaling 
ongedaan te maken, op grond van de volgende motieven:

"2. Ingevolge artikel 1653 Ger. W. (zoals gewijzigd bij artikel 23 wet van 29 mei 2000) 
wordt in elke stand van de procedure de inschrijving die de bewaarder krachtens artikel 35 
van de Hypotheekwet van 16 december 1851 ambtshalve heeft gedaan, geheel doorge-
haald op verzoek van de koper die bewijst, hetzij dat de prijs betaald is aan de schuldei-
sers, hetzij bij gebreke van een dergelijke betaling, dat een betaling is verricht die hem be-
vrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is. De notaris geeft te dien 
einde een getuigschrift af dat de betaling of de bevrijdende betaling vaststelt. Op overleg-
ging van dit getuigschrift worden alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen die 
ten laste van de beslagene op het toegewezen goed bestaan, ambtshalve doorgehaald.

3. Ten onrechte baseert de eerste rechter zijn rechtsmacht om de doorhaling van de in-
schrijving ongedaan te maken op artikel 1647 Ger. W., dat betrekking heeft op de gerech-
telijke zuivering.

Sedert de wetswijziging van 29 mei 2000, van kracht op 1 juli 2001, dient een onder-
scheid gemaakt te worden tussen, enerzijds, de gerechtelijke zuivering, voorzien in artikel 
1647 Ger. W., waarbij de rechter op eenzijdig verzoekschrift van de koper de doorhaling 
kan gelasten van alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen, onder verplichting 
voor de koper zich vooraf te bevrijden overeenkomstig artikel 1641 Ger. W. en anderzijds 
de notariële zuivering, zoals voorzien in artikel 1653 Ger. W., dewelke volledig onder de 
verantwoordelijkheid gebeurt van de notaris die het bedoelde attest aflevert, zonder dat 
enige rechterlijke tussenkomst in deze procedure voorzien is. (zie hierover: X., Verkoop 
op beslag en zuivering. Impact van de wijzigingen aangebracht door de Wet van 29 mei 
2000, T. Not., 2002, 507-514, inzonderheid nrs. 4 en 10).

De op basis van artikel 1653 Ger. W. gebeurde doorhalingen zijn dan ook definitief zo-
dat de rechter geen rechtsmacht heeft om deze te doen herleven, zoals te dezen gevorderd 
werd."

(...)
Grieven
Overeenkomstig artikel 144 van de Grondwet en artikel 556 van het Gerechtelijk Wet-

boek nemen de rechtbanken kennis van alle vorderingen, behalve van die welke de wet 
aan hun rechtsmacht onttrekt.

Overeenkomstig de artikelen 41 en 96 van de Hypotheekwet volgen schuldeisers die 
een ingeschreven hypotheek hebben op een onroerend goed dat goed. De derde-bezitter 
blijft  als bezitter verbonden voor alle hypothecaire schulden (artikel 97 van de Hypo-
theekwet). Indien de derde-bezitter niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de hypothe-
caire schuldeiser het met hypotheek bezwaarde goed doen verkopen (artikel 99 van de 
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Hypotheekwet en artikel 1563 van het Gerechtelijk Wetboek).
De overdrager van een goed draagt aan de verkrijger slechts de eigendom en de rechten 

over die hij bezat en hij draagt die over onder verband van dezelfde hypotheken als waar-
mede hij bezwaard was (artikel 109 van de Hypotheekwet).

Een hypotheek gaat slechts teniet, ondermeer door het tenietgaan van de hoofdverbinte-
nis, door de afstand van de hypotheek door de schuldeiser en door de zuivering van het 
goed (artikel 108, eerste lid, Hypotheekwet).

Overeenkomstig artikel 92 (oud) van de Hypotheekwet worden inschrijvingen doorge-
haald of verminderd krachtens de toestemming van de belanghebbende partijen, daartoe 
bevoegd, ofwel krachtens een vonnis in laatste aanleg gewezen of in kracht van gewijsde 
gegaan, ofwel krachtens een vonnis, uitvoerbaar verklaard niettegenstaande verzet of be-
roep. Zij die doorhaling of vermindering vorderen, leggen op het kantoor van de bewaar-
der over, hetzij de uitgifte der authentieke akte of de akte in brevet, houdende toestem-
ming, hetzij de uitgifte van het vonnis (artikel 93 (oud) van de Hypotheekwet).

Ingeval een hypotheek ten onrechte wordt doorgehaald, kan deze doorhaling door de 
rechter worden vernietigd (artikel 92 (oud) Hypotheekwet, artikelen 556 en 1653 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 144 van de Grondwet).

Artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in elke stand van de procedure 
de inschrijving wordt doorgehaald op verzoek van de koper die bewijst, hetzij dat de prijs 
betaald is aan de schuldeisers, hetzij, bij gebreke van een dergelijke betaling, dat een beta-
ling is verricht die hem bevrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is. 
De notaris geeft te dien einde een getuigschrift af, dat de betaling of de bevrijdende beta-
ling vaststelt. Op overlegging van dit getuigschrift worden alle bestaande inschrijvingen 
en  overschrijvingen  die  ten  laste  van  de  beslagene  op  het  toegewezen  goed  bestaan, 
ambtshalve doorgehaald. Aldus wordt het hierboven omschreven volgrecht uitgeschakeld.

Deze bepaling is, krachtens artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, enkel van toe-
passing op de rangregeling, geopend na een verkoop die van rechtswege overwijzing van 
de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers medebrengt. Dit is met name het 
geval bij verkopen op onroerend beslag (artikelen 1560 en volgende van het Gerechtelijk 
Wetboek), waarbij ten gevolge van de toewijzing van het onroerend goed de rechten van 
de schuldeisers overgaan op de prijs (artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek).

Artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek kan echter niet toegepast worden wanneer 
de verkoop niet van rechtswege de overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschre-
ven schuldeisers medebrengt (artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek).

Dit is het geval wanneer een onroerend goed uit een failliete boedel uit de hand wordt 
verkocht overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek en de ingeschre-
ven hypothecaire schuldeisers niet geldig werden opgeroepen of in de procedure werden 
betrokken. Artikel 1326 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat de verkopingen 
uit de hand, gemachtigd overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek, 
ten behoeve van de ingeschreven hypothecaire schuldeisers die overeenkomstig deze be-
paling tijdens de procedure van machtiging werden gehoord of behoorlijk werden opge-
roepen, van rechtswege overwijzing medebrengt van de prijs.

Uit deze laatste bepaling volgt dat de verkrijging na machtiging overeenkomstig artikel 
1193ter van het Gerechtelijk Wetboek geen zuiverend effect heeft als de ingeschreven hy-
pothecaire schuldeisers tijdens de procedure van machtiging niet werden gehoord of niet 
behoorlijk werden opgeroepen.

Terzake bestond er tussen partijen geen betwisting over het feit dat de eerste verweer-
ster eigenares geworden was van het betwiste onroerend goed na toepassing van de proce-
dure zoals bepaald in artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek en dat eiseres, hoewel 
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zij een hypothecaire inschrijving had op voormeld onroerend goed, tijdens de procedure 
overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek niet werd gehoord, noch be-
hoorlijk werd opgeroepen.

Derhalve bracht, overeenkomstig artikel 1326 van het Gerechtelijk Wetboek, de ver-
koop aan de eerste verweerster niet van rechtswege de overwijzing van de prijs ten behoe-
ve van de eiseres mede, zodat haar hypothecaire inschrijving niet kon worden doorge-
haald met toepassing van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek, nu de doorhaling op 
grond van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek enkel kan gebeuren ingeval de ver-
koop van rechtswege overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldei-
sers medebrengt (artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek).

Derhalve behield de eiseres haar volgrecht en diende de rechter, na te hebben vastge-
steld dat de inschrijving van de eiseres terzake niet rechtsgeldig kon worden doorgehaald 
met toepassing van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek, deze doorhaling te vernie-
tigen met toepassing van de artikelen 92 (oud) van de Hypotheekwet, 556 en 1653 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 144 van de Grondwet.

Door te beslissen dat de op basis van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek ge-
beurde doorhalingen definitief zijn, zodat de rechter geen rechtsmacht heeft om deze te 
doen herleven, hoewel de rechter de verplichting had te onderzoeken of de doorhaling op 
grond van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek in casu wel rechtsgeldig gebeurde, 
en, ingeval de doorhaling niet rechtsgeldig gebeurde, deze diende te vernietigen, schenden 
de appelrechters alle in het middel genoemde bepalingen.

In zoverre de appelrechters impliciet doch zeker beslissen dat de doorhaling overeen-
komstig artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek rechtsgeldig kon gebeuren, schenden 
zij de artikelen 41, 92 (oud), 93 (oud), 96, 97, 99, 108 en 109 van de Hypotheekwet en de 
artikelen 1193ter, 1326, 1560, 1563, 1639, 1653 en 1654 van het Gerechtelijk Wetboek.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
De cassatieberoepen in de zaken C.08.0032.N, C.08.0033.N en C.08.0037.N 

worden gevoegd, nu deze zaken nauw met elkaar verbonden zijn.
Zaak C.08.0037.N
Niet-ontvankelijkheid van het middel
De derde verweerder voert aan dat het middel niet ontvankelijk is in de mate 

dat het is afgeleid uit de schending van de talrijke aangehaalde bepalingen uit de 
Hypotheekwet, nu het niet uitlegt waarom deze zouden zijn geschonden, alsmede 
in de mate dat het gegrond is op de schending van de artikelen 1560, 1563 en 
1639 van het  Gerechtelijk Wetboek,  die  zonder verband met de aangevoerde 
schendingen zouden zijn.

Het middel laat toe zonder gevaar voor vergissing de pertinentie van de aan-
voeringen te beoordelen en de logica van de vermelding van de wetsbepalingen 
te doorgronden.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel
Krachtens artikel 1193ter, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de cu-

rator van een faillissement, die machtiging heeft verkregen van de rechter-com-
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missaris om een onroerend goed dat tot de failliete boedel behoort te verkopen, 
aan de rechtbank van koophandel machtiging vragen om het uit de hand te ver-
kopen.

Krachtens artikel 1193ter, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moeten 
alle personen, die hetzij een inschrijving, hetzij een kantmelding hebben op het 
betrokken onroerend goed, evenals de gefailleerde worden gehoord of bij  ge-
rechtsbrief worden opgeroepen en kunnen zij van de rechtbank vorderen dat de 
machtiging om uit de hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld van bepaalde 
voorwaarden zoals een minimumverkoopprijs.

Krachtens artikel 1193ter, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan tegen 
deze beschikking van de rechtbank hoger beroep worden ingesteld door de ver-
zoeker of door de tussenkomende schuldeisers.

Krachtens artikel 1326, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, brengen de 
verkopingen uit de hand, gemachtigd overeenkomstig voormeld artikel 1193ter, 
van rechtswege overwijzing mede van de prijs ten aanzien van de ingeschreven 
hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, die overeenkomstig deze bepaling tij-
dens de procedure van machtiging werden gehoord of behoorlijk werden opge-
roepen.

Krachtens artikel 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de bepalingen van 
hoofdstuk VIII, titel III, deel V, van dit wetboek, te weten de artikelen 1639 tot 
en met 1653, van toepassing op de rangregeling, geopend na een verkoop die van 
rechtswege overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldei-
sers medebrengt.

Krachtens artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek, worden alle bestaande 
inschrijvingen en overschrijvingen op verzoek van de kopers ambtshalve doorge-
haald op overlegging van een getuigschrift afgeleverd door de notaris, die vast-
stelt hetzij dat de prijs betaald is, hetzij, bij gebreke van dergelijke betaling, dat 
een betaling is verricht die de koper bevrijdt voor het geheel van de sommen 
waartoe hij gehouden is.

Uit die bepalingen volgt dat, in het kader van de rangregeling geopend na een 
verkoping uit de hand, waartoe de curators van een faillissement overeenkomstig 
het  artikel  1193ter  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  werden  gemachtigd,  een 
ambtshalve doorhaling van alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen op 
overlegging van een door de notaris overeenkomstig artikel 1653 van hetzelfde 
wetboek afgeleverd getuigschrift, slechts mogelijk is zo alle personen die hetzij 
een  inschrijving,  hetzij  een  kantmelding  hebben  op  het  betrokken  onroerend 
goed in het kader van de machtigingsprocedure werden gehoord of bij gerechts-
brief werden opgeroepen.

Van een rangregeling en van een ambtshalve doorhaling van alle inschrijvin-
gen op overlegging van het notarieel getuigschrift, dat de betaling of de bevrij-
dende betaling vaststelt, kan slechts sprake zijn in de mate dat er overwijzing is 
van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers. 

Dit is niet het geval ten aanzien van de ingeschreven hypothecaire en bevoor-
rechte schuldeisers, die overeenkomstig het artikel 1193ter, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, tijdens de procedure van machtiging niet werden gehoord, 
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noch behoorlijk werden opgeroepen.
5. De eerste verweerster voert aan dat het gelijkheidsbeginsel wordt geschon-

den doordat het overeenkomstig artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek 
verkocht onroerend goed, ingevolge artikel 129 van de Hypotheekwet, ook ten 
aanzien van de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, die niet 
werden gehoord of behoorlijk werden opgeroepen, wordt gezuiverd, indien dit 
het gevolg is van het feit dat de hypotheekbewaarder in zijn getuigschrift bedoel-
de hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers onvermeld liet, terwijl dit niet het 
geval is wanneer het niet oproepen of horen van de ingeschreven hypothecaire en 
bevoorrechte schuldeisers het gevolg is van de fout van een van de andere perso-
nen betrokken bij bedoelde machtigingsprocedure. 

De omstandigheid dat de nieuwe bezitter enkel het voordeel van de zuivering 
behoudt voor het geval dat het niet horen of oproepen van de ingeschreven hypo-
thecaire of bevoorrechte schuldeisers het gevolg is van een nalatigheid van de 
hypotheekbewaarder bij het uitreiken van het getuigschrift en niet wanneer dit 
het gevolg is van de fout van een van de andere personen betrokken bij bedoelde 
machtigingsprocedure, volgt uit het feit dat artikel 129 van de Hypotheekwet niet 
in andere uitzonderingen voorziet.

Aan dergelijke leemte in de wetgeving kan enkel de wetgevende macht verhel-
pen.

Er bestaat derhalve geen aanleiding om een prejudiciële vraag aan het Grond-
wettelijk Hof te stellen.

De appelrechters stellen vast dat:
een kredietovereenkomst werd gesloten tussen de eiseres en de nv JMP Speci-

al, waarbij door de nv P-Immo als zekerheid een hypotheek in tweede rang werd 
toegestaan aan de eiseres op een onroerend goed gelegen te Mechelen, Zand-
voorstraat 12;

op zelfde goed een hypotheek in eerste rang rustte ten voordele van de BBL 
voor een bedrag van 1.090.731, 51 euro;

de nv JMP Special en de nv P-Immo in staat van faillissement werden ver-
klaard;

de curators van de nv P-Immo overeenkomstig het artikel 1193 ter van het Ge-
rechtelijk Wetboek vorderden te worden gemachtigd tot de verkoop uit de hand 
over te gaan van voormeld onroerend goed, zonder dat de eiseres hierbij werd 
betrokken of opgeroepen;

de curators desondanks machtiging verkregen van de rechtbank van koophan-
del en tot de verkoop overgingen van kwestieus onroerend goed aan de eerste 
verweerster voor de prijs van 1.090.731,51 euro;

notaris V. naderhand een akte opstelde strekkende tot de doorhaling van de hy-
potheek van de eiseres, waarop de tweede verweerder tot deze doorhaling over-
ging.

Zij oordelen dat:
de notariële zuivering, zoals voorzien in artikel 1653 Ger. W., volledig onder 
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de verantwoordelijkheid gebeurt van de notaris, die het bedoelde attest aflevert, 
zonder dat enige rechterlijke tussenkomst in deze procedure is voorzien;

de op basis van artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek gebeurde doorha-
ling dan ook definitief is, zodat de rechter geen rechtsmacht heeft om deze te 
doen herleven, zoals door de eiseres gevorderd.

De appelrechters geven aldus te kennen dat ook ten aanzien van de eiseres, die 
als ingeschreven hypothecaire schuldeiser niet werd gehoord, noch opgeroepen 
in het kader van de machtigingsprocedure voorzien door artikel 1193ter van het 
Gerechtelijk Wetboek, in het kader van de daaropvolgende rangregeling rechts-
geldig tot de doorhaling van alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen 
kon worden overgegaan op overlegging van een door een notaris overeenkomstig 
het artikel 1653 van het Gerechtelijk Wetboek afgeleverd getuigschrift.

Door aldus te oordelen schenden de appelrechters de artikelen 1193ter, 1326, 
1653 en 1654 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond. 
Zaak C.08.0032.N
De appelrechters oordelen dat de vordering van de verweerster er toe strekken-

de alle inschrijvingen en overschrijvingen op het door haar gekocht onroerend 
goed te doen doorhalen, zonder voorwerp is geworden op grond dat alle bestaan-
de inschrijvingen en overschrijvingen op 15 juni 2005 reeds werden doorgehaald 
op overlegging van een door notaris V. overeenkomstig het artikel 1653 van het 
Gerechtelijk Wetboek afgeleverd getuigschrift en dat de beschikking van de be-
slagrechter te Mechelen van 9 juni 2006, waarbij de ongedaanmaking van deze 
doorhaling werd bevolen, werd tenietgedaan in het, op de dag van hun uitspraak, 
door hen in een andere zaak gewezen arrest, dat thans het voorwerp uitmaakt van 
het cassatieberoep in de zaak C.08.0037.N.

De vernietiging van het arrest in de zaak C.08.0037.N strekt zich uit tot de be-
slissingen die er het gevolg van zijn, te dezen het in de zaak C.08.0032.N bestre-
den arrest.

Het cassatieberoep vertoont geen belang meer. 
Zaak C.08.0033.N
De appelrechters oordelen dat, nu de beschikking van de beslagrechter te Me-

chelen van 9 juni 2006, waarbij de ongedaanmaking van de doorhaling werd be-
volen, werd tenietgedaan in het, op de dag van hun uitspraak, door hen in een an-
dere zaak gewezen arrest, dat thans het voorwerp uitmaakt van het cassatiebe-
roep in de zaak C.08.0037.N, de ingeroepen titel, bij gebrek aan geldige hypothe-
caire inschrijving, niet uitgevoerd kan worden en de opheffing van het gelegd 
uitvoerend onroerend beslag dient te worden gelast.

De vernietiging van het arrest in de zaak C.08.0037.N strekt zich uit tot de be-
slissingen die er het gevolg van zijn, te dezen het in de zaak C.08.0033.N bestre-
den arrest.

Het cassatieberoep vertoont geen belang meer.
Dictum 
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Het Hof,
Vernietigt  de  bestreden  arresten in  de  zaken  C.08.0032.N,  C.08.0033.N en 

C.08.0037.N.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaken naar het hof van beroep te Brussel.

4 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Verbist, Geinger en Mahieu.

Nr. 148

1° KAMER - 4 maart 2010

1º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP - RECHT VAN VERDEDIGING - RECHT OM TE CONCLUDEREN

2º RECHTSMISBRUIK - RECHT OM TE CONCLUDEREN - WEREN VAN CONCLUSIE - GEVOLG - 
CONCLUSIE DIE MIDDELEN BEVAT - OPDRACHT VAN DE RECHTER - BEANTWOORDING VAN DE 
MIDDELEN

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
ALGEMEEN - RECHTSMISBRUIK - RECHT OM TE CONCLUDEREN - WEREN VAN CONCLUSIE - 
GEVOLG - CONCLUSIE DIE MIDDELEN BEVAT - OPDRACHT VAN DE RECHTER - BEANTWOORDING VAN 
DE MIDDELEN

1º Het rechtsmisbruik dat het recht van verdediging en het recht om te concluderen aan-
tast, kan ontstaan uit de uitoefening van die rechten zonder redelijk en afdoend belang  
en op een wijze die de perken van de normale uitoefening ervan door een voorzichtig en  
zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat1. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 
1134, derde lid, B.W.; Art. 741, Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van 
verdediging; Algemeen beginsel van rechtsmisbruik)

2º en 3° Wanneer de rechter vaststelt dat een partij  haar recht om conclusie te nemen 
uitoefent zonder redelijk en afdoend belang en op een wijze die de perken van de nor-
male uitoefening ervan door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten  
gaat, staat de omstandigheid dat die conclusie middelen bevat het weren van die con-
clusie uit het debat niet in de weg: de rechter die een conclusie wegens rechtsmisbruik 
uit het debat weert, is er niet toe gehouden de erin opgenomen middelen te beantwoor-
den. (Art. 149, Gw. 1994)

(ALGEMENE ONDERNEMINGEN AERTS nv T. REGIE DER GEBOUWEN)

ARREST

(AR C.08.0324.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 6 jan. 2006, AR C.04.0358.F, AC, 2006, nr 18.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2008 gewezen 
door het hof van beroep te Brussel.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Het rechtsmisbruik dat het recht van verdediging en het recht om te conclu-

deren aantast, kan ontstaan uit de uitoefening van die rechten zonder redelijk en 
afdoend belang en op een wijze die de perken van de normale uitoefening ervan 
door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.

4. De appelrechters oordelen dat:
- het op 31 mei 2007 door de eiseres neergelegd geschrift niet voldoet aan het 

begrip 'conclusie' in de zin van artikel 741 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het enkel een opsomming bevat van teksten die niet allen betrekking hebben 

op de zaak;
- delen van conclusies uit andere zaken klakkeloos werden overgenomen zon-

der enige relevantie in onderhavige zaak;
- de aangehaalde rechtsleer en rechtspraak er integraal deel van uitmaakt wat 

een nader onderzoek van deze rechtsbronnen veronderstelt,  terwijl deze gege-
vens in werkelijkheid oncontroleerbaar zijn;

- het neerleggen van dergelijk geschrift een schending van de rechten van ver-
dediging uitmaakt, niet ernstig te noemen is en indruist tegen alle principes van 
de goede trouw in de procesvoering;

- de bijlage bij die conclusie al even onsamenhangend is als de conclusie zelf;
- hetgeen naar aanleiding van de pleidooien mondeling werd uiteengezet totaal 

afwijkt van het schriftelijk verweer. 
5. Door op die gronden de appelconclusie van de eiseres van 31 mei 2007 uit 

het debat te weren, geven de appelrechters te kennen dat de eiseres haar recht 
van verdediging en haar recht om te concluderen uitoefent zonder redelijk en af-
doend belang en op een wijze die de perken van de normale uitoefening ervan 
door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.

6. Zij verantwoorden aldus hun beslissing naar recht en schenden hierbij de in 
het onderdeel aangevoerde bepalingen en rechtsbeginselen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Derde onderdeel
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7. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters oordelen dat de 
appelconclusie van de eiseres van 31 mei 2007 geen middelen behelst, mist het 
feitelijke grondslag, daar het arrest dergelijk oordeel niet bevat.

8. Wanneer de rechter vaststelt dat een partij haar recht om conclusie te nemen 
uitoefent zonder redelijk en afdoend belang en op een wijze die de perken van de 
normale uitoefening ervan door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk 
te buiten gaat, staat de omstandigheid dat die conclusie middelen bevat het weren 
van die conclusie uit het debat niet in de weg. 

9. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de appelrechters de appelconclu-
sie van de eiseres van 31 mei 2007 niet uit het debat hadden kunnen weren, we-
gens rechtsmisbruik, zonder vast te stellen dat die conclusie geen middelen be-
vatte, kan het niet worden aangenomen.

10. De rechter die een conclusie wegens rechtsmisbruik uit het debat weert, is 
er niet toe gehouden de erin opgenomen middelen te beantwoorden.

11. In zoverre het onderdeel van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, 
faalt het naar recht.

(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de door de eiseres 

gevorderde verwijlinterest wegens laattijdige betaling, de opdracht van de des-
kundige met betrekking tot de aldus gevorderde interest omschrijft en oordeelt 
over de kosten.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

4 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 149

1° KAMER - 4 maart 2010

VERBINTENIS - NIET-UITVOERING - VERTRAGING IN DE UITVOERING - SCHADE - VASTSTELLING - 
BESTAAN - ELEMENTEN - BEGROTING - TIJDSTIP

De vaststelling van het bestaan en de elementen van de schade wegens niet-uitvoering  
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van een verbintenis of vertraging in de uitvoering, waarvoor de schuldenaar, indien daar-
toe grond bestaat, kan veroordeeld worden tot het betalen van schadevergoeding, dient  
te gebeuren op het ogenblik van de niet-uitvoering van de verbintenis, terwijl de begroting  
ervan gebeurt  naar het tijdstip  dat dit  van het effectieve herstel  zo dicht mogelijk be-
nadert, dit is praktisch naar het tijdstip van de uitspraak1 2. (Art. 1147, B.W.)

(VANGO nv e.a. T. L. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0173.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel komt op tegen de feitelijke beoordeling van de appelrechters 

dat de schade, te weten de waardevermindering van de aandelen, ten gevolge van 
de gederfde winst door het niet-nakomen van het niet-concurrentiebeding niet is 
bewezen.

Het onderdeel dat opkomt tegen dit oordeel, is niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 1147 van het Burgerlijk Wetboek kan de schuldenaar, in-

dien daartoe grond bestaat, veroordeeld worden tot het betalen van schadever-
goeding, hetzij wegens niet-uitvoering van de verbintenis, hetzij wegens vertra-
ging in de uitvoering.

De vaststelling van het bestaan en de elementen van deze schade dient te ge-
beuren op het ogenblik van de niet-uitvoering van de verbintenis terwijl de be-

1 Zie, met betrekking tot schade uit onrechtmatige daad, Cass., 22 nov. 2005, AR P.05.0963.N, AC, 
2005, nr 616 en Cass., 15 feb. 2007, AR C.05.0274.N, AC, 2007, nr 96.
2 Het O.M. concludeerde tot vernietiging op grond van de overweging dat, hoewel de rechter de 
schade moet ramen op het tijdstip waarop hij uitspraak doet, hij bij die raming geen rekening mag 
houden met de latere gebeurtenissen die niets te maken hebben met de fout of met de schade zelf en 
die de toestand van de benadeelde zouden hebben verbeterd of verergerd. Hoewel de rechter  de 
schade moet ramen op het tijdstip waarop hij uitspraak doet, moet de omvang van die schade worden 
bepaald op het ogenblik van de fout. Het O.M. was van mening dat de appelrechters zich te deze ter 
beoordeling van het bestaan en van de omvang van de schade, veroorzaakt door de contractuele fout 
van verweerders, geplaatst hadden op de datum van hun uitspraak door hun oordeel dat, opdat de 
aangevoerde waardevermindering van de aandelen ingevolge een aantasting van de goodwill voor 
vergoeding in aanmerking zou komen, moest worden aangetoond dat de aandelen op datum van de 
uitspraak een blijvende waardevermindering hebben ondergaan.
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groting ervan gebeurt naar het tijdstip dat dit van het effectieve herstel ervan zo 
dicht mogelijk benadert, dit is praktisch naar het tijdstip van de uitspraak.

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

3. Het onderdeel betoogt dat de appelrechters zich, gelet op de aanvoeringen 
van de partijen, dienden te beperken tot de waardevermindering in de jaren 1995, 
1996 en 1997. 

4. Anders dan het onderdeel aanvoert, blijkt uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan, dat de eiseres in hun conclusie voor de appelrechters ge-
wag maakten van een blijvende aantasting van de waarde van hun aandelen ten 
gevolge van het miskennen van het niet-concurrentiebeding.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
5. Het onderdeel berust op gegevens die door de appelrechters niet worden 

vastgesteld.
Het onderdeel dat het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten, is niet ont-

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

4 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 150

1° KAMER - 4 maart 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT VAN VERDEDIGING - TENLASTELEGGING - BEWIJS - 
VEROORDELING - GEBREK AAN MEDEWERKING - TUCHTZAKEN - TOEPASSELIJKHEID - INVULLING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 6.1 - TENLASTELEGGING - BEWIJS - VEROORDELING - GEBREK AAN MEDEWERKING - 
TUCHTZAKEN - TOEPASSELIJKHEID - INVULLING

3º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - VEREISTE VERMELDINGEN - ALS GESCHONDEN 
AANGEWEZEN BEPALINGEN - GLOBALE VERMELDING - ONDERDEEL - AFZONDERLIJKE GRIEF - 
TOEPASSELIJKE BEPALINGEN - GEEN VERMELDING - ONTVANKELIJKHEID

4º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TUCHTZAKEN - 
TUCHTSTRAF - ZWAARTE - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - GEVOLG - 
ONTVANKELIJKHEID
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5º CASSATIEMIDDELEN — TUCHTZAKEN — ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - TUCHTSTRAF - ZWAARTE - GEVOLG - 
ONTVANKELIJKHEID

6º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
TUCHTZAKEN - TUCHTSTRAF - ZWAARTE - GEVOLG - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Artikel 6.1 E.V.R.M. houdt onder meer het recht in voor de beklaagde of vervolgde  
niet te moeten bijdragen tot het bewijs van de ten laste gelegde feiten en mee te werken  
aan zijn veroordeling; de concrete invulling van dit recht, dat in beginsel toepasselijk is in 
het tuchtrecht, is evenwel afhankelijk van de specifieke aard van de tuchtprocedures, zo-
dat een gebrek aan medewerking en informatieverstrekking desgevallend sanctioneer-
baar kan zijn1. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

3º De eiser die in het kader van een cassatiemiddel globaal de bepalingen vermeldt waar-
van hij de schending aanvoert, doch nalaat voor een in een onderdeel van dit middel on-
twikkelde  afzonderlijke  grief  aan  te  duiden  welke  van  de  aldus  als  geschonden  
aangewezen bepalingen op die grief toepasselijk zijn, voldoet niet aan het voorschrift van  
artikel 1080 Ger.W. zodat dit onderdeel niet ontvankelijk is2. (Art. 1080, Ger.W.)

4º, 5° en 6° Een cassatiemiddel dat in wezen louter aanvoert dat de tuchtstraf te streng was  
gelet op het tuchtrechtelijk verleden van de eiser, komt op tegen een beoordeling van  
feiten, waarvoor het Hof niet bevoegd is, en is derhalve niet ontvankelijk3. (Art. 3, Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 147, Gw. 1994)

(B. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

ARREST

(AR C.09.0202.N)

I. RECHTSPLEGING VOOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 11 maart 2009 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde van Architecten, met het Nederlands als 
voertaal.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel dat aanvoert dat het onderzoek werd gevoerd in strijd met de 

dwingende  bepalingen  van  artikel  6  EVRM,  want  partijdig  en  dan  ook  niet 
rechtsgeldig als basis kon dienen voor het opleggen van een tuchtstraf, maar niet 
preciseert  om  welke  reden  het  onderzoek  als  partijdig  dient  te  worden  be-
schouwd, is onduidelijk.

1 Zie Cass., 1 okt. 2009, AR D.07.0024.N, AC, 2009, nr 544. 
2 Zie Cass., 26 nov. 2009, AR C.08.0619.N, AC, 2009, nr 701.
3 Zie Cass., 5 sept. 2008, AR D.07.0016.N, AC, 2008, nr 453.
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Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
2. Artikel 149 van de Grondwet is vreemd aan de aangevoerde grief.
In zoverre het middel de schending aanvoert van dit artikel is het mitsdien niet 

ontvankelijk.
Tweede middel
3. Het artikel 6.1 EVRM houdt onder meer het recht in voor de beklaagde of 

vervolgde niet te moeten bijdragen tot het bewijs van de ten laste gelegde feiten 
en mee te werken aan zijn veroordeling.

De concrete invulling van dit recht, dat in beginsel toepasselijk is in het tucht-
recht, is evenwel afhankelijk van de specifieke aard van de tuchtprocedures.

4. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat een gebrek aan medewerking en 
informatieverstrekking omwille van voormeld recht in geen enkel geval tucht-
rechtelijk sanctioneerbaar is, faalt het naar recht. 

5. Het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld, het artikel 
870  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  het  artikel  149  van  de  Grondwet  zijn 
vreemd aan de aangevoerde grief.

In zoverre het middel de miskenning en schending ervan aanvoert, is het mits-
dien niet ontvankelijk. 

Derde Middel
Eerste onderdeel
6. De eiser voert in het onderdeel als grief aan dat het bekendmaken van klan-

tenlijsten met namen van bouwheren een schending impliceert van hun recht op 
privacy.

7. De eiser die in het kader van het middel globaal de bepalingen vermeldt 
waarvan hij de schending aanvoert, laat na voor de in het onderdeel ontwikkelde 
afzonderlijke grief aan te duiden welke van de aldus als geschonden aangevoerde 
bepalingen op die grief toepasselijk zijn, zodat niet is voldaan aan het voorschrift 
van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
8.  Het onderdeel  voert aan dat artikel 149 van de Grondwet is geschonden 

doordat de bestreden beslissing "met geen woord rept omtrent dit in besluiten op-
geworpen argument", maar laat na te preciseren op welk verweer of op welke 
conclusie de bestreden beslissing niet antwoordt.

Het onderdeel is in zoverre niet nauwkeurig en mitsdien niet ontvankelijk.
9. Het artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek is vreemd aan de aange-

voerde grief.
In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van voormeld artikel is het 

mitsdien niet ontvankelijk.
Vierde middel
10. Het middel, dat aanvoert dat er een manifeste discriminatie bestaat tussen 

de tuchtprocedures voorzien voor de architecten enerzijds en de advocaten an-
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derzijds en de schending aanvoert van de artikelen 10, 11 en 149 van de Grond-
wet, komt op tegen het oordeel dat het gelijkheidsbeginsel te dezen niet geschon-
den is en dat er geen reden is een prejudiciële vraag te richten tot het Grondwet-
telijk Hof. 

11. Het middel laat niet toe uit te maken of het de raad van beroep verwijt geen 
prejudiciële  vraag  te  hebben  gesteld  aan  het  Grondwettelijk  Hof,  dan  wel 
geoordeeld te hebben dat er geen sprake was van een schending van het gelijk-
heidsbeginsel.

Het middel is derhalve onduidelijk en mitsdien niet ontvankelijk.
Vijfde middel
12. Het middel zegt niet hoe en waardoor artikel 149 van de Grondwet wordt 

geschonden en is in zoverre niet ontvankelijk.
13. Het middel voert ook aan dat de straf "onevenredig zwaar is, in acht geno-

men ook het blanco-tuchtrechtelijk verleden van de eiser met lange staat van ver-
dienste als architect".

Het middel dat in wezen louter aanvoert dat de straf te streng was gelet op het 
tuchtrechtelijk verleden van de eiser, komt op tegen een beoordeling van feiten, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 151

1° KAMER - 4 maart 2010

1º MINDERJARIGHEID - STRAFZAKEN - MINDERJARIG OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN - 
FEITELIJKE BEOORDELING - TOEPASSING VAN DE BEWIJSREGELS IN STRAFZAKEN - NIET-BEGELEIDE 
MINDERJARIGE VREEMDELING - IDENTIFICATIEBEVOEGDHEID VAN DE DIENST VOOGDIJ - 
DRAAGWIJDTE

2º VREEMDELINGEN - NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING - 
IDENTIFICATIEBEVOEGDHEID VAN DE DIENST VOOGDIJ - DRAAGWIJDTE - STRAFZAKEN - 
MINDERJARIG OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN - FEITELIJKE BEOORDELING - TOEPASSING VAN DE 
BEWIJSREGELS IN STRAFZAKEN

3º JEUGDBESCHERMING - ALS WANBEDRIJF OMSCHREVEN FEIT - MINDERJARIG OP HET 
OGENBLIK VAN DE FEITEN - FEITELIJKE BEOORDELING - TOEPASSING VAN DE BEWIJSREGELS IN 
STRAFZAKEN - NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING - IDENTIFICATIEBEVOEGDHEID VAN DE 
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DIENST VOOGDIJ - DRAAGWIJDTE

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
STRAFGERECHTEN - PERSOONLIJKE BEVOEGDHEID - MINDERJARIGE - MINDERJARIG OP HET 
OGENBLIK VAN DE FEITEN - FEITELIJKE BEOORDELING - TOEPASSING VAN DE BEWIJSREGELS IN 
STRAFZAKEN - NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING - IDENTIFICATIEBEVOEGDHEID VAN DE 
DIENST VOOGDIJ - DRAAGWIJDTE

1º, 2°, 3° en 4° De aan de dienst Voogdij toegekende identificatiebevoegdheid krachtens  
welke hij, onder meer door middel van een medisch onderzoek kan doen nagaan of de 
persoon al dan niet jonger is dan achttien jaar, sluit de bevoegdheid van de strafgerecht-
en niet uit om in feite te beoordelen, volgens de bewijsregels in strafzaken, of de door  
een inverdenkinggestelde of een beklaagde aangevoerde minderjarigheid bewezen is1.  
(Artt. 3 en 6, Wet 24 dec. 2002)

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0325.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Op de rechtszitting van 3 maart 2010 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Hoofdstuk VI van titel XIII van de programmawet (I) van 24 december 2002 

betreffende de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen kent aan 
de dienst Voogdij een identificatiebevoegdheid toe krachtens welke zij door mid-
del van een medisch onderzoek onder meer kan doen nagaan of de persoon al 
dan niet jonger is dan achttien jaar.

Anders dan het middel aanvoert, sluit deze bevoegdheid die van de strafge-
rechten niet uit om te oordelen, in feite, of de door een inverdenkinggestelde of 
een beklaagde aangevoerde minderjarigheid bewezen is. De voormelde rechts-
colleges beslissen daarover zonder dat de wet op dat punt een bijzonder bewijs-
middel voorschrijft.

Om over de voormelde exceptie uitspraak te kunnen doen volgens de bewijsre-
gels in strafzaken, dient de strafrechter niet vast te stellen dat betrokkene zich in 
geen van de situaties bevindt die in artikel 5 van het voormelde hoofdstuk VI 
zijn bepaald.

1 Het openbaar ministerie had tot cassatie van het bestreden arrest geconcludeerd, op grond dat de 
appelrechters niet hadden geantwoord op de conclusie van de eiser, die aanvoert dat het door de di-
enst Voogdij aangevraagde medisch onderzoek, dat op een radiologische triple-test berust, vollediger 
was dan het door het parket bevolen medisch onderzoek, dat alleen op het radiologisch onderzoek 
van de pols berustte.
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Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Op de conclusie van de eiser die aanvoert dat het strafdossier een beslissing 

van de dienst Voogdij bevat, die besluit dat hij minderjarig is, en dat alleen die 
dienst gemachtigd is om zich dienaangaande uit te spreken, antwoordt het arrest, 
enerzijds, dat het gerechtelijk onderzoek, met een medisch deskundigenonder-
zoek, heeft uitgewezen dat de eiser negentien jaar oud is, anderzijds, dat de we-
tenschappelijke  waarde  van  het  voormelde  deskundigenonderzoek  tevergeefs 
wordt betwist, en ten slotte, dat de door de eiser voorgelegde administratieve 
stukken een diepgaander onderzoek naar de echtheid ervan vergen.

Uit de vordering waarvan het arrest de redenen overneemt, blijkt dat de door 
de appelrechters in aanmerking genomen medische vaststellingen die zijn welke 
op 22 december 2009 door de hoofdgeneesheer van de dienst radiologie van het 
medisch centrum "la Citadelle" zijn verricht. Uit de voormelde vordering blijkt 
ook dat  de administratieve stukken, waarvan de echtheid de kamer van inbe-
schuldigingstelling twijfelachtig toescheen, het verblijfsattest en de geboorteakte 
zijn die door de eiser zijn voorgelegd.

De appelrechters hebben aldus de bevindingen verworpen van het geneeskun-
dig onderzoek dat onder toezicht van de dienst Voogdij is verricht, door daar te-
genover de ermee strijdige bevindingen te stellen van de dienst radiologie waar-
naar het arrest verwijst.

De appelrechters die vermelden dat de leeftijd van de eiser bewezen is door het 
gerechtelijk onderzoek, verwerpen hiermee eveneens de aanvoering dat alleen de 
dienst Voogdij de leeftijd mocht vaststellen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Derde middel
Om te zeggen dat de eiser negentien jaar oud is, verwijst het arrest niet naar de 

beslissing van de dienst Voogdij. Het kan aldus de bewijskracht van dat stuk niet 
miskennen.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 in de kosten.

4 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Cornelis – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. I. Fery, Luik.
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Nr. 152

1° KAMER - 5 maart 2010

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
MODELOVEREENKOMST - RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR

2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
MODELOVEREENKOMST - RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - BEWIJSLAST

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - W.A.M.-VERZEKERING - RECHT VAN 
VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR

4º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - 
MODELOVEREENKOMST - RECHT VAN VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - AFWIJKING - BEWIJSLAST

5º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - W.A.M.-VERZEKERING - RECHT VAN 
VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - AFWIJKING

1º De W.A.M.-verzekeraar beschikt, behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van  
de verzekeringnemer of de verzekerde, over een recht van verhaal zoals bepaald in de  
artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst; de partijen worden bij de W.A.M.-verzek-
eringsovereenkomst  immers  geacht  de  toepassing  van de bepalingen  van de  mode-
lovereenkomst, waaronder deze met betrekking tot het verhaal van de verzekeraar, op  
hun  overeenkomst  te  hebben  aanvaard,  voor  zover  zij  er  niet  contractueel  zijn  van 
afgeweken1. (Art. 88, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Artt. 1, 24 en 25, K.B. 14 dec. 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzeker-
ing inzake motorrijtuigen)

2º en 3° De W.A.M.-verzekeraar hoeft niet te bewijzen dat de verzekeringsovereenkomst  
een recht van verhaal voorbehoudt in de gevallen opgesomd in artikel 25 van de mode-
lovereenkomst2.  (Art.  870,  Ger.W.;  Art.  25,  K.B.  14  dec.  1992 betreffende de mode-
lovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

4º en 5° De verzekeringnemer of de verzekerde die aanvoert dat er in zijn voordeel van de 
verhaalsregeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken, di-
ent te bewijzen dat dergelijke afwijking in de verzekeringsovereenkomst bepaald is3. (Art. 
870, Ger.W.; Artt. 24 en 25, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor 
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

(A. T. SERVIS nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0234.F)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 maart 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 9 maart 2007, AR C.06.0003.N, AC, 2007, nr. 131; Cass., 18 jan. 2010, AR C.09.0250.N, 
AC, 2010, nr. 43.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende drie middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1134, 1315, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
artikel 16, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan-

sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het van kracht was vóór de wijzi-
ging ervan bij de wet van 22 augustus 2002, die op 19 januari 2003 in werking is getre-
den;

artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-
eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis:
"Verklaart het hoger beroep niet-gegrond en de nieuwe vordering gegrond;
Veroordeelt (de eiser) om aan de (verweerster) een schadevergoeding van 500 euro te 

betalen wegens roekeloos of tergend hoger beroep;
Beveelt de heropening van het debat, zodat uitspraak kan worden gedaan over de wen-

selijkheid om een geldboete op te leggen voor dezelfde fout (vroeger artikel 1072bis van 
het Gerechtelijk Wetboek);

Stelt de uiterste data voor de neerlegging en de verzending van de conclusies vast op:
- 30 april 2008 voor (de eiser);
- 30 mei 2008 voor de (verweerster), voor zover zij het nodig acht om opmerkingen te 

maken;
Stelt de zaak vast op de terechtzitting van 13 juni 2008, pro forma, alwaar zij zonder 

debat in beraad zal worden genomen en de partijen alleen maar hoeven te verschijnen om 
stukken neer te leggen;

Veroordeelt (de eiser) in de kosten van het hoger beroep, begroot op 400 euro in het 
voordeel van de (verweerster)", 

en grondt die beslissing op de volgende redenen:
"(De eiser) betwist niet langer dat hij zijn verzekeringspremie laattijdig heeft betaald, 

d.w.z. nadat het ongeval had plaatsgevonden; hij erkent ook dat de algemene voorwaarden 
een artikel bevatten op grond waarvan de verzekeraar het aan de getroffene van een scha-
degeval betaalde bedrag kan terugvorderen wanneer de overeenkomst is geschorst; hij be-
weert echter dat hij die voorwaarden niet had aanvaard en dat, in elk geval, niet is aange-
toond dat hij hiermee had ingestemd;

Die redenering kan niet worden gevolgd; de bepalingen die de (verweerster) te dezen 
een recht van verhaal toekennen in geval van schorsing van de dekking, stemmen immers 
overeen met die welke vervat is in de modelovereenkomst; dit is krachtens artikel 1, eer-
ste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 een verplichte overeenkomst; 
elke bestuurder die een polis ondertekent die zijn aansprakelijkheid voor het besturen van 
een voertuig dekt, valt bijgevolg onder een regeling waarvan uitsluitend kan worden afge-



652 HOF VAN CASSATIE 5.3.10 - Nr. 152 

weken ten gunste van de verzekeringnemer (artikel 1, tweede lid), wat te dezen niet het 
geval is;

Bijgevolg heeft de politierechtbank (de eiser) terecht veroordeeld tot terugbetaling van 
de bedragen die (de verweerster) aan de getroffene van het ongeval heeft uitbetaald".

Grieven
Het bestreden vonnis, dat het hoger beroep van de eiser niet-gegrond verklaart, beves-

tigt zodoende de beslissing waarbij de eerste rechter de regresvordering had toegewezen 
die tegen de eiser was ingesteld omdat hij zijn verzekeringspremie laattijdig had betaald.

In de conclusie die de eiser op 30 mei 2007 in hoger beroep heeft neergelegd, betoogt 
hij het volgende:

"De (verweerster) ten principale wijst erop dat zij haar regresvordering grondt op de ar-
tikelen 24 en 25, punt 1A, van de algemene voorwaarden, die haar een recht van verhaal 
op de verzekeringnemer toekennen voor het geheel van de bedragen die zij aan de bena-
deelde derde heeft uitbetaald.

De  (eiser)  zou de verzekeringspremies  betreffende  de periode waarin  het  litigieuze 
wegverkeersongeval heeft plaatsgevonden, blijkbaar laattijdig betaald hebben.

Het exemplaar van de algemene voorwaarden dat de (verweerster) overlegt, bevat in-
derdaad een artikel 25.1, volgens hetwelk de maatschappij, in geval van schorsing van de 
dekking van de overeenkomst wegens niet-betaling van de premie, een recht van verhaal 
tegen de verzekeringnemer heeft.

De verzekeringsmaatschappij die zich op haar algemene voorwaarden beroept om zijn 
regresvordering in te stellen, moet aantonen dat de verzekeringnemer die algemene voor-
waarden heeft aanvaard.

Het recht van de verzekeringsmaatschappij om een regresvordering uit te oefenen, is 
immers een contractueel recht.

De verzekeraar moet dus aantonen dat hij zich in de overeenkomst een recht van ver-
haal heeft voorbehouden en dat de verzekeringnemer die mogelijke regresvordering heeft 
aanvaard (Van Schoubroeck C., Jocqué G., Van Der Spikken A. en Cousy H., Overzicht 
van rechtspraak - verzekering motorrijtuigen 1980-1997, TPR, 1998, p. 188; Pol. Antwer-
pen, 13 november 1997, RW, 1998-1999, 1426, met noot).

Onlangs heeft de politierechtbank te Antwerpen volgend vonnis gewezen: 'De WAM-
verzekeraar die zijn recht van verhaal verantwoordt door zich te beroepen op de bepalin-
gen van de verzekeringsovereenkomst die hij met de verzekeringnemer heeft  gesloten, 
moet aantonen dat de overeenkomst een overeengekomen recht van verhaal bevat dat be-
antwoordt aan de bepalingen van de modelovereenkomst en dat hiervan niet is afgeweken 
ten gunste van de verzekeringnemer, de verzekerde of een derde die bij de uitvoering van 
de overeenkomst betrokken is. De kennisname of de aanvaarding van de algemene voor-
waarden kan niet worden afgeleid uit de betaling van de premie' (Pol. Antwerpen, 26 april 
2006, Circulation, Responsabilité, Assurance, 2007/2, p. 106).

De (verweerster) blijft te dezen in gebreke om een door de (eiser) ondertekend exem-
plaar van haar verzekeringspolis over te leggen.

Krachtens artikel 1, §2, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 (de zoge-
naamde modelovereenkomst), artikel 88 van de wet op de landverzekeringovereenkomst 
en artikel 16, tweede lid, van de wet van 21 november 1989, 'kan de verzekeraar zich, 
voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen 
weigeren of verminderen, een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer 
en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is'. 

De rechtbank moet te dezen vaststellen dat de (verweerster) niet over een regresvorde-
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ring tegen de (eiser) beschikt.
Die regresvordering moet bijgevolg niet-gegrond worden verklaard ".
De eiser betoogde aldus dat (de verweerster) zelf, door overlegging van een door de ei-

ser ondertekende polis, diende aan te tonen dat laatstgenoemde ingestemd had met een 
verzekeringsovereenkomst die de verweerster de regresvordering toekende als bedoeld in 
artikel 25, 1°, van de modelovereenkomst, gevoegd bij het in het middel bedoelde konink-
lijk besluit van 14 december 1992.

Het bestreden vonnis verwerpt dat verweermiddel, op grond dat "de bepalingen die de 
(verweerster) te dezen een recht van verhaal toekennen in geval van schorsing van de dek-
king, overeenstemmen met die welke vervat zijn in de modelovereenkomst; dit is krach-
tens artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 een verplichte 
overeenkomst; elke bestuurder die een polis ondertekent die zijn aansprakelijkheid voor 
het besturen van een voertuig dekt, valt bijgevolg onder een regeling waarvan uitsluitend 
kan worden afgeweken ten gunste van de verzekeringnemer (artikel 1, tweede lid), wat te 
dezen niet het geval is".

Het bestreden vonnis beslist aldus hetzij dat de door de eiser gesloten verzekeringsover-
eenkomst noodzakelijkerwijs de in artikel 25, 1°, van de voormelde modelovereenkomst 
bedoelde bepaling moest bevatten, hetzij dat de door de eiseres aangevoerde verzekerings-
overeenkomst die bepaling te dezen bevatte.

Het bestreden vonnis is zowel in de ene als in de andere uitlegging onwettig.
Het in het middel vermelde artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 bepaalt 

immers het volgende:
"De verzekeraar kan zich, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereen-

komst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal voorbe-
houden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde 
die niet de verzekeringnemer is".

Artikel 16, tweede lid, van de wet van 21 november 1989, zoals het van kracht was 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 augustus 2002, bevatte dezelfde bepaling.

Hieruit volgt dat, hoewel een WAM-verzekeringsovereenkomst, in navolging van arti-
kel 25, 1°, van de voormelde modelovereenkomst, de verzekeraar een recht van verhaal 
kan toekennen in geval van schorsing van de overeenkomst wegens niet-betaling van de 
premie, die overeenkomst een dergelijke bepaling niet noodzakelijkerwijs hoeft te bevat-
ten.

Artikel 1, tweede lid, van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 14 decem-
ber 1992, bevestigt dit door te bepalen dat de verzekeringsovereenkomst van de model-
overeenkomst kan afwijken in het voordeel van de verzekeringnemer, de verzekerde of 
van elke derde op wie die overeenkomst van toepassing is.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het aldus moet worden uitgelegd dat 
het beslist heeft dat de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst het door de 
verweerster aangevoerde recht van verhaal noodzakelijkerwijs moest bevatten, de artike-
len 88 van de wet van 25 juni 1992, 16, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 en 
1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 december 1992 schendt, zoals zij aangege-
ven zijn in het middel, daar uit die bepalingen alleen volgt dat de WAM-verzekerings-
overeenkomst in een dergelijk verhaal kan voorzien.

In zoverre, daarenboven, de reden van het bestreden vonnis, volgens welke "hiervan 
uitsluitend kan worden afgeweken ten gunste van de verzekeringnemer (...), wat te dezen 
niet het geval is", aldus zou worden uitgelegd dat het beslist dat de verzekeringsovereen-
komst tussen de partijen het door de verweerster aangevoerde beding van voorbehoud van 
verhaal bevat, keert het bestreden vonnis de bewijslast onwettig om en schendt het bijge-
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volg de artikelen 1315, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek.

Het  is  immers  de  verzekeraar  die  moet  aantonen  dat  de  verzekeringsovereenkomst 
voorziet in het recht van verhaal, overeenkomstig de in het middel aangegeven artikelen 
88 en 16, tweede lid, en de rechter kan zijn beslissing niet gronden op de bewering van 
een partij wanneer die bewering, zoals te dezen, door de andere partij betwist wordt.

Het in het middel vermelde artikel 10 van de wet van 25 juni 1992 bepaalt daarenboven 
dat, "ongeacht het bedrag van de verbintenissen, de verzekeringsovereenkomst alsook de 
wijzigingen ervan tussen partijen door geschrift bewezen worden".

De eiser beriep zich op die regel en beklemtoonde in zijn conclusie in hoger beroep van 
30 mei 2007, dat "de (verweerster) te dezen in gebreke blijft om een door de (eiser) onder-
tekend exemplaar van haar verzekeringspolis over te leggen".

Het bestreden vonnis, dat de beslissing bevestigt die de regresvordering van de ver-
weerster gegrond verklaart zonder dat zij het schriftelijk bewijs overgelegd heeft van de 
verzekeringsovereenkomst en van het beding van voorbehoud van verhaal waarop ze zich 
beroept, schendt het in het middel vermelde artikel 10 van de wet van 25 juni 1992 en ont-
slaat de verweerster onwettig van de bewijslast die op haar rustte (schending van de arti-
kelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

In zoverre, ten slotte, het bestreden vonnis niet vaststelt dat de verweerster het schrifte-
lijk bewijs overlegt van de verzekeringsovereenkomst waarop zij zich beriep en van het 
recht van verhaal dat zij aanvoert, stelt dat vonnis het Hof op zijn minst niet in de moge-
lijkheid om het hem opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen en is het bijgevolg niet 
regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

In zoverre de reden van het bestreden vonnis, volgens welke de eiser "ook erkent dat de 
algemene voorwaarden een artikel bevatten op grond waarvan de verzekeraar het aan de 
getroffene van een schadegeval betaalde bedrag kan terugvorderen wanneer de overeen-
komst is geschorst", aldus zou worden uitgelegd dat de eiser, in zijn conclusie, zou heb-
ben erkend dat de verzekeringsovereenkomst te dezen het door de verweerster aangevoer-
de beding van voorbehoud van verhaal zou bevatten, miskent het ten slotte de bewijs-
kracht van die conclusie.

In die conclusie, zoals ze in het middel wordt weergegeven, wordt immers uitsluitend 
vermeld dat het door de verweerster overgelegde exemplaar van de algemene voorwaar-
den een beding van recht van verhaal bevat. Voor het overige wordt in die conclusie be-
toogd dat de verweerster in gebreke blijft om, door overlegging van een door de eiser on-
dertekende polis, aan te tonen dat laatstgenoemde de door de verweerster aangevoerde al-
gemene voorwaarden heeft aanvaard. Wanneer dat vonnis bijgevolg beslist dat de eiser er-
kent dat de op hem toepasselijke voorwaarden een recht van verhaal bevatten, dan schrijft 
het die conclusie een erkenning toe die ze niet bevat, weigert het om hierin een betwisting 
te lezen die er wel in is vervat, geeft het aldus aan die conclusie een draagwijdte die niet 
verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het, bijgevolg, de bewijskracht van 
die conclusie (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek).

De rechter, die aan de verzekeringsovereenkomst een beding van voorbehoud van ver-
haal toevoegt die hierin niet is vervat, miskent daarenboven de verbindende kracht van die 
overeenkomst (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

De vernietiging van het bestreden vonnis, in zoverre dat vonnis het hoger beroep onge-
grond verklaart, leidt derhalve tot vernietiging van de beslissingen van het bestreden von-
nis die hieruit voortvloeien, met name die welke de eiser veroordelen tot schadevergoe-
ding wegens roekeloos of tergend hoger beroep, de heropening van het debat bevelen met 
het oog op de mogelijke uitspraak van een geldboete wegens onrechtmatig hoger beroep 



Nr. 152 - 5.3.10 HOF VAN CASSATIE 655 

en de eiser in de kosten veroordelen.
(...)
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-

keringsovereenkomst kan de verzekeraar zich, voor zover hij volgens de wet of 
de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, 
een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daar-
toe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is.

Met betrekking tot de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-
rijtuigen, wordt dat recht van verhaal geregeld door de artikelen 24 en 25 van de 
modelovereenkomst, die gevoegd is bij het koninklijk besluit van 14 december 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheids-
verzekering inzake motorrijtuigen, tot uitvoering van artikel 19 van de wet van 9 
juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-ondernemingen.

Luidens artikel 25, 1°, a), van de modelovereenkomst, heeft de maatschappij 
een recht van verhaal op de verzekeringnemer ingeval de dekking van de over-
eenkomst geschorst is wegens niet-betaling van de premie.

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992, moeten 
de overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in-
zake motorrijtuigen beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit besluit ge-
voegde modelovereenkomst en kan hiervan alleen worden afgeweken ten gunste 
van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van elke derde die bij de uitvoe-
ring van de overeenkomst betrokken is, zonder afbreuk te doen aan de dwingen-
de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Uit die bepalingen volgt dat de WAM-verzekeraar, onder voorbehoud van een 
contractuele afwijking ten gunste van de verzekeringnemer of  de verzekerde, 
over het in de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst bepaalde recht van 
verhaal  beschikt.  In  zoverre  de  partijen  bij  een  WAM- verzekeringsovereen-
komst niet zijn overeengekomen om hiervan af te wijken, worden zij immers 
vermoed de toepassing, op hun overeenkomst, van de bepalingen van de model-
overeenkomst, en met name die welke het verhaal van de verzekeraar betreffen, 
te hebben aanvaard.

De WAM-verzekeraar hoeft bijgevolg niet te bewijzen dat hij zich in de verze-
keringsovereenkomst een recht van verhaal heeft voorbehouden in de bij artikel 
25 van de modelovereenkomst opgesomde gevallen.

Overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de verzeke-
ringnemer of de verzekerde aantonen dat de overeenkomst in zijn voordeel af-
wijkt van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser niet langer betwistte dat hij zijn 
verzekeringspremie laattijdig betaald had en beslist vervolgens dat "de bepalin-
gen die de (verweerster) te dezen een recht van verhaal toekennen in geval van 
schorsing van de dekking, overeenstemmen met die welke vervat in de model-
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overeenkomst; dit is krachtens artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
14 december 1992 een verplichte overeenkomst; elke bestuurder die een polis 
ondertekent die zijn aansprakelijkheid voor het besturen van een voertuig dekt, 
valt bijgevolg onder een regeling waarvan uitsluitend kan worden afgeweken ten 
gunste van de verzekeringnemer (artikel 1, tweede lid), wat te dezen niet het ge-
val is".

Het bestreden vonnis beslist om die redenen, waaruit niet blijkt dat de verzeke-
ringsovereenkomst, volgens de appelrechters, een beding van voorbehoud van 
verhaal bevatte of dat de eiser het bestaan ervan had erkend, wettig en zonder de 
bewijslast om te keren en het Hof evenmin in de onmogelijkheid te stellen om 
zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, dat de verweerster zich op een recht van 
verhaal tegen de eiser kon beroepen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de eiser veroordeelt om aan de 

verweerster een vergoeding van 500 euro wegens roekeloos en tergend hoger be-
roep te betalen.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en houdt de andere helft aan tot 

de feitenrechter hierover uitspraak heeft gedaan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 

zitting houdende in hoger beroep.

5 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Simont en Mahieu.

Nr. 153

1° KAMER - 5 maart 2010

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - HANDELINGEN VAN DE SCHULDENAAR IN 
DE LOOP VAN DE PROCEDURE - MET DE MEDEWERKING, MACHTIGING OF BIJSTAND VAN DE 
COMMISSARIS INZAKE OPSCHORTING - FAILLISSEMENT - SCHULDEN AANGEGAAN TIJDENS HET 
GERECHTELIJK AKKOORD - SCHULDEN VAN DE FAILLIETE BOEDEL - SCHULDVORDERING OPGENOMEN 
IN HET PROCES-VERBAAL VAN VERIFICATIE VAN DE SCHULDVORDERINGEN - ONHERROEPELIJKHEID - 
RECHT VAN DE SCHULDEISER

De schuldeiser van de boedel, in de zin van artikel 44, tweede lid, Wet Gerechtelijk Akko-
ord, die van zijn schuldvordering aangifte heeft gedaan en deze heeft laten opnemen in  
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het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen verliest, wegens de onher-
roepelijkheid van die opname, het recht niet om vóór elke uitdeling te worden betaald1.  
(Art. 44, tweede lid, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord; Artt. 62 en 99, 
Faillissementswet 1997)

(BELGISCHE STAAT, Min. v. Fin. T. B. STEVART, in hoedanigheid van curator van het faillissement van MENUISEIRE 
MOSANE nv )

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0433.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 oktober 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851, Hypotheekwet genaamd, ter 

vervanging van titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 44, inzonderheid tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het ge-

rechtelijk akkoord;
- de artikelen 16, 62 tot 72 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand niet kan worden vermoed en slechts 

kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast, zowel op grond van eigen redenen als op grond van de redenen van 

het beroepen vonnis die het overneemt, dat Menuiserie Mosane het voordeel van de voor-
lopige opschorting, zoals bedoeld in de artikelen 13 en volgende van de wet van 17 juli 
1997, heeft verkregen bij vonnis van 19 mei 1999 van de rechtbank van koophandel te 
Hoei; dat zij het voordeel van de definitieve opschorting, bedoeld in de artikelen 31 en 
volgende van dezelfde wet, heeft verkregen bij vonnis van 17 november 1999 van dezelf-
de rechtbank; dat die opschorting is herroepen bij vonnis van 5 januari 2000 van dezelfde 
rechtbank en dat de Menuiserie Mosane failliet is verklaard, waarbij de verweerder werd 
aangesteld als curator; dat de eiser, ten verzoeke van de ontvanger van de directe belastin-
gen te Luik 6, in het faillissement aangifte heeft  gedaan van een schuldvordering van 
101.342,99 euro, bevoorrecht tot beloop van een bedrag van 101.293,41 euro; dat de aldus 
aangegeven schuldvordering werd "opgenomen in het proces-verbaal van verificatie van 
de schuldvorderingen" (vonnissen hebben achteraf twee bijkomende aangiften van schuld-
vorderingen van de eiser in het passief laten opnemen); het arrest, dat, op het hoger be-
roep van de eiser tegen het vonnis van 14 juni 2006 van de rechtbank van koophandel te 
Hoei, kennisneemt van eisers betwisting van de rekening en van het ontwerp van verde-
ling die de curator aan de algemene vergadering van de schuldeisers heeft voorgelegd met 
toepassing van artikel 79 van de wet van 8 augustus 1997, en waarbij hij betoogt dat de 
schuldvordering waarvan hij aangifte had gedaan en die in het bevoorrecht passief van het 
faillissement was opgenomen in het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderin-

1 Zie Cass., 18 dec. 2008, AR C.07.0491.F, AC, 2008, nr. 743.
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gen, gedeeltelijk een boedelschuld was die vóór elke uitdeling moest worden betaald, ver-
werpt die betwisting en keurt de rekening en het ontwerp van uitdeling, zoals zij door de 
curator zijn voorgesteld, om de volgende redenen goed:

"(De eiser) meent dat zijn schuldvordering, tot beloop van 23.882,49 euro, die in het 
bevoorrechte  passief  van  het  faillissement  van  de  naamloze  vennootschap  Menuiserie 
Mosane is opgenomen, in werkelijkheid moet worden beschouwd als een boedelschuld, 
daar die schuld betrekking heeft op de bedrijfsvoorheffing voor de periode van voorlopige 
opschorting van de vennootschap en dat die schuld bijgevolg op dezelfde wijze moet wor-
den vereffend als de schuldvorderingen van de commissaris inzake opschorting en van de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De boedelschuldeiser is weliswaar niet verplicht om van zijn schuldvordering aangifte 
te doen overeenkomstig artikel 62 van de Faillissementswet, dat alleen betrekking heeft 
op de schuldeisers van de gefailleerde (I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du con-
cordat, 2003, nr. 701). Hij hoeft dus evenmin te voldoen aan de voorwaarden van het ver-
weer, zoals bepaald in artikel 69, of zijn schuldvordering te laten opnemen vóór het ver-
strijken van de in artikel 72 bepaalde verjaringstermijn.

Toch blijft het een feit dat, te dezen, (de eiser), door van dergelijke schuldvorderingen 
aangifte te doen, zonder enig voorbehoud aanspraak heeft gemaakt op de rechten van een 
schuldeiser van de gefailleerde die een bijzonder voorrecht geniet, en dat de eerste van die 
schuldvorderingen, die betrekking heeft op het litigieuze bedrag, is opgenomen in het pro-
ces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen. (De eiser) heeft dus zijn hoedanig-
heid van bevoorrecht schuldeiser van de gefailleerde doen erkennen.

De opname van de schuldvorderingen 'lie définitivement le créancier produisant, le cu-
rateur et les autres créanciers. Il ne sera plus possible ultérieurement de revenir sur cette 
admission (...). Les conséquences de l'irrévocabilité (...) excluent qu'une demande supplé-
mentaire fondée sur la même créance puisse être admise (...). La créance ne peut plus être 
contestée ni quant à son montant, ni quant aux sûretés qui y sont attachées, ni quant à l'op-
posabilité des opérations qu'elle recouvre' (I. Verougstraete, nrs. 719 en 720). Van die be-
ginselen wordt alleen afgeweken in geval van bedrieglijk opzet of fraude, van schending 
van een regel van openbare orde en in geval van een verschrijving (I. Verougstraete, op. 
cit., nr. 722) : 'dans les conditions où un jugement pourrait être rectifié, il nous semble 
qu'une admission pourrait également faire l'objet d'une rectification. Mais, pour le surplus, 
l'enseignement (van het arrest  van het Hof van Cassatie van 13 juni 1985) (...)  exclut 
l'idée que l'erreur puisse remettre en question l'admission d'une créance' (I. Verougstraete, 
op. cit., nr. 722).

De aangifte (van de eiser) kan niet als een gewone verschrijving worden aangemerkt, 
maar vloeit voort uit een dwaling omtrent het recht betreffende zijn hoedanigheid van 
boedelschuldeiser dan wel van schuldeiser van de gefailleerde. Aangezien zijn huidige 
vordering ertoe strekt 'een andere juridische omschrijving van zijn schuldvordering te ver-
krijgen,  ditmaal als een boedelschuld,  hoewel hij  ze reeds had laten opnemen als een 
schuld in de boedel, en waarvan hij, voor zover nodig, afstand beweert te doen. Welnu, 
het beginsel van onherroepelijkheid van de opname verzet zich net tegen een dergelijke 
aanspraak (Luik, 23 juni 2005, J.L.M.B., 2006, p. 348). Net om die reden, en niet wegens 
niet-aangifte als boedelschuld binnen een vereiste termijn, moet zijn vordering worden 
verworpen.

(De eiser) kan evenmin aanvoeren dat de openbare orde zou zijn verstoord omdat arti-
kel 44 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord, dat tijdens de voorlopige opschor-
ting ontstane schuldvorderingen als boedelschulden aanmerkt,  zou zijn geschonden: 'la 
défense que certaines créances sont privilégiées et que cette réglementation touche à l'ord-
re public (...) n'est pas pertinente. Ce ne serait que si le privilège ou l'hypothèque étaient 
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eux-mêmes fondés sur une convention qui viole l'ordre public que l'admission pourrait 
être remise en cause' (I. Verougstraete, op. cit., nr. 721).

Hoewel, ten slotte, het beginsel van de onherroepelijkheid van de opname niet eraan in 
de weg staat dat de schuldvordering achteraf verminderd wordt (I. Verougstraete, op. cit., 
nr. 720), bijvoorbeeld in geval van ontheffing van belasting, kan het alleen gaan om een 
gegeven dat geen verband houdt met de opname zelf, en niet om een nieuwe uitspraak 
over de aard van de schuldvordering, wat verboden is. (De eiser) kan dus niet gevolgd 
worden wanneer hij betoogt dat 'de schuld die bij vergissing als schuld in de boedel is op-
genomen,  vanuit  een  strikt  boekhoudkundig  oogpunt  zou  worden  opgeheven  door  de 
schuld die werd opgenomen als boedelschuld'.

De vermeende discriminatie die volgens (de eiser) wordt begaan ten aanzien van de 
boedelschuldeiser, al naargelang hij al dan niet een aangifte van schuldvordering heeft in-
gediend, bestaat niet, daar de aangeklaagde situatie alleen te wijten is aan de dwaling om-
trent het recht die (de eiser) heeft begaan door geen aangifte te doen van zijn hoedanig-
heid van boedelschuldeiser.

(De eiser) kan dus bij de rekening en verantwoording de hoedanigheid van zijn schuld-
vordering, die is opgenomen in het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderin-
gen, dus niet betwisten".

Grieven
Luidens artikel 44, inzonderheid tweede lid, van de wet van 17 juli 1997, worden han-

delingen door de schuldenaar tijdens de (akkoord)procedure verricht met medewerking, 
machtiging (of)  bijstand van de  commissaris  inzake opschorting,  bij  faillissement  be-
schouwd als handelingen van de curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordproce-
dure aangegaan gelden als boedelschulden van het faillissement.

Die schulden, net als de schulden die de curator na de faillietverklaring heeft aange-
gaan, moeten vóór elke uitdeling worden betaald.

Volgens de leer van uw arrest van 26 november 1981 zou de schuldeiser zelfs het recht 
hebben om de betaling van die schulden ten laste van het actief van het faillissement te 
vorderen.

De boedelschuldeiser hoeft niet van zijn schuldvordering aangifte te doen overeenkom-
stig de artikelen 62 en volgende van de wet van 8 augustus 1997.

Die regels raken de openbare orde.
Hieruit volgt dat de aangifte en de daaropvolgende opname van de in het passief van 

het faillissement aangegeven boedelschuldvordering in het proces-verbaal van verificatie 
van de schuldvorderingen in werkelijkheid doelloos is. De aangifte en de daaropvolgende 
opname van een dergelijke schuldvordering in het proces-verbaal van verificatie van de 
schuldvorderingen kunnen de schuldeiser op zijn minst niet het recht ontzeggen om die 
schuldvordering uitgerekend vóór elke uitdeling te doen betalen.

Hoewel, enerzijds, de opname van een schuldvordering in het proces-verbaal van veri-
ficatie in de regel onherroepelijk is, geldt dit immers alleen maar voor schuldvorderingen 
in de boedel waarvan wettelijk aangifte moet worden gedaan met toepassing van de arti-
kelen 62 en volgende van de Faillissementswet. Dit beginsel houdt geen verband met de 
boedelschuldvorderingen die, zoals hierboven is gezegd, niet onder de toepassing van die 
teksten vallen. De onherroepelijkheid heeft alleen betrekking op het beginsel en het be-
drag van de schuldvorderingen waarvan aangifte moet worden gedaan (en eventueel de 
rang die hen moet worden toegekend). Dat beginsel ontzegt de boedelschuldeiser de hem 
toegekende voorrang niet, afgezien van elke opname van zijn schuldvordering.

Het beginsel van de onherroepelijkheid van de opname in het proces-verbaal van verifi-
catie van de schuldvorderingen mag in elk geval niet leiden tot miskenning van een regel 
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van openbare orde.
Anderzijds heeft de boedelschuldeiser, door zijn aangifte, van zijn recht geen afstand 

gedaan. Afstand wordt immers niet vermoed en kan alleen worden afgeleid uit feiten die 
voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn.

Het arrest, dat niet ontkent dat de schuldvordering van de eiser, zoals hij betoogde, voor 
het opgegeven gedeelte een boedelschuld was, maar zijn betwisting niettemin verwerpt, 
verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht. Het arrest miskent aldus het begrip 
boedelschuldvordering of boedelschuld, waarvan geen aangifte moet worden gedaan en 
die vóór elke uitdeling moet worden betaald aan de bevoorrechte en gewone schuldeisers 
(schending van de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet, 44, inzonderheid tweede lid, 
van de wet van 17 juli 1997 en 16 en 99 van de wet van 8 augustus 1997), het begrip op-
name van de schuldvordering in het proces-verbaal van verificatie (schending van de arti-
kelen 62 tot 72 van de wet van 8 augustus 1997), dat niet van toepassing is op de boedel-
schuldvorderingen of boedelschulden, alsook het beginsel van de onherroepelijkheid van 
een dergelijke opname (schending van dezelfde wetsbepalingen), dat geen verband houdt 
met de boedelschuldvorderingen of boedelschulden en dat daarenboven niet mag leiden 
tot miskenning van een regel van openbare orde.

Als het arrest beslist dat de eiser, door van zijn schuldvordering aangifte te doen over-
eenkomstig de artikelen 62 tot 72 van de wet van 8 augustus 1997, afstand heeft gedaan 
van zijn recht om die schuld vóór elke uitdeling te doen betalen omdat die een boedel-
schuld betrof tot beloop van het bedrag dat hij in zijn betwisting had vermeld, miskent het 
het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 44, tweede lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk 

akkoord bepaalt dat handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedu-
re verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake 
opschorting, bij faillissement beschouwd worden als handelingen van de curator, 
waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden als boe-
delschulden van het faillissement.

Krachtens de artikelen 62 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 
zijn de schuldeisers van de gefailleerde, om in aanmerking te komen voor een 
uitdeling of om enig recht van voorrang zelf te kunnen uitoefenen, gehouden de 
aangifte van hun schuldvorderingen ter griffie van de rechtbank van koophandel 
neer te leggen en worden de kosten en uitgaven voor het beheer van de failliete 
boedel vóór elke uitdeling aan de boedelschuldeisers betaald.

Noch uit die bepalingen noch uit enige andere bepaling blijkt dat de boedel-
schuldeiser die, in de zin van voormeld artikel 44, tweede lid, van zijn schuld-
vordering aangifte heeft gedaan en die in het proces-verbaal van verificatie van 
de schuldvorderingen heeft laten opnemen, wegens de onherroepelijkheid van 
die opname, het recht zou verliezen om vóór elke uitdeling te worden betaald.

Het arrest beslist dat de eiser "zijn hoedanigheid van bevoorrecht schuldeiser 
van de gefailleerde heeft doen erkennen", wat hem "definitief verbindt", dat zijn 
aangifte "voortvloeit uit een dwaling omtrent het recht betreffende zijn hoedanig-
heid van boedelschuldeiser dan wel van schuldeiser van de gefailleerde", dat het 
"verboden" is zijn schuldvordering opnieuw te beoordelen en dat "het beginsel 
van de onherroepelijkheid van de opname belet dat (de) eis van de eiser wordt 
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ingewilligd".
Het arrest verantwoordt zijn weigering om de schuldvordering van de eiser als 

een boedelschuld te erkennen, niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

5 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
T'Kint.

Nr. 154

1° KAMER - 5 maart 2010

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - RESPECTIEVE MIDDELEN VAN DE VADER EN DE MOEDER - CRITERIA

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ONDERHOUDSBIJDRAGE - RESPECTIEVE MIDDELEN VAN DE VADER EN DE MOEDER - CRITERIA

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ECHTGENOOT - ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING EN RAMING - CRITERIA

4º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
ECHTGENOOT - ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - VASTSTELLING EN RAMING - CRITERIA

1º en 2° Om de respectieve middelen van de vader en de moeder te bepalen, moet de  
rechter m.n. rekening houden met hun lasten1. (Art. 203, §1, B.W.)

3º en 4° Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure 
door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 Ger.W.  
wordt toegekend, moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de 
inkomsten van elke echtgenoot en moet op zodanige wijze worden geraamd dat de uitk-
eringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou  
hebben gehad indien er geen scheiding was geweest2. Art. 221, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)

(N. T. C.)

1 Zie Cass., 16 april 2004, AR C.02.0504.F, AC, 2004, nr. 199.
2 Cass., 25 nov. 2005, AR C.04.0592.F, AC, 2005, nr. 628.
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ARREST (vertaling)

(AR C.08.0562.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 juni 2008 gewezen door het 

hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende drie middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 203, §1, 203bis en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiser om aan de verweerster te betalen, 1° als bijdrage in de 

kosten van het onderhoud, de opvoeding en de opleiding van de gemeenschappelijke kin-
deren een bedrag van 657 euro voor J. en 597 euro voor H., met ingang van 1 september 
2005; 2° 71,42 pct. van de buitengewone kosten van de kinderen, om alle redenen die hier 
als volledig weergegeven worden beschouwd en, meer bepaald, wat betreft de lasten van 
de partijen, op grond dat "geen enkele partij aantoont uitzonderlijke kosten te moeten dra-
gen die hun bijdragecapaciteit kunnen verminderen: de lasten die zij aanvoeren, stemmen 
overeen met de gewone gezinsuitgaven waarmee het onderzoek van Roland Renard reke-
ning houdt".

Grieven
Luidens artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek, dienen de ouders naar evenredig-

heid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, 
de opvoeding en de opleiding van hun kinderen; luidens artikel 203bis van het Burgerlijk 
Wetboek, is het de op grond van artikel 203, §1, berekende bijdrage die één van de ouders 
van de andere kan vorderen.

Bij het bepalen van de respectieve middelen van de ouders moet de rechter met name 
rekening houden met hun lasten.

In zijn conclusie in hoger beroep verzocht de eiser het hof van beroep om bij de bereke-
ning van zijn bijdrage rekening te houden met zijn lasten. Zo wees hij erop dat zijn lasten 
tot in maart 2006 1.279 euro per maand bedroegen, tot in augustus 2006 1.529 euro per 
maand, plus, vanaf die datum, 500 euro niet terugbetaalde verplaatsingskosten, en boven-
dien, vanaf december 2006, 83 euro voor de omniumverzekering, 130 euro GSM-kosten 
en 26 euro voor de ziektekostenverzekering. Hij betoogde dat zijn huur in juni 2007 van 
700 naar 750 euro was gestegen. Hij verzocht het hof van beroep om met die last rekening 
te houden en betoogde dat de verweerster daarentegen geen woonlasten meer had, aange-
zien zij de echtelijke woning, waarvan zij gevraagd had om ze alleen te mogen betrekken, 
had verlaten en in een huis van haar ouders was gaan wonen, zodat de uit de huurovereen-
komst voortvloeiende huurprijs kennelijk fictief was.

Eerste onderdeel
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Bij de vaststelling van de lasten van beide ouders mag de rechter zich niet beperken tot 
de uitzonderlijke lasten die slechts door één van beide ouders gedragen worden. De rech-
ter moet rekening houden met de gewone uitgaven van beide ouders.

Het arrest, dat beslist om geen rekening te houden met de lasten van de partijen, op 
grond dat dit geen uitzonderlijke lasten zijn die hun bijdragecapaciteit kunnen verminde-
ren, omdat "zij overeenstemmen met de gewone gezinsuitgaven waarmee het onderzoek 
van Roland Renard rekening houdt", schendt bijgevolg de artikelen 203 en 203bis van het 
Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
In zoverre het arrest niet opgeeft waarom het de lasten van beide partijen als "gewone 

gezinsuitgaven" aanmerkt, terwijl de eiser betoogde dat alleen hij een huurlast droeg, is 
het op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed en stelt het het Hof niet in staat om 
de beslissing te toetsen aan de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bewijslast en de artikelen 203 en 203bis van 
datzelfde wetboek, die betrekking hebben op het vaststellen van de bijdragen (schending 
van die bepalingen en van artikel 149 van de Grondwet).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 217 en 221 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiser om aan de verweerster een bijdrage in de gezinslasten 

van 620 euro per maand te betalen met ingang van 1 september 2005, om alle redenen die 
hier als volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende rede-
nen :

"Zoals hierboven is gezegd, moet de totale bijdragecapaciteit van de partijen geraamd 
worden op minimum 6.300 euro per maand.

Na financiering van de nettokost van hun kinderen - hun voornaamste verplichting - 
moet het saldo dat (de eiser) en (de verweerster) aan hun persoonlijke uitgaven kunnen 
besteden, geraamd worden op (6.300 - 1.755 euro), dit is 4.545 euro.

Door een bedrag van 620 euro per maand te vorderen, zorgt (de verweerster) voor het 
volgende evenwicht tussen de geraamde middelen en lasten van de partijen:

- Beschikbaar saldo (van de eiser): 4.500 - 1.253 - 620 = 2.627 euro per maand;
- Beschikbaar saldo van (de verweerster): 1.800 - 483 + 620 = 1.937 euro.
De vordering van (de verweerster) blijkt aldus een bijzonder redelijke verdeling van de 

middelen van de partijen te verzekeren en biedt (de eiser) tevens de mogelijkheid om, ge-
let op het verschil tussen hun respectieve lonen, een groter budget over te houden".

Grieven
De onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de voorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg toegekend wordt op grond van artikel 1280 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, is een van de wijzen waarop de plicht tot hulpverlening die bij artikel 
213 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgelegd aan elke echtgenoot, wordt nagekomen.

Krachtens artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek, draagt iedere echtenoot in de lasten 
van het huwelijk bij naar zijn vermogen.

Het bedrag van die onderhoudsuitkering moet worden vastgesteld met inachtneming 
van de behoeften en de inkomsten van elke echtgenoot en mag niet worden geraamd op 
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grond van de levensstandaard die de echtgenoten tijdens het samenleven hadden, maar 
moet op zodanige wijze worden berekend dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat 
is de levensstandaard aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding 
was geweest.

Daarenboven ontvangt iedere echtgenoot, krachtens artikel 217 van het Burgerlijk Wet-
boek, zijn inkomsten alleen en besteedt hij ze bij voorrang aan zijn bijdrage in de lasten 
van het huwelijk, het overschot kan hij besteden aan de aanschaf van goederen, in zoverre 
dit verantwoord is voor de uitoefening van zijn beroep, en wat daarna nog overblijft is on-
derworpen aan de regels van het huwelijksvermogensstelsel. Uit die bepaling volgt dat de 
bijdrage in de lasten van het huwelijk niet inhoudt dat de inkomsten van de echtgenoten 
gelijk worden verdeeld.

De eiser verzocht het hof van beroep, in zijn conclusie in hoger beroep, om bij het vast-
stellen van de onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure met zijn lasten re-
kening te houden. Zo wees hij erop dat zijn lasten tot maart 2006 1.279 euro per maand 
bedroegen, tot augustus 2006 1.529 euro per maand, plus, vanaf die datum, 500 euro niet 
terugbetaalde verplaatsingskosten en bovendien, vanaf december 2006, 83 euro voor de 
omniumverzekering, 130 euro GSM-kosten en 26 euro voor de ziektekostenverzekering. 
Hij betoogde dat zijn huur in juni 2007 van 700 naar 750 euro was gestegen. Hij verzocht 
het hof van beroep om met die last rekening te houden en betoogde dat de verweerster 
daarentegen geen woonlasten meer had, aangezien zij de echtelijke woning, waarvan zij 
gevraagd had om ze alleen te mogen betrekken, had verlaten en in een huis van haar ou-
ders was gaan wonen, zodat de uit de huurovereenkomst voortvloeiende huurprijs kenne-
lijk fictief was.

Het arrest:
1° raamt het saldo dat de echtgenoten aan hun persoonlijke uitgaven kunnen besteden 

in zijn geheel, alsof de echtgenoten nog samenleefden;
2° beschouwt alleen de bijdragen in de kosten van het onderhoud en de opvoeding van 

de kinderen als lasten en verzuimt aldus de persoonlijke behoeften van elke echtgenoot na 
de scheiding te bepalen;

3° beslist dat er bij het vaststellen van het bedrag van de plicht tot hulpverlening in de 
regel naar een "evenwicht" tussen de middelen en uitsluitend de lasten van het onderhoud 
en de opvoeding van de kinderen moet worden gestreefd en dat er een "bijzonder redelijke 
verdeling van de inkomsten van de partijen" moet worden verzekerd.

Het miskent aldus de regels inzake de vaststelling van de tijdens de echtscheidings-pro-
cedure toe te kennen onderhoudsuitkering (schending van de artikelen 213, 217 en 221 
van het Burgerlijk Wetboek en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek).

In zoverre het arrest geen uitspraak doet over de lasten van de partijen na de scheiding, 
is het op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed en stelt het het Hof niet in staat 
om zijn toezicht op de wettigheid van de beslissing uit te oefenen (schending van artikel 
149 van de Grondwet en, voor zover nodig, van de artikelen 213, 217 en 221 van het Bur-
gerlijk Wetboek en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel 
Beide onderdelen samen
Luidens artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek, dienen de ouders naar 

evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonder-
houd, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.
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Bij het bepalen van de respectieve middelen van de ouders moet de rechter met 
name rekening houden met hun lasten.

Het arrest, dat erop wijst dat "geen enkele partij aantoont uitzonderlijke kosten 
te moeten dragen die hun bijdragecapaciteit kunnen verminderen: de lasten die 
zij aanvoeren, stemmen overeen met de gewone gezinsuitgaven waarmee het on-
derzoek van Roland Renard rekening houdt", en dat te dezen de "methode-Ren-
ard" toepast, houdt aldus rekening met de gewone uitgaven van elk van de partij-
en.

Het  arrest  omkleedt,  door deze onaantastbare overwegingen,  zijn  beslissing 
over de respectieve middelen van de ouders regelmatig met redenen en verant-
woordt ze naar recht.

Geen van de onderdelen kan worden aangenomen.
Derde middel
De onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de voor-

zitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het Ge-
rechtelijk Wetboek wordt toegekend, is een van de wijzen waarop de plicht tot 
hulpverlening die bij artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgelegd aan 
elke echtgenoot, wordt nagekomen.

Krachtens artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek draagt iedere echtgenoot in 
de lasten van het huwelijk bij naar zijn vermogen.

Het bedrag van die onderhoudsuitkering moet worden vastgesteld met inacht-
neming van de behoeften en de inkomsten van elke echtgenoot en moet op zoda-
nige wijze worden geraamd dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de 
levensstandaard aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding 
was geweest.

De bijdrage in de lasten van het huwelijk houdt niet in dat de inkomsten van de 
echtgenoten gewoon tussen elkaar worden verdeeld.

Het arrest, dat beslist om het bedrag van de aan de verweerster toe te kennen 
onderhoudsuitkering vast te stellen door, enerzijds, alleen maar de bijdragen in 
het onderhoud en de opvoeding van de gemeenschappelijke kinderen in aanmer-
king te nemen en door,  anderzijds,  "een bijzonder redelijke verdeling van de 
middelen van de partijen" te verzekeren, en dat aldus verzuimt om de persoonlij-
ke behoeften van elke echtgenoot na de scheiding te bepalen, schendt de in het 
middel aangegeven wettelijke bepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de bijdrage van de eiser in de ge-

zinslasten vaststelt op een jaarlijks geïndexeerd bedrag van 620 euro per maand, 
met ingang van 1 september 2005, en in zoverre het uitspraak doet over de kos-
ten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

5 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Oosterbosch.

Nr. 155

1° KAMER - 5 maart 2010

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BEROEP - TOEWIJZING VAN DE ZAKEN AAN EEN KAMER - 
INCIDENT - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING 
VAN HET RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BEROEP - TOEWIJZING VAN DE ZAKEN AAN EEN KAMER - 
INCIDENT - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BEROEP - TOEWIJZING VAN DE ZAKEN AAN 
EEN KAMER - INCIDENT - ONTVANKELIJKHEID

1º,  2°  en  3°  Het  incident  betreffende de  verdeling  van  de burgerlijke  zaken  onder  de  
kamers van een zelfde hof van beroep, kan niet voor het eerst worden opgeworpen voor  
het Hof van Cassatie1; het middel dat op een dergelijk incident steunt, is niet ontvankelijk  
wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser dat 
incident heeft opgeworpen en evenmin dat dit hof dat incident ambtshalve heeft opgewor-
pen2. (Artt. 88, §2, en 109, tweede lid, Ger.W.)

(D. T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0357.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 januari 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.

1 Cass., 1 juni 1990, volt. zitt., AR 6748, AC, 1989-90, met concl. adv.-gen. DECLERCQ.
2 Ibid.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 109, zoals het van toepassing was zowel vóór als na de wijziging door de 

wet van 25 april 2007, en 88, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het beroepen 

vonnis in al zijn beschikkingen en veroordeelt de eiser in de kosten van het hoger beroep.
Grieven
Artikel 109 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 

april 2007, luidde als volgt : 
"De eerste voorzitter is belast met de organisatie van de werkzaamheden en de verde-

ling van de zaken overeenkomstig het reglement van het hof. Hij kan een of meer kamer-
voorzitters aanwijzen om hem bij te staan. 

In geval van moeilijkheden in verband met de verdeling van de zaken onder de kamers 
van een zelfde hof van beroep, vindt artikel 88, §2, toepassing".

Dit artikel 88, §2, bepaalt met name wat volgt :
"Incidenten in verband met de verdeling van de burgerlijke zaken onder de afdelingen, 

kamers of rechters van een zelfde rechtbank van eerste aanleg worden op de volgende ma-
nier geregeld :

Indien een zodanig incident vóór ieder ander middel door een van de partijen of bij de 
opening van de debatten ambtshalve wordt uitgelokt, legt de afdeling, de kamer of de 
rechter het dossier voor aan de voorzitter van de rechtbank, die oordeelt of de zaak anders 
moet worden toegewezen".

Uit die bepalingen volgt dat de eerste voorzitter van het hof van beroep de zaken onder 
de kamers van het hof moet verdelen, maar dat indien een zaak aan een kamer is toegewe-
zen, die toewijzing slechts kan worden gewijzigd onder de voorwaarden bepaald in de 
tweede paragraaf van voormeld artikel 88.

Het tussenarrest van 1 juni 2006 is gewezen door de eerste kamer van het hof van be-
roep te Luik, waaraan de zaak oorspronkelijk was toegewezen, terwijl het bestreden arrest 
is gewezen door de tiende kamer.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat is gewezen door de tiende kamer van het hof 
van  beroep,  zodoende  niet  is  gewezen  overeenkomstig  de  oorspronkelijke  verdeling 
(schending van de artikelen 88, §2, en 109 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van 
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 25 april 2007 en, voor zover nodig, 
zoals het van toepassing was na de wijziging door die wet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Overeenkomstig artikel 109, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek , zoals 

het van toepassing is op het geschil, vindt, in geval van moeilijkheden in verband 
met de verdeling van de zaken onder de kamers van een zelfde hof van beroep, 
artikel 88, §2, van dat wetboek toepassing.

Krachtens die bepaling moeten de incidenten betreffende de verdeling van de 
burgerlijke zaken onder de kamers van een zelfde hof van beroep vóór ieder an-
der middel door een van de partijen of bij de opening van het debat ambtshalve 
worden opgeworpen, moeten zij door de kamer ter beslissing worden voorgelegd 
aan de eerste voorzitter en bindt de beschikking van de eerste voorzitter de ka-
mer waarnaar de zaak opnieuw is verwezen, tenzij de procureur-generaal bij het 
Hof van Cassatie cassatieberoep instelt.
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Daaruit blijkt dat het incident niet voor het eerst kan worden opgeworpen voor 
het Hof.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser een 
incident betreffende de herverwijzing van de zaak naar de tiende kamer van dat 
hof heeft opgeworpen, terwijl die zaak oorspronkelijk aan de eerste kamer was 
toegewezen, en evenmin dat dit incident door het hof van beroep ambtshalve is 
opgeworpen.

Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

5 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 156

1° KAMER - 5 maart 2010

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - VORDERING TOT ONTTREKKING - 
KLAGER - HOEDANIGHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN

2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - RAAD VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN - 
VORDERING TOT ONTTREKKING - KLAGER - HOEDANIGHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN

1º en 2° De onttrekking van de zaak aan de rechter kan op een van de in artikel 648 Ger.  
W. voorgeschreven gronden slechts door een partij of, in de bij wet bepaalde gevallen,  
door het O.M. worden gevorderd1; de klager beschikt niet over de vereiste hoedanigheid 
om, op een van die gronden, een vordering tot onttrekking van de zaak aan de Raad van  
de Orde van geneesheren in te dienen. (Art. 650, Ger.W.)

(UNION DES OMNIPRATICIENS DE L'ARRONDISSEMENT DE DINANT)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede en door Meester Jean-Claude Cornet, advocaat 

bij de balie te Dinant, ondertekende akte, die op 12 februari 2010 ter griffie van 
het Hof is neergelegd, vordert de verzoekster dat het dossier met de referentie 
CC/10 0083 aan de raad van de Orde van Geneesheren van de provincie Namen 
zou worden onttrokken.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 8 juli 2008, AR C.08.0280.F, AC, 2008, nr. 421.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De onttrekking van de zaak aan de rechter op een van de in artikel 648 van het 

Gerechtelijk Wetboek bepaalde gronden kan slechts door een partij of, in de bij 
wet bepaalde gevallen, door het openbaar ministerie worden gevorderd.

Als klaagster beschikt de verzoekster niet over de vereiste hoedanigheid om 
een dergelijke vordering in te dienen.

Het verzoekschrift is kennelijk niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verzoekster in de kosten.

5 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. J.-C. Cor-
net, Dinant.

Nr. 157

3° KAMER - 8 maart 2010

1º EIGENDOM - EIGENDOMSBEROVENDE MAATREGEL - DIEREN - HERKAUWERS - BESMETTELIJKE 
ZIEKTE - OPENBAAR NUT - TERDOODBRENGING - AFSLACHTING - VERGOEDING VAN DE EIGENAAR - 
EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

2º DIEREN - HERKAUWERS - BESMETTELIJKE ZIEKTE - OPENBAAR NUT - TERDOODBRENGING - 
AFSLACHTING - VERGOEDING VAN DE EIGENAAR - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL - OPENBAAR NUT - 
DIEREN - HERKAUWERS - BESMETTELIJKE ZIEKTE - TERDOODBRENGING - AFSLACHTING - 
VERGOEDING VAN DE EIGENAAR

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - BESCHERMING VAN DE EIGENDOM - DIEREN - 
HERKAUWERS - BESMETTELIJKE ZIEKTE - OPENBAAR NUT - TERDOODBRENGING - AFSLACHTING - 
VERGOEDING - EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

1º, 2°, 3° en 4° Zelfs als een eigendomsberovende maatregel een gewettigd doel van open-
baar belang beoogt, moet een billijk evenwicht gevrijwaard worden tussen de vereisten  
van het algemeen belang van de gemeenschap en de noodzaak om de fundamentele  
rechten van het individu te beschermen, waarbij dat evenwicht verbroken wordt wanneer 
de betrokkene een bijzondere en buitensporige last dient te ondergaan; er moet derhalve  
een redelijke  verhouding van evenredigheid  tussen de aangewende middelen  en het  
beoogde doel bestaan1.  (Art. 1, eerste en tweede lid, Aanvullend Protocol nr. 1 bij het 
E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955; 
Artt. 10, 11, 12 en 13, K.B. 17 maart 1997; Evenredigheidsbeginsel)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr 157.
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(D. T. FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0261.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 oktober 2007 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 26 januari 2010 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol bij het Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 
1952 en bekrachtigd bij de wet van 13 mei 1955;

- artikel 15 van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het 
epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers.

Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  het  hoger  beroep  van  de  verweerster  ontvankelijk  en  gegrond, 

verklaart (eisers) vordering, die ertoe strekt de verweerster te doen veroordelen teneinde 
hem, voor het afmaken van zijn stier, een vergoeding van 17.671,41 euro, vermeerderd 
met de verwijlinterest tegen de wettelijke rentevoet, te betalen, ongegrond en veroordeelt 
hem in het geheel van de kosten. Die beslissing is met name gegrond op de volgende re-
denen:

"Vormt het bij de wet van 24 maart 1987 en haar uitvoeringsbesluit van 17 maart 1997 
bepaalde afmakingsbevel een onwettige inmenging die niet in verhouding staat tot het ei-
gendomsrecht, vastgelegd in artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van het EVRM?

Dat artikel 1 bevat drie verschillende normen: het beginsel van het eigendomsrecht, de 
eigendomsberoving onder bepaalde voorwaarden en de bevoegdheid van de Staten om het 
gebruik van de goederen te regelen in overeenstemming met het algemeen belang.

De vraag of de inmenging in één van die drie normen geoorloofd is, moet beoordeeld 
worden in het licht van een evenredigheidsbeginsel,  van een juist evenwicht tussen de 
voorhanden zijnde belangen.

Onder eigendomsberovende maatregelen verstaat het Verdrag niet alleen de overdracht 
van de juridische titel maar ook de materiële handelingen die de definitieve en volledige 
buitenbezitstelling van een goed zonder afschaffing van de titel tot gevolg hebben.

Het bevel tot afmaking van de stier heft het recht op om over de stier te beschikken en 
ervan gebruik te maken. (De eiser) heeft zijn eigendomsrechten over de stier verloren, ook 
al is de Belgische Staat niet de eigenaar van de stier geworden.

- Die eigendomsberoving voldoet te dezen aan een wettelijkheidsvereiste. Zij vindt haar 
wettelijke grondslag in het interne recht (de wet van 27 maart 1987 en haar uitvoeringsbe-
sluit).
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(...)
- De litigieuze beroving van de eigendom dient het openbaar belang. Het beoogde doel, 

met name de uitroeiing van een uiterst besmettelijke ziekte die op termijn kan leiden tot 
de verdwijning van een rundveestapel, is een gewettigd doel en de aangewende middelen, 
hoe radicaal ook, waren vereist om het beoogde doel te bereiken.

De eiser uit vergeefs kritiek op het beleid inzake bestrijding van de O.S.E. en twijfelt 
vergeefs aan de efficiëntie van de middelen waarmee de ziekte wordt uitgeroeid. Het staat 
immers niet aan de rechterlijke macht om uitspraak te doen over de efficiëntie of de wen-
selijkheid van het beleid dat de Koning voert met toepassing van de door de wetgever en 
door de Europese richtlijnen bepaalde regels.

De eigendomsberoving vrijwaart een correct evenwicht tussen de voorhanden zijnde 
belangen. De afmakingsmaatregel en de daaraan verbonden vergoeding die tot een maxi-
mumbedrag is beperkt, eerbiedigt het evenwicht tussen de vereisten van het algemeen be-
lang, dat radicale middelen vergt om een ziekte te bestrijden die de toekomst van de vee-
productie van een Staat bedreigt en de volksgezondheid in gevaar brengt, en de noodzaak 
om de fundamentele rechten (van de eiser) te beschermen.

Artikel 1 verleent de Staat het recht om de wetten in te voeren die hij noodzakelijk oor-
deelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het 
algemeen belang. Het Europees Hof gaat na of er een juist evenwicht tussen het algemeen 
belang en het eigendomsrecht van de particulier in acht is genomen, maar geeft de Staat 
wat dat betreft een ruime beoordelingsvrijheid.

Te dezen wordt de gemeenschappelijke vergoedingsregeling die voor alle veetelers is 
uitgewerkt, door de eiser betwist omdat de toegekende vergoeding niet eens het achtste 
van de uitzonderlijke waarde van zijn stier vertegenwoordigt. Het moet worden beklem-
toond dat de wet geen bijzondere gevallen kan regelen. Hoewel de omvang van zijn scha-
de niet kan worden betwist, is het niettemin verrassend dat hij geen enkel rechtsmiddel 
voor de administratieve rechtbank heeft aangewend.

Daarenboven staat het Europees Hof toe dat er in uitzonderlijke omstandigheden geen 
vergoedingen worden toegekend. Het afmakingsbevel met een qua bedrag beperkte ver-
goeding is een uitzonderlijke maatregel die in een voor runderen en mensen uiterst ge-
vaarlijke situatie is genomen en is niet buitensporig.

Geen enkele veehouderij is immuun voor een epidemie en de veehouder zal radicale 
maatregelen moeten nemen om zijn veestapel te redden van de ravage die zij aanricht. Die 
radicale maatregelen zijn in dit geval door de Staat genomen om de volksgezondheid en 
de rundveestapel te beschermen. Zonder uitspraak te willen doen over de wenselijkheid 
van die maatregelen, leidt het hof (van beroep) uit de voorgaande overwegingen af dat de 
Staat, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden, niet verplicht was om de eiser integraal 
te vergoeden.

De  in  artikel  1  van  het  aanvullend  protocol  gestelde  voorwaarden  zijn  in  acht 
genomen".

Grieven
Luidens artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, hebben alle 
natuurlijke of rechtspersonen recht op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand 
zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtne-
ming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het in-
ternationaal recht. 

Volgens het tweede lid van het voormeld artikel, tasten de voorgaande bepalingen op 
geen enkele wijze het recht aan dat de Staat heeft om die wetten toe te passen die hij 



672 HOF VAN CASSATIE 8.3.10 - Nr. 157 

noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeen-
stemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen 
en boeten te verzekeren. 

Dergelijke  eigendomsberovende maatregelen mogen een individu echter geen onge-
woon zware last  opleggen,  waarbij  de  eigendomsberovende of  -beperkende  maatregel 
recht moet geven op een billijke vergoeding.

Het juiste evenwicht wordt verbroken wanneer er geen bedrag betaald wordt dat in een 
redelijke verhouding staat tot de waarde van het goed waarvan de betrokkene wordt be-
roofd.

Al wie het slachtoffer wordt van een eigendomsberovende of -beperkende maatregel, 
heeft bijgevolg recht op een billijke vergoeding, zonder dat dit recht afhankelijk is van 
een tegen de betwiste handeling in te stellen administratief beroep.

Het hof van beroep erkent te dezen dat de eigenaar, door het afmaken van zijn stier, van 
zijn eigendomsrecht is beroofd, daar dit zijn recht om over die stier te beschikken en er-
van gebruik te maken, heeft opgeheven.

Het hof erkent daarenboven dat de omvang van de schade van de eiser niet kan worden 
betwist, daar de eiser had aangevoerd dat de toegekende vergoeding niet eens een achtste 
van de uitzonderlijke waarde van zijn stier vertegenwoordigde, en stelt zelf vast dat er in 
een proces-verbaal van 15 mei 2003 stond "vermeld dat de deskundige bevestigt dat hij 
het dier dat hem door de inspecteur-veearts voor afmaking wegens O.S.E. was aangeduid, 
op een waarde van 812.863 frank", dit is 20.150,30 euro, "schatte", maar ontzegt de eiser 
niettemin het recht op een hogere vergoeding dan het forfaitair bedrag van 100.000 frank, 
door te verwijzen naar artikel 15 van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende 
organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopa-
thies bij herkauwers, luidens hetwelk aan de verantwoordelijken van de herkauwers, afge-
maakt met toepassing van de artikelen 10, 11, 12 en 13, §§1 en 3, een vergoeding wordt 
toegekend die gelijk is aan de waarde van de dieren en die niet hoger mag liggen dan 
100.000 frank of 2 500 euro.

Uit die bepaling blijkt evenwel dat er geen enkel evenwicht bestaat tussen de voorge-
stelde vergoeding en de waarde van het afgemaakte dier, aangezien dat dier meer dan 
100.000 frank waard was, maar dat de eigenaar van een dergelijk dier dezelfde vergoe-
ding ontvangt als de eigenaar van een dier met een waarde van 100.000 frank; de eigenaar 
van een dier met een waarde gelijk aan of minder dan 100.000 frank, zal de waarde van 
dat dier daarenboven volledig terugbetaald krijgen, terwijl de eigenaar van een dier van 
grotere waarde, zoals een fokstier, ten hoogste een bedrag van 100.000 frank zal ontvan-
gen, zelfs als dat bedrag, zoals te dezen, slechts een achtste van de werkelijke waarde van 
het dier vertegenwoordigt.

Bijgevolg bestaat er geen enkel billijk evenwicht tussen de toegekende vergoeding en 
de werkelijke waarde van het afgeslachte dier, aangezien dat dier meer dan 100.000 frank 
waard was en het gerechtvaardigde en gewettigde karakter van de maatregel evenmin een 
dergelijke wanverhouding tussen de waarde van het dier, waarvan zijn eigenaar beroofd 
wordt, en de vergoeding die wegens dat verlies van eigendomsrechten wordt toegekend, 
kan verantwoorden.

Het hof van beroep, dat beslist dat de in artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol ge-
stelde voorwaarden in acht zijn genomen, terwijl er geen enkele billijke verhouding be-
staat tussen de waarde van het dier dat aan de eigenaar wordt ontnomen en de toegekende 
vergoeding, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 1 van het 
Eerste aanvullend protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, ondertekend te Pa-
rijs op 20 maart 1952 en bekrachtigd bij de wet van 13 mei 1955). Het hof van beroep 
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heeft op zijn minst niet wettig kunnen beslissen dat de bij koninklijk besluit bepaalde be-
perking van de vergoeding verantwoord was door het beoogde doel, daar het openbaar be-
lang de eigendomsberoving zonder billijke vergoeding op zich niet verantwoordt (schen-
ding van artikel 1 van het Eerste aanvullend protocol bij het Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 novem-
ber 1950, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 en bekrachtigd bij de wet van 13 mei 
1955) en heeft niet wettig kunnen beslissen dat de forfaitaire en qua bedrag beperkte ver-
goeding, ongeacht de werkelijke waarde van het afgemaakte dier, zoals bepaald in artikel 
15 van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiolo-
gisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathies bij herkauwers, een derge-
lijke vergoeding vormde (schending van artikel 15 van het koninklijk besluit van 17 maart 
1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongifor-
me encephalopathies bij herkauwers).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 1, eerste lid, van het Eerste aanvullend protocol van 20 maart 1952 bij 

het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, bepaalt dat alle natuurlijke of rechtspersonen recht hebben op het on-
gestoorde genot van hun eigendom en dat niemand van zijn eigendom zal wor-
den beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtneming van de voor-
waarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het internatio-
naal recht.

Krachtens het tweede lid, tasten die bepalingen op geen enkele wijze het recht 
aan dat een Staat heeft om die wetten toe te passen die hij noodzakelijk oordeelt 
om toezicht uit te oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met 
het algemeen belang.

Zelfs als een eigendomsberovende maatregel een gewettigd doel van openbaar 
belang beoogt, moet een billijk evenwicht gevrijwaard worden tussen de vereis-
ten van het algemeen belang van de gemeenschap en de noodzaak om de funda-
mentele rechten van het individu te beschermen, waarbij dat evenwicht verbro-
ken wordt wanneer de betrokkene een bijzondere en buitensporige last dient te 
ondergaan; er moet derhalve een redelijke verhouding van evenredigheid tussen 
de aangewende middelen en het beoogde doel bestaan.

Artikel 15 van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie 
van het  epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopa-
thies bij herkauwers bepaalt dat aan de verantwoordelijken van de herkauwers, 
afgemaakt met toepassing van de artikelen 10, 11, 12 en 13, §§1 en 3, een ver-
goeding wordt toegekend die gelijk is aan de waarde van de dieren en die niet 
hoger mag liggen dan 100.000 frank.

Het arrest beslist dat "de litigieuze beroving van de eigendom het openbaar be-
lang dient (...), met name de uitroeiing van een uiterst besmettelijke ziekte die op 
termijn kan leiden tot de verdwijning van een rundveestapel", dat die maatregel 
betrekking heeft op een "gewettigd doel, (dat) de aangewende middelen, hoe ra-
dicaal ook, waren vereist om het beoogde doel te bereiken", dat "de afmakings-
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maatregel en de daaraan verbonden vergoeding die tot een maximumbedrag is 
beperkt, het evenwicht eerbiedigt tussen de vereisten van het algemeen belang, 
dat radicale middelen vergt om een ziekte te bestrijden die de toekomst van de 
veeproductie van een Staat bedreigt en de volksgezondheid in gevaar brengt", dat 
"het afmakingsbevel met een qua bedrag beperkte vergoeding een uitzonderlijke 
maatregel is die in een voor runderen en mensen uiterst gevaarlijke situatie is ge-
nomen en niet buitensporig is", dat "de bepaalde vergoeding (...) rekening houdt 
met de waarde van het dier", dat "de veehouder zal radicale maatregelen moeten 
nemen om zijn veestapel te redden van de ravage die (een epidemie) aanricht", 
dat "die radicale maatregelen in dit geval door de Staat zijn genomen om de 
volksgezondheid en de rundveestapel te beschermen".

Het arrest, dat op grond van die redenen beslist dat "de Staat, gelet op de uit-
zonderlijke omstandigheden, niet verplicht was om de eiser integraal te vergoe-
den", schendt geen van in het middel bedoelde bepalingen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 158

3° KAMER - 8 maart 2010

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN WEGENS FEITELIJKE SCHEIDING - 
NIEUWE WET - TOEREKENBAARHEID VAN DE SCHEIDING - OVERGANGSBEPALINGEN - WERKING IN 
DE TIJD - TOEPASSELIJKE WET

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL 
EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - 
ECHTSCHEIDING UITGESPROKEN WEGENS FEITELIJKE SCHEIDING - NIEUWE WET - 
TOEREKENBAARHEID VAN DE SCHEIDING - OVERGANGSBEPALINGEN - WERKING IN DE TIJD - 
TOEPASSELIJKE WET

3º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - ECHTSCHEIDING 
UITGESPROKEN WEGENS FEITELIJKE SCHEIDING - NIEUWE WET - TOEREKENBAARHEID VAN DE 
SCHEIDING - OVERGANGSBEPALINGEN - WERKING IN DE TIJD - TOEPASSELIJKE WET
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1º, 2° en 3° Indien de echtscheiding is uitgesproken op grond van artikel 232 B.W., vóór de  
inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007, valt de vordering die ertoe strekt uitspraak 
te horen doen over de toerekenbaarheid van de scheiding, die betrekking heeft op de  
wettelijke voorwaarden voor het toekennen of het uitsluiten van het recht op een onder-
houdsuitkering, nog steeds onder de toepassing van het vroegere artikel 306 B.W1. (Artt. 
42, §§2 en 3, Wet 27 april 2007; Artt. 232, 301 en 306, B.W.)

(G. T. G.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0387.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 maart 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 2 februari 2010 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 42, §§2 en 3, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de 

echtscheiding;
- de artikelen 301 en 306 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de opheffing ervan bij de 

voormelde wet van 27 april 2007.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat vaststelt dat de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, bij vonnis van 

16 februari 2004, de echtscheiding heeft uitgesproken op grond van artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek en de uitspraak over het vermoeden van toerekenbaarheid van de 
scheiding, bepaald in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, heeft aangehouden, en dat 
het beroepen vonnis van 27 november 2006 heeft beslist dat de verweerder dat vermoeden 
niet omkeerde, beslist vervolgens dat "het vermoeden van toerekenbaarheid van de echt-
scheiding is opgeheven, zodat het niet (op de verweerder) van toepassing kan zijn en dat 
de op grond van het vroegere artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek uitgesproken echt-
scheiding niet aan hem te wijten is". Het slaat de kosten van de twee instanties om.

Grieven
Artikel 42 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtschei-

ding bepaalt, bij wijze van overgangsbepaling:
"§2. De vroegere artikelen 229, 231 en 232 van (het Burgerlijk Wetboek) blijven van 

toepassing op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn inge-
leid vóór de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken.

Het recht op levensonderhoud na echtscheiding blijft bepaald door het bepaalde in de 
vroegere artikelen 301, 306, 307 en 307bis van hetzelfde wetboek, onverminderd het be-
paalde in de §§3 en 5.

1 Cass., 4 dec. 2009, AR C.09.0007.F, AC, 2009, nr 721; Cass., 11 sept. 2008, AR C.08.0088.F, AC, 
2008, nr 466.
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§3. Indien de echtscheiding werd uitgesproken voor de inwerkingtreding van deze wet, 
overeenkomstig de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van hetzelfde wetboek, blijft het in 
artikel 301 van hetzelfde wetboek bepaalde recht op een uitkering verworven of uitgeslo-
ten krachtens de vroegere wettelijke voorwaarden". 

Krachtens het vroegere artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, heeft alleen "de echtge-
noot die de echtscheiding verkregen heeft" recht op een uitkering na echtscheiding, terwijl 
het vroegere artikel 306 van datzelfde wetboek bepaalt dat, voor de toepassing van artikel 
301, de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van artikel 232, eerste lid, ge-
acht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken, tenzij het be-
wijs geleverd wordt dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomin-
gen van de andere echtgenoot. 

Hieruit kan worden afgeleid dat, indien de echtscheiding is uitgesproken op grond van 
het vroegere artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding 
van de wet van 27 april 2007, de vordering die ertoe strekt uitspraak te horen doen over de 
toerekenbaarheid van de scheiding geen "procedure van echtscheiding" is zoals bedoeld in 
artikel 42, §2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007, maar een procedure die strekt tot 
verkrijging van het "in artikel 301 bepaalde recht op een uitkering", zoals bedoeld in arti-
kel 42, §3, van dezelfde wet, zodat het vroegere artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek 
nog steeds op hem van toepassing is.

Het arrest stelt vast dat de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, bij vonnis van 16 
februari 2004, de vordering strekkende tot het verkrijgen van de uitspraak van de echt-
scheiding op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek gegrond heeft verklaard 
en de uitspraak over de toerekenbaarheid van de echtscheiding, bepaald in artikel 306 van 
datzelfde wetboek, aangehouden heeft. Het arrest, dat niettemin beslist dat het vroegere 
artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op de vordering die ertoe 
strekt uitspraak te horen doen over de toerekenbaarheid van de scheiding op grond waar-
van de echtscheiding is uitgesproken, schendt alle in het middel bedoelde wettelijke bepa-
lingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 42, §3, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de 

echtscheiding bepaalt dat, indien de echtscheiding werd uitgesproken vóór de in-
werkingtreding van deze wet, overeenkomstig de vroegere artikelen 229, 231 en 
232 van hetzelfde wetboek, het in het vroegere artikel 301 van hetzelfde Wet-
boek bepaalde recht op een uitkering verworven of uitgesloten blijft krachtens de 
vroegere wettelijke voorwaarden. 

Voormeld artikel 301 biedt de rechtbank de mogelijkheid om een onderhouds-
uitkering toe te kennen aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen.

Het vroegere artikel 306 van datzelfde wetboek, bepaalt dat, voor de toepas-
sing van artikel 301, de echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van 
artikel 232, eerste lid, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de echtschei-
ding is uitgesproken, maar dat de rechtbank er anders over kan beslissen indien 
de eisende echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke scheiding te wijten is aan 
de fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot.

Hieruit volgt dat, indien de echtscheiding is uitgesproken op grond van artikel 
232 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 
april 2007, de vordering die ertoe strekt uitspraak te horen doen over de toere-
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kenbaarheid van de scheiding, die betrekking heeft op de wettelijke voorwaarden 
voor het toekennen of het uitsluiten van het recht op een onderhoudsuitkering, 
nog steeds onder het vroegere artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek valt.

Het arrest, dat vaststelt dat de echtscheiding tussen de partijen bij vonnis van 
16 februari 2004 is uitgesproken op grond van het vroegere artikel 232 van het 
Burgerlijk Wetboek en dat het vroegere artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek 
niet van toepassing is op de vordering betreffende de toerekenbaarheid van de 
echtscheiding, schendt de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

8 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 159

3° KAMER - 8 maart 2010

1º BESLAG — BEWAREND BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVING - REEDS 
VASTGESTELDE FEITEN VAN NAMAAK - NIEUWE FEITEN VAN NAMAAK - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER

2º MERKEN — ALGEMEEN - BESLAG - BEWAREND BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - 
BESCHRIJVING - REEDS VASTGESTELDE FEITEN VAN NAMAAK - NIEUWE FEITEN VAN NAMAAK - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BESLAG - 
BEWAREND BESLAG - BESLAG INZAKE NAMAAK - BESCHRIJVING - REEDS VASTGESTELDE FEITEN 
VAN NAMAAK - NIEUWE FEITEN VAN NAMAAK - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

1º, 2° en 3° De rechter mag een vordering tot beschrijvend beslag toewijzen die bij eenzij-
dig verzoekschrift is ingesteld en die betrekking heeft op nieuwe feiten van namaak, of  
die  ertoe  strekt  de  omvang  van  de  aangeklaagde  namaak  en  van  de  daaruit  
voortvloeiende schade vast te stellen, wanneer de eisende partij reeds een procedure  
over de grond van de zaak heeft ingeleid en wanneer een vonnis, waartegen overigens  
hoger beroep is ingesteld, reeds het bestaan van bepaalde feiten van namaak heeft vast-
gesteld. (Artt. 1025 tot 1034 en 1369bis/1, Ger.W.)

(COFACE SERVICES BELGIUM nv T. INFOBASE EUROPE, vennootschap naar Luxemburgs recht)
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ARREST (vertaling)

(AR C.08.0549.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juli 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 28 januari 2010 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1025 tot 1034, 1369bis, 1395, 1396 en 1498 en, voor zover nodig, 569, 

5°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging en van de rechtspleging op te-

genspraak;
- het artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de (verweerster) van het vereiste belang blijk gaf om de eerste 

rechter te vorderen een deskundige aan te wijzen en dat die rechter bevoegd was om de 
deskundige te gelasten de voortzetting vast te stellen van de namaak, die reeds door de 
feitenrechter was vastgesteld, of van het verdoezelen van die namaak.

Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-
den beschouwd en inzonderheid, in substantie, om de volgende redenen:

"Nopens het beginsel van het gevorderde beschrijvend beslag
Artikel 1369bis/1, §3, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt:
'De voorzitter, die uitspraak doet over een vordering tot het verkrijgen van maatregelen 

tot beschrijving, onderzoekt:
1)  of  het  intellectueel  eigendomsrecht  waarvan  de  bescherming  wordt  ingeroepen, 

ogenschijnlijk geldig is;
2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendoms-

recht of dat een inbreuk dreigt'.
Beide voorwaarden zijn te dezen vervuld.
Gelet op het vonnis van 15 november 2006 van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel 

en het arrest van 8 juni 2001 van het hof (van beroep) en niettegenstaande het arrest van 8 
april 2003 van het hof (van beroep) in het dossier Group Van Hecke, zijn de rechten van 
(de verweerster) op de gegevensbank InfoBase voldoende waarschijnlijk, hoewel ze wor-
den betwist.

(De eiseres) betwist evenmin dat zij gegevens gebruikt die afkomstig zijn van InfoBase. 
Zij  ontkent  daarentegen de namaak,  daar  zij,  volgens het  standpunt  dat  zij  verdedigt, 
rechtmatig eigenaar van die gegevens is, die haar zouden zijn overgedragen door ORT, 
die ze zelf van Help zou hebben verkregen bij wege van de overeenkomst van 11 septem-
ber 1990.
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Het staat vast dat (de eiseres) haar gegevensbank blijft exploiteren. Zij preciseert voor 
het overige dat zij haar informatici de opdracht heeft gegeven haar gegevensbank te wijzi-
gen om zich - zonder enige nadelige erkenning - te voegen naar het vonnis van de recht-
bank van eerste aanleg te Nijvel.

Gelet op de laatstgenoemde verduidelijking, kan niet worden uitgesloten dat (de eise-
res), zoals (de verweerster) betoogt, in werkelijkheid beoogde de aanwijzingen van na-
maak te doen verdwijnen en niet de nagemaakte gegevens uit de databank te wissen en zo 
tezelfdertijd nieuwe feiten van namaak pleegt.

Aangezien het daarenboven een on line gegevensbank betreft, kan elk gebruik van de 
originele InfoBase-gegevens opnieuw namaak opleveren.

Bijgevolg moet worden nagegaan hoe de situatie er in 2008 uitzag.
Van degene die een beschrijving vordert, kan niet geëist worden dat hij de namaak, zijn 

effectieve voortzetting en zijn omvang aantoont. De beschrijving moet integendeel dienen 
om hem dat bewijs te bezorgen en daarom bepaalt de wet dat een dreiging van namaak op 
zich al volstaat om die maatregel te verantwoorden.

Er bestaan bijgevolg voldoende aanwijzingen van een actuele inbreuk op de intellectue-
le eigendomsrechten van (de verweerster).

(De eiseres) werpt hiertegen tevergeefs op dat (de verweerster), via die derde vordering 
van beschrijvend beslag, in werkelijkheid het bewijs tracht te verkrijgen van het feit dat 
(de eiseres( het vonnis van 15 november 2006 niet heeft uitgevoerd; ze leidt hieruit af dat 
het doel er niet meer in bestaat de namaak zelf aan te tonen, zodat (de verweerster) geen 
enkel actueel belang heeft om die maatregel te vorderen en dat alleen de executierechter 
bevoegd is om van het reële voorwerp van de vordering kennis te nemen.

De procespartij  die voorhoudt titularis van een subjectief recht te zijn heeft,  ook al 
wordt het betwist, het belang en de hoedanigheid om de vordering in te stellen; het onder-
zoek naar het bestaan of de draagwijdte van het aangevoerde subjectief recht betreft niet 
de  ontvankelijkheid  maar  de  gegrondheid  van  de  vordering  (Cass.,  26  februari  2004, 
C.01.0402.N).

(De verweerster) beschikt niet over de beschrijving van de door haar als namaak aange-
klaagde gegevens in hun huidige vormgeving. Het kan echter niet worden uitgesloten dat 
(de eiseres) zich baseert op het nieuwe uiterlijk van haar gegevensbank, die zij beweert te 
hebben gewijzigd, om tot de afwezigheid van namaak te besluiten.

Die maatregel moet (de verweerster) ook in staat stellen om voor de feitenrechter de 
omvang van de aangevoerde namaak en de daaruit voortvloeiende schade aan te tonen.

Aangezien  (de eiseres)  de  aangevoerde namaak betwist,  heeft  (de  verweerster)  nog 
steeds een actueel belang.

Haar belang is ook gewettigd, daar het reële voorwerp van de vordering wel degelijk 
ertoe strekt een deskundige-beschrijver te doen aanwijzen en zodoende het bewijs van de 
namaak en van de voortzetting ervan te verkrijgen.

De beschuldigingen van (de eiseres) inzake bedrijfsspionage berusten, wat dat betreft, 
op geen enkel bewijs.

Noch de grootte van (de verweerster), noch het aantal beschrijvende beslagen - die ove-
rigens zijn toegestaan door de rechtscolleges waarvoor die vorderingen zijn ingesteld - 
kunnen het vermoeden wekken dat (de verweerster) een dergelijk beleid voert.

Wat dat betreft dienen twee opmerkingen te worden gemaakt.
Enerzijds mag niet uit het oog worden verloren dat het aanvankelijk (de verweerster) 

was die, in het kader van de beëindiging van de overeenkomst van 11 september 1990, 
aanvoerde dat haar gegevensbank was nagemaakt.
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Anderzijds heeft de wetgever het zakengeheim op grond van artikel 1369bis/6 van het 
Gerechtelijk Wetboek willen beschermen, hetgeen hierna zal worden onderzocht.

Om dezelfde redenen betoogt (de verweerster) vergeefs dat de voorzitter van de recht-
bank van koophandel niet bevoegd was en is om uitspraak te doen over het reële voor-
werp van die vordering.

Het feit dat (de verweerster) dankzij de gevorderde maatregel, in voorkomend geval, 
voor de beslagrechter zou kunnen aantonen dat (de eiseres) het vonnis van 15 november 
2006 niet heeft uitgevoerd, betekent evenmin dat zij niet het vereiste belang heeft om in 
rechte op te treden en dat zij geen recht heeft op de gevorderde beschrijvingsmaatregel.

Het feit dat er eerst een procedure over de grond van de zaak, die zich thans overigens 
in het stadium van het hoger beroep bevindt, is ingeleid, belet als dusdanig evenmin dat 
de gevorderde maatregel bevolen wordt, aangezien de wet zulks niet verbiedt".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 1369bis/1, §1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de personen die, op 

grond van een wet betreffende de uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermings-certifi-
caten, kwekerscertificaten, topografieën van halfgeleiderproducten, tekeningen en model-
len, merken, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong, auteursrecht, naburi-
ge rechten of het recht van producenten van databanken een vordering inzake namaak 
kunnen instellen, met de toestemming van de voorzitter van de rechtbank van koophandel 
en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in aangelegenheden die tot de respec-
tieve bevoegdheid van die rechtbanken behoren, verkregen op verzoekschrift, door een of 
meerdere deskundigen die deze magistraat benoemt, overal kunnen laten overgaan tot de 
beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard 
zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te 
tonen". Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dus dat een beschrijvend beslag ertoe strekt de 
bewijzen te verzamelen waarmee namaak kan worden aangetoond.

De artikelen 1025 tot 1034 van hetzelfde wetboek bepalen in welke mate een rechtscol-
lege kennis kan nemen van een eenzijdig verzoekschrift. Het staat vast dat deze procedu-
re, die indruist tegen het algemeen beginsel van het recht van verdediging en het alge-
meen rechtsbeginsel van de rechtspleging op tegenspraak, slechts in de bij de wet uitdruk-
kelijk bepaalde gevallen mag worden aangewend.

Daarenboven regelt artikel 1369bis van het Gerechtelijk Wetboek de procedure van het 
beschrijvend beslag vanuit de doelstelling dat die procedure moet dienen om namaak, en 
in het bijzonder zijn herkomst, zijn doel en zijn omvang aan te tonen, wat, voor het overi-
ge, voor de feitenrechter nog moet worden bewezen. Die procedure, die van weinig res-
pect getuigt voor het recht van verdediging en voor het beginsel van de rechtspleging op 
tegenspraak, kan dus niet worden ingeleid wanneer de namaak reeds is bewezen. De wet 
voorziet immers niets in een dergelijk geval.

Het arrest, dat beslist dat "het feit dat er eerst een procedure over de grond van de zaak, 
die zich thans overigens in het stadium van het hoger beroep bevindt, is ingeleid, belet als 
dusdanig evenmin dat de gevorderde maatregel bevolen wordt, aangezien de wet zulks 
niet verbiedt", heeft geen oog voor de omstandigheid - die heel erg verschilt van het feit 
dat er een rechtsvordering is ingesteld - dat er over de grond van de zaak reeds een vonnis 
is gewezen, met name dat van 15 november 2006, dat de namaak vaststelt en zodoende de 
gerechtelijke realiteit vastlegt waarnaar de twee partijen zich moeten voegen.

Het arrest, dat beslist dat de wet niet verbiedt om een beschrijvend beslag te bevelen 
wanneer er over de grond van de zaak reeds een voorlopig uitvoerbare beslissing is gewe-
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zen, en de namaak als bewezen aanmerkt, schendt bijgevolg artikel 1369bis/1, §3, krach-
tens hetwelk de procedure van beschrijvend beslag ertoe strekt bewijzen te verzamelen 
waarmee namaak kan worden aangetoond, wat in dit geval reeds is geschied. Het arrest, 
dat de artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek, die het eenzijdige verzoek-
schrift regelen, ten onrechte toepast, schendt tevens die wetsbepalingen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
Geen van de in het middel bedoelde bepalingen verbiedt de rechter om een 

vordering tot beschrijvend beslag toe te wijzen, die bij eenzijdig verzoekschrift is 
ingesteld en die betrekking heeft op nieuwe feiten van namaak, of die ertoe strekt 
de omvang van de aangeklaagde namaak en van de daaruit voortvloeiende scha-
de vast te stellen wanneer, zoals te dezen, de eisende partij reeds een procedure 
over de grond van de zaak heeft ingeleid en wanneer een vonnis, waartegen ove-
rigens hoger beroep is ingesteld, reeds het bestaan van bepaalde feiten van na-
maak heeft vastgesteld.

Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

8 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Mahieu en Foriers.

Nr. 160

3° KAMER - 8 maart 2010

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - ONDERHOUDSUITKERINGEN TUSSEN ECHTGENOTEN - RECHT OP 
UITKERING - NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALINGEN - VASTSTELLINGSREGELS - TOEPASSELIJKE 
WET

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL 
EN BED - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - ONDERHOUDSUITKERINGEN TUSSEN 
ECHTGENOTEN - RECHT OP UITKERING - NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALINGEN - 
VASTSTELLINGSREGELS - TOEPASSELIJKE WET
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3º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - 
ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - ONDERHOUDSUITKERINGEN TUSSEN 
ECHTGENOTEN - RECHT OP UITKERING - NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALINGEN - 
VASTSTELLINGSREGELS - TOEPASSELIJKE WET

1º, 2° en 3° De overgangsbepaling van artikel 42, §2, van de wet van 27 april 2007 betref-
fende de hervorming van de echtscheiding, die de wil van de wetgever uitdrukt om, wat  
betreft de onderhoudsuitkering na een echtscheiding die is uitgesproken op grond van de  
artikelen 229, 231 en 232 B.W., af te wijken van de onmiddellijke toepassing van die wet  
en dit om te beletten dat alle gescheiden echtgenoten een uitkering tot levensonderhoud 
zouden kunnen vorderen indien zij voldoen aan de economische voorwaarden voor de  
toekenning ervan, zelfs als zij schuldig zijn of het in het vroegere artikel 306 bepaalde  
vermoeden van schuld niet hebben omgekeerd of als de ex-echtgenoten met gedeelde  
schuld zijn gescheiden, maakt geen onderscheid tussen het bepalen van het recht op 
levensonderhoud en de regels van de vaststelling ervan1. (Art. 42, §2, eerste en tweede 
lid, Wet 27 april 2007; Artt. 229, 231, 232, 301, 306, 307 en 307bis, B.W.; Art. 301, §5 
nieuw, B.W.)

(L. T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0550.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 mei 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 2 februari 2010 van de eerste voorzitter verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 301, meer bepaald §5, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 

7 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding en, voor 
zover nodig, artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van toepassing was vóór 
die wijziging (vervangen bij de wet van 9 juli 1975 en gewijzigd bij de wet van 20 mei 
1997);

- de artikelen 42, §2, en 44 van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van 
de echtscheiding;

- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiser om aan de verweerster een onderhoudsuitkering na echt-

scheiding van 680 euro per maand te betalen, berekend overeenkomstig de regels bepaald 
in artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 april 
2007, zowel wat betreft het beginsel van de uitkering als de toekenningsvoorwaarden er-
van, en verwerpt eisers conclusie, in zoverre hij hierin betoogde dat het beginsel van de 
uitkering weliswaar nog steeds geregeld werd door artikel 301 van het Burgerlijk Wet-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr 160. 
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boek, zoals dit artikel van kracht was vóór de wijziging ervan, maar dat de regels voor de 
berekening van die uitkering beoordeeld moesten worden overeenkomstig het nieuwe arti-
kel 301, en meer bepaald de vijfde paragraaf van dat artikel, die de uitsluiting of de beper-
king  van  het  recht  op  levensonderhoud  regelt.  Het  arrest  grondt  zijn  desbetreffende 
beslissing op de volgende redenen :

"(De verweerster) heeft het recht op levensonderhoud verkregen onder vigeur van de 
vroegere wet en volgens artikel 42, §2, van de overgangsbepalingen, is alleen de duurbe-
perking op haar van toepassing (artikel 42, §5).

Het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de onderhoudsuitkering worden nog 
steeds geregeld door de vroegere wet, daar de wetgever de regels van de nieuwe wet al-
leen met betrekking tot de duur heeft opgelegd".

Grieven
De wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding heeft echt-

scheiding door schuld afgeschaft en deze vervangen door echtscheiding wegens onherstel-
bare ontwrichting.

De onderhoudsuitkering na echtscheiding heeft bijgevolg zijn vergoedend karakter ver-
loren en kan aan een van de twee echtgenoten worden opgelegd naar gelang van zijn staat 
van behoefte, ongeacht het feit of de andere echtgenoot al dan niet schuld treft.

In deze context wordt de onderhoudsuitkering niet meer berekend op grond van de le-
vensstandaard van de partijen tijdens het samenleven en van hun huidige bestaansmidde-
len, maar volgens de staat van behoefte van elke echtgenoot, met dien verstande dat para-
graaf 5 van het nieuwe artikel 301 bepaalt dat, "indien de verweerder aantoont dat de staat 
van behoefte van verzoeker het gevolg is van een eenzijdig door deze laatste genomen 
beslissing en zonder dat de noden van de familie deze keuze gerechtvaardigd hebben, hij 
kan worden ontheven van het betalen van de uitkering of slechts verplicht worden tot het 
betalen van een verminderde uitkering".

Artikel 42, §2, dat betrekking heeft op de overgangsbepalingen van de wet van 27 april 
2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, bepaalt dat "het recht op levenson-
derhoud na echtscheiding bepaald blijft door het bepaalde in de vroegere artikelen 301, 
306, 307 en 307bis van (het Burgerlijk( Wetboek, onverminderd het bepaalde in de para-
grafen 3 en 5".

Volgens een niet onaanzienlijk deel van de rechtsleer, is de nieuwe wet weliswaar niet 
van toepassing op het recht op levensonderhoud, maar wel op de voorwaarden voor de 
toekenning ervan (D. Pire, "Le nouveau droit du divorce: problèmes de droit transitoire", 
J.L.M.B., 2008, 336; Y.H. Leleu, "Le droit transitoire", in La réforme du divorce - Premi-
ère analyse de la loi du 27 avril 2007, Actes du colloque tenu à Liège le 14 juin 2007, nr. 
30).

Die uitlegging spoort met de beginselen inzake de niet-terugwerkende kracht van de 
wetten.

Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de wet alleen beschikt voor het toe-
komende, zij heeft geen terugwerkende kracht".

Volgens de vaste rechtspraak van het Hof, betekent het aldus omschreven beginsel van 
de niet-terugwerkende kracht van de wet dat "de nieuwe reglementering niet alleen van 
toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding zijn ontstaan maar ook op de 
toekomstige gevolgen van de onder de vroegere reglementering ontstane toestanden die 
zich voordoen of voortduren onder de gelding van de nieuwe reglementering, voor zover 
die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten" (Cass., 24 
januari 2005, AC, 2005, nr. 48 en de verwijzingen onder noot (1); D. Carré, "Les disposi-
tions transitoires de la loi du 27 avril 2007 relatives aux anciennes causes de divorce", 



684 HOF VAN CASSATIE 8.3.10 - Nr. 160 

Act. dr. fam., 2008, 25, en de verwijzingen onder noot (1)).
Met andere woorden, tenzij de wetgever hierover uitdrukkelijk anders bepaalt,  is de 

nieuwe wet van toepassing op de toekomstige gevolgen van de toestanden die vóór de in-
werkingtreding ervan zijn ontstaan, waarbij alleen de reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten hieraan ontsnappen.

Het staat vast dat het recht op levensonderhoud, dat onder vigeur van de vroegere wet is 
verkregen, niet meer betwist kan worden op grond van de bepalingen van de nieuwe wet. 
De echtgenoot die, onder vigeur van de vroegere wet die ten tijde van de uitspraak van 
zijn echtscheiding van toepassing was, de rechten van de "niet schuldige" echtgenoot ge-
noot, heeft  dat recht definitief verkregen. Hij  heeft in die context recht op een onder-
houdsuitkering.

De regels voor de berekening van de onderhoudsuitkering houden daarentegen verband 
met de toekomstige gevolgen van een toestand die is ontstaan vóór de inwerkingtreding 
van de nieuwe wet, met name de berekening van de uitkering waarvan definitief is beslist 
dat de echtgenoot hierop recht had. Die toekomstige gevolgen moeten worden vastgesteld 
op grond van de bepalingen van de nieuwe wet.

Dat wordt overigens uitdrukkelijk bevestigd in de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 27 april 2007 (Gedr. St., 51, 2341/018, p. 100, nr. 14): "alle 'schuldige' echtgeno-
ten zullen in aanmerking komen voor een uitkering tot onderhoud indien zij voldoen aan 
de economische toekenningsvoorwaarden (...). De huidige nadere berekeningsregels van 
de uitkering tot onderhoud zullen onmiddellijk van toepassing zijn" (ibid, p.101, nr. 17).

Zie ook Gedr. St., 51, 2341/024, zitting 2006/2007, p. 17 :
"De heer Melchior Wathelet (cdH) vraagt ophelderingen over de overgangsmaatrege-

len. In dat opzicht verwijst artikel (42) immers alleen maar naar de bepalingen inzake de 
termijnen, en niet naar de nieuwe regels in verband met de vaststelling van de uitkeringen 
tot onderhoud.

Waarom brengt men die precisering aan voor sommige bepalingen en niet voor andere, 
als ze alle op grond van de gewone regels van het overgangsrecht onmiddellijk van toe-
passing zijn ?

De minister antwoordt dat het normaal is dat op nieuwe aanvragen de nieuwe criteria 
worden toegepast.

De medewerker van de minister voegt daaraan toe dat paragraaf 5 betreffende de over-
gangsmaatregelen ertoe strekt te bevestigen dat, ter voorkoming van elke vorm van dis-
cussie, de gemeenrechtelijke regels inzake het overgangsrecht worden toegepast. Anders 
gesteld: aangezien de voorheen onbestaande, nieuwe wet waarbij een termijn wordt inge-
steld, onmiddellijk toepasselijk is, heeft zulks tot gevolg dat de nieuwe termijn geldt vanaf 
de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Het werd daarentegen niet wenselijk geacht de regel inzake de onmiddellijke toepas-
sing van de nieuwe wet in herinnering te brengen als het ging om de bij die wet ingestelde 
nieuwe criteria.

De medewerker van de minister verwijst in dat verband naar de door professor Leleu 
overgelegde nota (Gedr. St. 2341/018, p. 94)".

De auteurs die deze analyse trachten te betwisten, doen dit overigens op een weifelende 
of zelfs onduidelijke manier.

In dat verband is het zinloos om zich te beroepen op de rechtspraak van het Hof, vol-
gens welke de parlementaire voorbereiding van een wet geen voorrang kan krijgen boven 
de precieze tekst van die wet. De discussies die binnen de rechtsleer nog steeds over de 
overgangsbepalingen betreffende de onderhoudsuitkering gevoerd worden en de proble-
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men waartoe de toepassing van die overgangsbepalingen leidt wanneer de wetgever deze 
niet duidelijk oplost, bewijzen dat die wet geen precieze tekst is die niet in het licht van de 
parlementaire voorbereiding mag worden uitgelegd.

Hieruit volgt dat, ook al heeft het Hof tot nu toe geen uitspraak gedaan over die speci-
fieke kwestie, het hof van beroep ten onrechte beslist dat de onderhoudsuitkering van de 
verweerster moest worden berekend overeenkomstig de bepalingen die van toepassing 
waren vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 april 2007 en heeft het de toepassing 
van de uitsluitingsgrond, bepaald in het nieuwe artikel 301, §5, geweigerd.

Het arrest schendt bijgevolg alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 301, §5, van het Burgerlijk Wetboek, zoals het is ingevoegd bij de wet 

van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, bepaalt dat, 
indien de verweerder aantoont dat de staat van behoefte van verzoeker het ge-
volg is van een eenzijdig door deze laatste genomen beslissing en zonder dat de 
noden van de familie deze keuze gerechtvaardigd hebben, hij van het betalen van 
de uitkering kan worden ontheven of slechts verplicht kan worden tot het betalen 
van een verminderde uitkering 

In de regel is  een nieuwe wet,  overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk 
Wetboek, niet alleen van toepassing op toestanden die na de inwerkingtreding er-
van zijn ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroege-
re reglementering ontstane toestanden die zich voordoen of voortduren onder de 
gelding van de nieuwe reglementering, voor zover die toepassing geen afbreuk 
doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

De wet van 27 april 2007 bepaalt in artikel 42, §2, eerste lid, dat de vroegere 
artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing blijven op 
de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid 
vóór de inwerkingtreding van die wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgespro-
ken, en in artikel 42, §2, tweede lid, dat het recht op levensonderhoud na echt-
scheiding in dat geval bepaald blijft door het bepaalde in de vroegere artikelen 
301, 306, 307 en 307bis van hetzelfde wetboek, onverminderd het bepaalde in de 
paragrafen 3 en 5 van dat artikel 42.

Die overgangsbepaling, op grond waarvan de wetgever, wat betreft de onder-
houdsuitkering na een echtscheiding die is uitgesproken op grond van de vroege-
re artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, van de onmiddellijke 
toepassing van de wet van 27 april 2007 heeft willen afwijken om te beletten dat 
alle gescheiden echtgenoten een uitkering tot levensonderhoud zouden kunnen 
vorderen indien zij voldoen aan de economische voorwaarden voor de toeken-
ning ervan, zelfs als zij schuldig zijn of het in het vroegere artikel 306 bepaalde 
vermoeden van schuld niet hebben omgekeerd of als de ex-echtgenoten met ge-
deelde schuld zijn gescheiden, maakt geen onderscheid tussen het bepalen van 
het recht op levensonderhoud en de regels van de vaststelling ervan.

Het middel, volgens hetwelk de uitsluitingsgrond, bepaald in het nieuwe arti-
kel 301, §5, van het Burgerlijk Wetboek, van toepassing is op de uitkeringen tot 
levensonderhoud na een echtscheiding die is uitgesproken op grond van de vroe-
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gere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

8 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Heenen.

Nr. 161

3° KAMER - 8 maart 2010

1º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING - UITBREIDING - WIJZIGING - 
VOORWAARDE

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERBAND TUSSEN BESLISSINGEN - VERNIETIGING VAN EEN BESLISSING - UITWERKING

1º Een rechtsvordering kan bij conclusie worden uitgebreid of gewijzigd wanneer die con-
clusie gegrond is op dezelfde feiten als die welke in de dagvaarding zijn vermeld, ook al  
had de eiser daaruit toen geen rechtsgevolgen met betrekking tot de gegrondheid van 
zijn vordering afgeleid1. (Art. 807, Ger.W.)

2º De vernietiging van de beslissing die de subsidiaire vordering van de eiseres niet-ont-
vankelijk verklaart, strekt zich uit tot de daaruit voortvloeiende beslissingen2. 

(S. T. R.T.B.F.)

ARREST (vertaling)

(AR S.07.0028.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2006 gewezen 

door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr 161. 
2 Zie  Cass.,  12  okt.  2006,  AR  C.06.0063.F,  AC,  2006,  nr  485;  Cass.,  13  maart  2006,  AR 
C.05.0268.F, AC, 2006, nr 146.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de vordering tot betaling van de litigieuze vergoedingen, in zover-

re zij subsidiair gegrond is op de beschermingsclausule, nieuw is en verklaart ze niet-ont-
vankelijk omdat ze niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en beslist dat de nog meer in subsidiaire orde ingestelde vordering tot schade-
vergoeding evenmin ontvankelijk is, om alle redenen die hier als volledig weergegeven 
worden beschouwd en meer bepaald om de volgende redenen:

"(De verweerster) werpt (...) op grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek het 
middel van niet-ontvankelijkheid van die vordering op. Zij verwijt de eerste rechter overi-
gens dat hij zich onbevoegd heeft verklaard, op grond dat hij, nog vóór de inhoud van die 
vordering te onderzoeken en zich op grond daarvan onbevoegd te verklaren, had moeten 
vaststellen dat de vordering van (de eiseres), die betrekking heeft op de 'beschermings-
clausule' die zij aanvoerde, niet rechtsgeldig was ingesteld, gelet op het bepaalde in artikel 
807 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk 'een vordering die voor de rechter aan-
hangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden indien de nieuwe, op tegenspraak genomen 
conclusies, op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd berusten, zelfs indien hun ju-
ridische omschrijving verschillend is'.

Volgens (de eiseres) (...) betoogt (de verweerster) ten onrechte dat de subsidiair inge-
stelde vordering niet ontvankelijk is. Zij meent dat die vordering 'niet echt een nieuwe 
vordering is, aangezien zij in haar brief van 23 april 2002 reeds duidelijk de twee moge-
lijkheden ter sprake had gebracht, naargelang haar benoeming al dan niet in aanmerking 
werd genomen'. Zij preciseert in diezelfde conclusie dat zij, tot staving van de bevoegd-
heid van de rechtbank, eerst een inbreuk op de wet op de loonbescherming had aange-
voerd en de eerste rechter in dat verband had verweten dat hij niet op dat 'argument' had 
geantwoord.

Zij betoogt ten slotte dat die vordering, gesteld dat het een nieuwe vordering betreft, re-
gelmatig is ingesteld overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het (arbeids)hof kan de argumentatie van (de eiseres) over dat rechtspunt niet volgen. 
Zij betoogt ten onrechte dat haar subsidiaire vordering 'niet echt een nieuwe vordering is, 
aangezien zij in haar brief van 23 april 2002 reeds duidelijk de twee mogelijkheden ter 
sprake had gebracht, naargelang haar benoeming al dan niet in aanmerking werd geno-
men'. (De eiseres) betoogt weliswaar dat zij die vordering heeft vermeld in haar brief aan 
(de verweerster), maar zij heeft ze niet ingesteld bij wege van de gedinginleidende dag-
vaarding, maar slechts bij wege van de conclusie die ze voor de eerste rechter heeft neer-
gelegd. Het gaat dus wel degelijk om een nieuwe vordering. Om te voldoen aan een van 
de twee, in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarden, met name 
'op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd berusten', maakt het weinig uit dat er in 
een brief vóór de dagvaarding op twee mogelijkheden is gezinspeeld, daar het feit of de 
akte in de dagvaarding moet worden aangevoerd.

Overigens, de 'beschermingsclausule' waarop (de eiseres) zich wil beroepen, wordt wel-
iswaar in de dagvaarding vermeld, maar wordt daarin niet 'aangevoerd' in de zin van arti-
kel 807 van het Gerechtelijk Wetboek. Men mag immers 'vermelden' en 'aanvoeren' niet 
met elkaar verwarren (Burg. rb. Brussel, 13 januari 1970, Pas., II, 84).

(De verweerster) betoogt in haar conclusie terecht dat 'het feit dat het woord "bescher-
mingsclausule" slechts vermeld wordt in een zin van de dagvaarding, zonder dat die zin 
wil aanvoeren dat een statutaire bepaling de geïntegreerde contractuele ambtenaren het 
behoud van het loon waarborgde, zoals (dat) eerder al (was) bepaald in hun arbeidsover-
eenkomst, vormt niet de uiteenzetting van de feiten waarop een nieuwe vordering ver-
plicht gegrond moet worden' (...). In dat opzicht dient overigens erop te worden gewezen 
dat het Hof van Cassatie in die zin heeft beslist dat 'de enkele vermelding van een arbeids-
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overeenkomst in de dagvaarding waarbij een vordering wordt ingesteld tot naleving van 
welbepaalde verplichtingen voortvloeiend uit de uitvoering tijdens de overeenkomst van 
die arbeidsovereenkomst, niet kan volstaan als aanvoering van een feit of handeling waar-
op een vordering kan worden gegrond tot betaling van vergoedingen verschuldigd wegens 
de verbreking van die arbeidsovereenkomst' (Cass., 21 februari 1994, AC, 1994, p. 184).

Hieruit volgt dat de nieuwe vordering betreffende een 'beschermingsclausule' niet kan 
worden aangenomen, ook al heeft (de eiseres) die vordering achteraf nog willen baseren 
op de schending van de wet betreffende de arbeidsbescherming. Die grondslag werd im-
mers, zoals (de eiseres) zelf betoogt, slechts aangevoerd om de bevoegdheid van de recht-
bank en vervolgens van het (arbeids)hof te verantwoorden, maar niet om de ontvankelijk-
heid van de nieuwe vordering te staven, die overigens gegrond is op dezelfde, niet in de 
dagvaarding aangevoerde feiten. Het [arbeids]hof preciseert, voor zover nodig - wat gelet 
op de voorgaande overwegingen niet het geval is - dat (de eiseres) in haar dagvaarding 
daarenboven nooit heeft aangevoerd dat (de verweerster) de wet op enigerlei wijze zou 
hebben geschonden.

De (eiseres) heeft de vordering tot schadevergoeding die 'nog meer in subsidiaire orde' 
was ingesteld, (...) (...) voor het (arbeids)hof aangevuld. Luidens haar conclusie, die op 3 
oktober 2005 ter griffie van het (arbeids)hof is ontvangen, wil (de eiseres) immers haar 
nieuwe, 'nog meer in subsidiaire orde' ingestelde vordering niet alleen baseren op de on-
wettigheid van haar arbeidsovereenkomst, zoals hierboven is gezegd, maar ook op een 
vermeende fout van (de verweerster), die hierin bestaat dat zij de betaling van de litigieu-
ze vergoedingen plots en zonder enige toelichting heeft stopgezet. (De eiseres) betoogt dat 
(de verweerster), door die betalingen stop te zetten, het beginsel van de gewettigde ver-
wachtingen van de (eiseres( duidelijk heeft miskend (...).

Het (arbeids)hof merkt op dat die vordering uiteraard een herhaling is van de 'subsidi-
air' ingestelde vordering, die gegrond is op de vermeende 'beschermings-clausule', en dat 
zij betrekking heeft op dezelfde feitelijke situatie. Zij kan niet worden aangemerkt als een 
vordering die gegrond is op een in de dagvaarding aangevoerd feit".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat overeenkomstig artikel 1042 

van datzelfde wetboek in hoger beroep van toepassing is, kan een vordering die voor de 
rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden indien de nieuwe, op tegenspraak 
genomen conclusies, berusten op een feit of op de feiten in de dagvaarding aangevoerd. 
Het maakt niet uit dat de eiser, in die dagvaarding, uit dat feit of uit die feiten geen rechts-
gevolgen over de gegrondheid van zijn vordering heeft afgeleid, aangezien de feiten in de 
dagvaarding niet juridisch omschreven hoeven te worden opdat de uitgebreide vordering 
ontvankelijk kan worden verklaard. Artikel 807 maakt derhalve geen enkel onderscheid 
tussen de feiten die in de dagvaarding worden "aangevoerd" en die welke hierin worden 
"vermeld", naargelang die vordering al dan niet "ertoe strekte" de rechtsgronden tot sta-
ving van een eis "aan te voeren".

Het arrest erkent dat de door de eiseres subsidiair ingestelde vordering "gegrond was op 
een 'beschermingsclausule', krachtens welke de (verweerster) de gevorderde vergoedingen 
twee jaar lang zou hebben gestort, tot die stortingen tijdens het zwangerschapsverlof van 
(de eiseres) plots en zonder enige toelichting werden stopgezet".

In haar dagvaarding heeft de eiseres het volgende verklaard:
- sinds 1 januari 1996 genoot zij een verplaatsings- of kilometervergoeding en was de 

forfaitaire verplaatsingsvergoeding, gelijk aan 1.000 kilometer per maand, opgenomen in 
de arbeidsovereenkomst van 22 december 1999;
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- vanaf 1 januari 1996 genoot zij ook een vergoeding die eerst als een vergoeding "for-
faitaire kosten diensthoofd" en vervolgens als een kabinetsvergoeding omschreven werd, 
waarbij de laatste overeenkomst van 22 december 1999 die vergoeding niet meer beperkte 
tot de uitoefening van haar functie als verantwoordelijke voor het kabinet van de admini-
strateur-generaal;

- "na hierover door de personeelsdirectrice te zijn geraadpleegd, heeft de administra-
teur-generaal van de (verweerster) in een interne nota van 23 februari 2001 op voorhand 
bevestigd dat de nettovergoeding van 247,80 euro per maand, verhoogd tot 446,21 euro 
op 22 december (...) 1999, was opgenomen in de overeenkomst van (de eiseres), welke 
verwees naar de beschermingsclausule die in het kader van haar integratie op haar van 
toepassing is en dus niet meer betwist kon worden";

- zij heeft zelf "vastgesteld dat, vanaf februari 2002, haar loon met 446,21 euro was ge-
daald en dat, vanaf januari 2002, ook de forfaitaire vergoeding was afgetrokken, zonder 
dat daarvoor enige reden werd opgegeven";

- de verweerster "kan de benoeming (van de eiseres) tot bestuurssecretaris, vanaf 1 ja-
nuari 2000, niet als reden aangrijpen om de vergoedingen die bij overeenkomst waren 
vastgelegd en die zonder enig voorbehoud tot en met februari 2002 zijn uitbetaald, niet 
meer te betalen".

De eiseres heeft in haar dagvaarding zodoende alle feiten aangevoerd die als grondslag 
voor haar nieuwe vorderingen dienen. Het maakt niet uit dat zij hieruit geen rechtsgevol-
gen heeft afgeleid en dat zij evenmin heeft vermeld dat haar recht op de litigieuze vergoe-
dingen gebaseerd was op haar benoemingsvoorwaarden en op de wet betreffende de loon-
bescherming. De nieuwe vorderingen vertoonden voldoende samenhang met de oorspron-
kelijke vordering om ontvankelijk te worden verklaard.

Het arrest, dat die vorderingen onontvankelijk verklaart door een onderscheid te maken 
tussen de aangevoerde feiten en de in de dagvaarding vermelde feiten en door de eiseres 
te verwijten dat zij, in die dagvaarding, niet "wil aanvoeren dat een statutaire bepaling de 
geïntegreerde contractuele ambtenaren het behoud van het loon waarborgde, zoals dat eer-
der al was bepaald in hun arbeidsovereenkomst" en evenmin vermeld heeft dat "(de ver-
weerster de wet op enigerlei wijze zou hebben overtreden", schendt derhalve de artikelen 
807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Over de door de verweerster tegen dat onderdeel aangevoerde grond van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel is onduidelijk:
Uit dat onderdeel blijkt duidelijk genoeg dat het feit dat als grondslag voor de 

nieuwe vordering dient, in de gedinginleidende dagvaarding is vermeld en dat 
het voormelde feit, te dezen, de beschermingsclausule is.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het onderdeel
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor 

de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd kan worden, indien de nieuwe, 
op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaar-
ding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.
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Een rechtsvordering kan bij wege van conclusie worden uitgebreid of gewij-
zigd wanneer die conclusie gegrond is op dezelfde feiten als die welke in de dag-
vaarding zijn vermeld, ook al had de eiser daaruit toen geen rechtsgevolgen met 
betrekking tot de gegrondheid van zijn vordering afgeleid.

De vordering van de eiseres strekte tot betaling van de vergoedingen die zij 
oorspronkelijk vorderde op grond van een arbeidsovereenkomst, maar de eiseres 
wees in haar dagvaarding erop dat zij

- sinds 1 januari 1996 een verplaatsingsvergoeding ontving, die op 22 decem-
ber 1999 werd opgenomen in haar arbeidsovereenkomst;

- vanaf diezelfde datum een tweede vergoeding genoot, waarvan de admini-
strateur-generaal  van de verweerster  in  een interne nota gepreciseerd had dat 
deze was opgenomen in de overeenkomst van de eiseres, welke verwees naar de 
beschermingsclausule die in het kader van haar integratie op haar van toepassing 
was;

- de verweerster de benoeming van de eiseres tot bestuurssecretaris niet als re-
den kon aangrijpen om de litigieuze vergoedingen, die tot in februari 2002 zon-
der enig voorbehoud zijn uitbetaald, niet meer te betalen.

In de loop van de procedure heeft de eiseres subsidiair aangevoerd dat haar 
vordering gegrond was op de beschermingsclausule, krachtens welke de gevor-
derde vergoedingen haar waren uitbetaald, tot die betalingen plots en zonder eni-
ge toelichting werden stopgezet.

Het arrest beslist dat "de 'beschermingsclausule' waarop (de eiseres) zich wil 
beroepen, weliswaar in de dagvaarding wordt vermeld, maar wordt daarin niet 
'aangevoerd' in de zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek", dat "men 
immers 'vermelden' en 'aanvoeren' niet met elkaar mag verwarren", dat "het feit 
dat het woord 'beschermingsclausule' slechts vermeld wordt in een zin van de 
dagvaarding, zonder dat die zin wil aanvoeren dat een statutaire bepaling de ge-
ïntegreerde contractuele ambtenaren het behoud van het loon waarborgde, zoals 
(dat) eerder al (was) bepaald in hun arbeidsovereenkomst, niet de uiteenzetting 
vormt van de feiten waarop een nieuwe vordering verplicht gegrond moet wor-
den".

Het arrest dat, om die redenen, beslist dat "de nieuwe vordering, die betrek-
king heeft op een beschermingsclausule, niet kan worden aangenomen", schendt 
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

Omvang van de vernietiging
De vernietiging van de beslissing waarbij de subsidiaire vordering die de eise-

res grondt op de beschermingsclausule, niet ontvankelijk wordt verklaard, strekt 
zich  uit  tot  de  daaruit  voortvloeiende  beslissingen,  met  name,  enerzijds,  die 
waarbij de vordering die de eiseres in meer subsidiaire orde met het oog op scha-
devergoeding heeft ingesteld, niet ontvankelijk wordt verklaard, op grond dat die 
vordering "betrekking heeft op dezelfde feitelijke situatie", die "niet als een in de 
dagvaarding aangevoerd feit kan worden aangemerkt", en, anderzijds, die welke 
het incidenteel beroep van de verweerster gegrond verklaart.

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

ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Luik.

8 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en Simont.

Nr. 162

3° KAMER - 8 maart 2010

1º NATIONALITEIT - STAATLOZEN - VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN STAATLOZEN - 
ERKENNING VAN DE STATUS VAN STAATLOZE - ONWETTIG VERBLIJF - BEVEL OM HET GRONDGEBIED 
TE VERLATEN - UITVOERING

2º VREEMDELINGEN - STAATLOZEN - VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN STAATLOZEN - 
ERKENNING VAN DE STATUS VAN STAATLOZE - ONWETTIG VERBLIJF - BEVEL OM HET GRONDGEBIED 
TE VERLATEN - UITVOERING

3º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - STAATLOZEN - 
ERKENNING VAN DE STATUS VAN STAATLOZE - ONWETTIG VERBLIJF - BEVEL OM HET GRONDGEBIED 
TE VERLATEN - HULPVERSTREKKING - OVERMACHT - VOORWAARDE

1º en 2° De status van staatloze sluit niet uit dat de staatloze, in voorkomend geval, het  
land waar hij verblijft kan verlaten en regelmatig naar een ander land kan terugkeren1.  
(Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954, te 
New-York)

3º De status van staatloze vormt geen geval van overmacht, die de toepassing van artikel  
57, §2, O.C.M.W.-wet, verhindert2.  (Verdrag betreffende de status van Staatlozen, on-

1 Het O.M. had tot vernietiging geconcludeerd: op p. 5 stelde het arrest het volgende vast: "Het hof 
erkent graag dat [de eiser] thans niet kan worden uitgewezen", maar voegde hieraan toe: "...het feit 
dat [de eiser] niet kan worden uitgewezen, vormt geenszins een geval van overmacht dat hem belet 
gevolg te geven aan het hem betekende bevel om het grondgebied te verlaten, aangezien overmacht 
moet worden omschreven als een omstandigheid onafhankelijk van de wil van de betrokkene, wat te 
dezen niet het geval is daar [de eiser] uit eigen beweging gevolg kan geven aan het hem betekende 
bevel om het grondgebied te verlaten". De gedwongen uitvoering van het bevel om het grondgebied 
te verlaten heeft alleen maar tot doel de staatloze te dwingen om te doen wat hij geacht wordt uit 
eigen beweging te kunnen doen. De redenen die een gedwongen uitvoering verhinderen, moeten der-
halve noodzakelijkerwijs aan een vrijwillige uitvoering in de weg staan. Wanneer, derhalve, in het ar-
rest vastgesteld wordt dat de staatloze "niet kan worden uitgewezen", volgt hieruit dat hijzelf, a for-
tiori, niet uit eigen beweging aan het bevel gevolg kon geven. Door te erkennen dat de staatloze niet  
kan worden uitgewezen, kon het arrest niet zonder tegenstrijdigheid erkennen dat hij het grondgebied 
echter wel uit eigen beweging kon verlaten en hem verwijten dat hij dit niet had gedaan.
2 Ibid.
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dertekend op 28 september 1954, te New-York; Art. 57, §2, Wet 8 juli 1975)

(B. T. OCMW VERVIERS)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0054.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 maart 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 23 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 1°, en 23 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, onderte-

kend op 28 september 1954 te New York en goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960, zo-
als het van kracht was na de wijziging ervan bij de wet van 14 juli 1987 tot opheffing van 
de artikelen 3 en 4 van dat Verdrag;

- de artikelen 1, eerste lid, en 57, §1 en 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betref-
fende de openbare centra voor maatschappelijk  welzijn,  zoals  de  eerste paragraaf van 
laatstgenoemd artikel is gewijzigd bij de wetten van 30 december 1992, 7 januari 2002 en 
25 april 2007, en de tweede paragraaf door de wetten van 15 juli 1996, 2 augustus 2002, 
10 augustus 2005, 27 december 2005 en 12 januari 2007.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat er geen overmacht bestaat waardoor de bepalingen van artikel 57, 

§2, van de wet van 8 juli 1976 niet op de eiser van toepassing zouden zijn, verklaart het 
hoofdberoep ontvankelijk en gegrond, verklaart het incidenteel beroep niet-gegrond, wij-
zigt het beroepen vonnis en herstelt de beslissing, waartegen de eiser op 12 februari 2008 
beroep heeft ingesteld, in al zijn beschikkingen, op de volgende gronden: "artikel 57, §2, 
van de wet van 8 juli 1976, belet dat er, buiten de dringende medische hulp, enige andere 
maatschappelijke dienstverlening wordt verstrekt aan de vreemdeling die illegaal in het 
Rijk verblijft; dat artikel bepaalt, in de versie die zowel vóór als na de wijziging ervan 
door artikel 483 van de programmawet van 22 december 2003 van kracht was, dat een 
welbepaalde categorie van vreemdelingen, met name die welke gevraagd hebben om als 
vluchteling te worden erkend, illegaal in het Rijk verblijven wanneer die asielaanvraag 
werd verworpen en hen een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd bete-
kend, waarbij het begrip "uitvoerbaar" werd vernietigd door het arrest nr. 43/98 van 22 
april 1998 van het Arbitragehof, die de draagwijdte van die vernietiging heeft verduide-
lijkt door erop te wijzen dat artikel 57, §2, niet van toepassing is zolang de beroepen die 
de vreemdeling voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de beslissing die de commis-
saris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met toepassing van artikel 63/3 van 
de wet heeft genomen of tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor vluch-
telingen, niet zijn beslecht;

(De eiser) heeft asiel aangevraagd, maar op 27 november 2000 werd hem, samen met 
een weigering van verblijf, een bevel betekend om het grondgebied te verlaten, en hij 
heeft alle beroepen waarover hij kon beschikken ingesteld, tot de Raad van State, bij ar-
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rest van 6 december 2005, het beroep verwierp dat hij had ingesteld tegen de beslissing 
van niet-ontvankelijkheid van 29 augustus  2002 van de commissaris-generaal voor  de 
vluchtelingen en de staatlozen; (de eiser) verblijft bijgevolg sinds 6 december 2005 ille-
gaal in het Rijk in de zin van artikel 57, §2, dat in beginsel op hem van toepassing is en 
dat belet dat (de verweerder) hem, buiten de dringende medische hulp, enige andere maat-
schappelijke dienstverlening verstrekt;

(De eiser) betoogt dat hij wegens zijn status van staatloze niet kan worden uitgewezen, 
maar die omstandigheid heeft niet tot gevolg dat hij rechtmatig in het land zou verblijven, 
zolang de minister hem niet heeft toegestaan om in het Rijk te verblijven;

Het (arbeids)hof erkent graag dat (de eiser) thans niet kan worden uitgewezen, maar 
deze situatie verandert niets aan de illegaliteit van zijn verblijf op het Belgisch grondge-
bied, daar de uitwijzing of de mogelijke uitwijzing in zijn geval niet afhangt van de illega-
liteit van zijn verblijf;

Het feit dat (de eiser) niet kan worden uitgewezen, vormt geenszins een geval van over-
macht dat hem belet gevolg te geven aan het hem betekende bevel om het grondgebied te 
verlaten, aangezien overmacht moet worden omschreven als een omstandigheid onafhan-
kelijk van de wil van de betrokkene, wat te dezen niet het geval is daar (de eiser) uit eigen 
beweging gevolg kan geven aan het hem betekende bevel om het grondgebied te verlaten;

Het Hof van Cassatie, dat kennisgenomen heeft van het geval van een vreemdeling die 
niet van het grondgebied kon worden verwijderd omdat de overheid van zijn land van oor-
sprong de voor zijn repatriëring vereiste documenten weigerde te verstrekken, heeft be-
slist 'dat uit de opzet van de wet blijkt dat die beperking uitsluitend geldt voor de vreem-
delingen die weigeren gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, maar 
niet voor hen die om redenen, onafhankelijk van hun wil, verhinderd zijn naar hun land 
van herkomst terug te keren; dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ten 
aanzien van laatstgenoemden gehouden blijft tot maatschappelijke dienstverlening tot het 
ogenblik waarop zij in staat zijn het grondgebied effectief te verlaten' (Cass., 18 december 
2000, J.L.M.B., 2001, 416);

Uit de leer van dat arrest kan worden afgeleid dat het Hof van Cassatie twee categorie-
ën van personen onderscheidt en tegenover elkaar stelt : zij die weigeren te gehoorzamen, 
enerzijds, en zij die verhinderd zijn om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied 
te verlaten om redenen onafhankelijk van hun wil, anderzijds;

(De eiser) toont niet aan dat hij enige inspanning heeft geleverd om naar zijn land van 
oorsprong terug te keren en dat hem dat werd geweigerd, zodat hij zich niet kan beroepen 
op overmacht die hem verhindert gevolg te geven aan het hem betekende bevel om het 
grondgebied te verlaten;

(De eiser) betoogt dat hij bij vonnis van 17 december 2007 als staatloze werd erkend en 
meent dat hij bijgevolg onmogelijk kan terugkeren naar zijn land, daar hij de nationaliteit 
van dat land heeft verloren;

De beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers legt de status van staatloze 
(van de eiser) erga omnes binnen ons land vast, maar niets wijst er daarentegen op dat hij 
onmogelijk kan terugkeren naar het land waar hij oorspronkelijk verbleef, daar dat land 
perfect in staat is om hem als zijn onderdaan te erkennen of zijn aanwezigheid op zijn 
grondgebied te aanvaarden en de beslissing van de Belgische rechter in het voormalige 
Joegoslavië geen enkel gezag van rechterlijk gewijsde heeft;

(De eiser) heeft wel de hoedanigheid van staatloze, maar is een vreemdeling in de zin 
van artikel 1, 1°, van de wet van 15 december 1980, die slechts langer dan drie maanden 
in het Koninkrijk mag verblijven indien hij behoort tot één van de drie categorieën die 
krachtens de wettelijke bepalingen van rechtswege in het land mogen verblijven of indien 
hij bij beslissing van de minister of van zijn gemachtigde tot een verblijf van meer dan 
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drie maanden toegelaten is;
De wet van 15 december 1980 bevat geen enkele bepaling, vergelijkbaar met die welke 

het verblijf van vreemdelingen van rechtswege toestaat, die het verblijf van de staatloze 
van rechtswege zou toestaan; integendeel, artikel 98 van het koninklijk besluit van 8 okto-
ber 1991 bepaalt dat de staatloze en zijn gezinsleden onder de algemene reglementering 
vallen en dat de afwijkende bepalingen alleen ten goede komen aan de vluchteling die tot 
een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk toegelaten is;

Artikel 23 van het Verdrag van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen, 
goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960, bepaalt : 'De Verdragsluitende Staten zullen de 
rechtmatig op hun grondgebied verblijvende staatlozen, wat de ondersteuning en bijstand 
van overheidswege ter voorziening in het levensonderhoud betreft, op dezelfde wijze als 
hun onderdanen behandelen';

Overeenkomstig het voormelde Verdrag kan (aan de eiser) bijgevolg maatschappelijke 
dienstverlening geweigerd worden zolang hij  niet  regelmatig op Belgisch grondgebied 
verblijft;

Het Hof van Cassatie beslist dat 'het uitzettingsverbod, bedoeld in artikel 31 van het 
Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend op 28 september 1954 te New 
York en goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960, alleen geldt ten gunste van rechtmatig 
op het grondgebied verblijvende staatlozen en derhalve niet ten gunste van staatlozen die 
illegaal op het grondgebied verblijven';

Het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend op 28 september 1954 te 
New York en goedgekeurd bij de wet van 12 mei 1960, verplicht de verdragssluitende sta-
ten niet om het recht van verblijf toe te kennen aan de personen wier status van staatloze 
werd erkend;

De vreemdeling die illegaal op het grondgebied verblijft, kan zich niet beroepen op het 
recht van verblijf, alleen op grond dat zijn status van staatloze werd erkend. De erkenning 
van de status van staatloze heeft niet tot gevolg dat de vreemdeling die illegaal op het 
grondgebied verblijft, beschouwd moet worden als een vreemdeling die rechtmatig op het 
grondgebied verblijft;

In zijn conclusie in antwoord op het advies van het openbaar ministerie, verwijt (de ei-
ser) de Vreemdelingendienst dat hij niet snel genoeg een beslissing heeft genomen over 
de aanvraag tot verblijfsvergunning die (de eiser) had ingediend na de erkenning van zijn 
status van staatloze, op grond dat de Vreemdelingendienst na een bepaalde termijn die 
volgens hem, overeenkomstig een circulaire van 15 december 1998, 90 dagen bedraagt, 
zijn verplichting van goed bestuur niet was nagekomen.

Het (arbeids)hof kan zich alleen maar bij het standpunt van (de eiser) aansluiten wat be-
treft de noodzaak om snel een beslissing te nemen wanneer een persoon, aan wie de status 
van staatloze werd toegekend, een aanvraag tot verblijfsvergunning indient;

Volgens  het  (arbeids)hof  houdt  het  feit  dat  de  Vreemdelingendienst  laattijdig  een 
beslissing heeft genomen over (eisers) aanvraag tot verblijfsvergunning daarentegen geen 
bevestiging in van administratieve overmacht; naar de mening van het (arbeids)hof, be-
staat die overmacht niet en heeft zij, hoe dan ook, geen enkele weerslag op de toepassing 
van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, met betrekking tot de wettigheid van het 
verblijf van de staatloze;

Het dient immers te worden herhaald dat overmacht in aanmerking wordt genomen 
wanneer zij belet om gevolg te geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten en dat 
het bestaan van een dergelijk bevel slechts voor een welbepaalde categorie van vreemde-
lingen, met name die welke gevraagd hebben om als vluchteling te worden erkend, een 
voorwaarde voor de illegaliteit van het verblijf is; de illegaliteit van het verblijf van ande-
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re categorieën van vreemdelingen, en met name die van de staatlozen, wordt bepaald op 
grond van de bepalingen van de wet van 15 december 1980, die, in het geval van de staat-
lozen, de illegaliteit van het verblijf geenszins afhankelijk maakt van het bestaan van een 
bevel om het grondgebied te verlaten;

Bijgevolg bestaat er geen overmacht waardoor artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 
1976 niet van toepassing zou zijn op (de eiser), als erkende staatloze, aangezien hij niet in 
het bezit is van een verblijfsvergunning;

Zolang (de eiser) niet over een beslissing van de minister of zijn gemachtigde beschikt 
die hem machtigt om met toepassing van artikel 9 van de wet van 15 december 1980 in 
het Rijk te verblijven, verblijft hij bijgevolg, daar hij als staatloze is erkend, illegaal in 
België;

De beroepen beslissing weigert dus terecht om (aan de eiser) het voordeel van de maat-
schappelijke dienstverlening toe te kennen, aangezien (de eiser), ongeacht de in aanmer-
king genomen status, of het nu die van kandidaat-vluchteling dan wel die van staatloze is, 
thans illegaal in het Rijk verblijft, zodat artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 op hem 
van toepassing is en hij derhalve geen andere maatschappelijke dienstverlening dan de 
dringende medische hulp kan verkrijgen".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 23 van de Grondwet, heeft eenieder het recht om een menswaardig le-

ven te leiden en heeft eenieder het recht op sociale zekerheid, bescherming van de ge-
zondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand.

Luidens artikel 1, 1°, van het Verdrag van 28 september 1954 van New York "geldt als 
'staatloze' een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onder-
daan wordt beschouwd". Artikel 23 van hetzelfde verdrag bepaalt dat "de Verdragsluiten-
de Staten de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende staatlozen, wat de ondersteuning 
en bijstand van overheidswege ter voorziening in het levensonderhoud betreft, op dezelfde 
wijze als hun onderdanen zullen behandelen".

Artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare cen-
tra voor maatschappelijk welzijn bepaalt dat "elke persoon recht heeft op maatschappelij-
ke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te 
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid".

Artikel 57, §1, van dezelfde wet bepaalt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn tot taak heeft aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe 
de gemeenschap gehouden is. Artikel 57, §2, eerste tot zesde lid, van de wet van 8 juli 
1976 bepaalt wat volgt : "In afwijking van de andere bepalingen van deze wet, is de taak 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn beperkt tot :

1° het verlenen van dringende medische hulp, wanneer het gaat om een vreemdeling die 
illegaal in het Rijk verblijft;

2° het vaststellen van de staat van behoeftigheid doordat de ouders hun onderhouds-
plicht niet nakomen of niet in staat zijn die na te komen, wanneer het gaat om een vreem-
deling jonger dan 18 jaar die met zijn ouders illegaal in het Rijk verblijft.

In het geval bedoeld in 2°, wordt de maatschappelijke hulp beperkt tot de materiële 
hulp die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind en wordt uitsluitend verstrekt 
in een federaal opvangcentrum overeenkomstig de voorwaarden en nadere regels bepaald 
door de Koning. De aanwezigheid in het opvangcentrum van de ouders of van de perso-
nen die het ouderlijk gezag over het kind daadwerkelijk uitoefenen, wordt gewaarborgd.

De Koning kan bepalen wat onder dringende medische hulp begrepen moet worden.
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Een vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd om als dusda-
nig te worden erkend, verblijft illegaal in het Rijk wanneer de asielaanvraag is geweigerd 
en aan de betrokken vreemdeling een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten is 
betekend.

De maatschappelijke dienstverlening aan een vreemdeling die werkelijk steuntrekkende 
was op het ogenblik dat hem een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd 
betekend, wordt, met uitzondering van de dringende medische hulpverlening, stopgezet de 
dag dat de vreemdeling daadwerkelijk het grondgebied verlaat, en ten laatste de dag van 
het verstrijken van de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten.

Van het bepaalde in het voorgaande lid wordt afgeweken gedurende de termijn die 
strikt noodzakelijk is om de vreemdeling in staat te stellen het grondgebied te verlaten, 
voor zover hij een verklaring heeft ondertekend die zijn uitdrukkelijke intentie het grond-
gebied zo snel mogelijk te willen verlaten, weergeeft; deze termijn mag in geen geval de 
termijn welke vastgelegd is door artikel 7, 4°, van de wet van 12 januari 2007 betreffende 
de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen over-
schrijden".

De regel, bedoeld in artikel 57, §2, eerste lid, 1°, van de wet van 8 juli 1976, volgens 
welke de maatschappelijke dienstverlening aan een vreemdeling die illegaal in het Rijk 
verblijft, tot de dringende medische hulp beperkt wordt, werd door de wetgever ingevoerd 
om die personen te ontmoedigen hun verblijf in België voort te zetten. Die regel is bijge-
volg niet van toepassing indien de vreemdeling, die illegaal in België verblijft, aantoont 
dat hij het grondgebied onmogelijk kan verlaten en dus het bestaan van overmacht be-
wijst. Een vreemdeling die illegaal in België verblijft, maar die, om redenen onafhankelijk 
van zijn wil, het grondgebied niet kan verlaten, kan niet elke maatschappelijke dienstver-
lening en dus alle bestaansmiddelen worden ontzegd, aangezien zulks niet strookt met de 
menselijke waardigheid.

Krachtens artikel 57, §2, vierde tot zesde lid, van de wet van 8 juli 1976, verblijft de 
vreemdeling wiens asielaanvraag werd verworpen en aan wie een bevel werd betekend 
om het grondgebied te verlaten, illegaal op het grondgebied en wordt zijn recht op maat-
schappelijke dienstverlening krachtens die bepaling beperkt tot  de dringende medische 
hulp. Die beperking geldt alleen voor de vreemdelingen die weigeren om gevolg te geven 
aan het bevel om het grondgebied te verlaten en niet voor zij die, om redenen onafhanke-
lijk van hun wil, verhinderd worden om naar hun land van oorsprong terug te keren. Ten 
aanzien van laatstgenoemden blijft het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
gehouden tot maatschappelijke dienstverlening tot op het ogenblik dat zij in staat zijn het 
grondgebied daadwerkelijk te verlaten. Wanneer, bijgevolg, een persoon aan wie een be-
vel werd betekend om het grondgebied te verlaten, wegens overmacht onmogelijk aan dat 
bevel gevolg kan geven, kan hem niet de beperking van de maatschappelijke dienstverle-
ning, bedoeld in artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, worden tegengeworpen.

Bijgevolg, en in tegenstelling tot wat het arrest beweert, vormt de status van staatloze 
niet alleen een geval van overmacht waardoor een bevel om het grondgebied te verlaten 
niet kan worden uitgevoerd, maar belet zulks ook dat de maatschappelijke dienstverlening 
aan vreemdelingen die illegaal in het Rijk verblijven, wordt ingeperkt.

Een erkende staatloze is een persoon die door geen enkele Staat als onderdaan wordt er-
kend en die, bijgevolg, naar geen enkele Staat regelmatig kan terugkeren. Een staatloze 
kan daarenboven niet  van het  Belgische grondgebied worden verwijderd.  Zo kan een 
staatloze die illegaal op het grondgebied verblijft, om redenen onafhankelijk van zijn wil 
het grondgebied niet verlaten door bijvoorbeeld gevolg te geven aan een bevel om het 
grondgebied te verlaten. De staatloze bewijst aldus het bestaan van overmacht waardoor 
artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 niet kan worden toegepast, in zoverre voor-
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noemd artikel  de maatschappelijke  dienstverlening beperkt  tot  de dringende medische 
hulp, aangezien hij niet van het Belgisch grondgebied kan worden verwijderd.

Het arrest stelt vast dat de eiser als staatloze werd erkend bij beslissing van 17 decem-
ber 2007 en erkent dat "(de eiser) thans niet kan worden uitgewezen". Het arrest komt 
echter tot de slotsom dat de eiser het bestaan niet aantoont van overmacht die de toepas-
sing van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, zou verhinderen en dat, aangezien hij 
illegaal in het land verblijft, artikel 57, §2, van de wat van 8 juli 1976 op hem van toepas-
sing is. Het arrest beslist bijgevolg dat de verweerder terecht weigert om aan de eiser an-
dere maatschappelijke dienstverlening dan de dringende medische hulp te verstrekken.

Hoewel het arrest vaststelt, en de eiser niet betwist, dat laatstgenoemde daadwerkelijk 
illegaal in België verblijft en geen leefloon kan genieten op grond dat hij niet regelmatig 
op het grondgebied verblijft, blijft het een feit dat de eiser, die als staatloze is erkend, om 
redenen onafhankelijk van zijn wil het nationaal grondgebied niet kan verlaten en aldus 
geen gevolg kan geven aan het bevel dat hem in die zin werd gegeven. De eiser bewijst 
bijgevolg een geval van overmacht, zodat artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, niet 
kan worden toegepast, in zoverre die bepaling de maatschappelijke dienstverlening aan il-
legaal op het grondgebied verblijvende vreemdelingen beperkt tot de dringende medische 
hulp. Krachtens het algemeen beginsel, dat vermeld wordt in artikel 1 van de wet van 8 
juli 1976, heeft de eiser, op voorwaarde dat zijn staat van behoefte is bewezen, dus recht 
op maatschappelijke dienstverlening en kan de beperking van de maatschappelijke dienst-
verlening, vervat in artikel 57, §2, van dezelfde wet, hem niet worden tegengeworpen.

Het arrest, dat beslist dat de status van staatloze die aan de eiser is toegekend, geen ge-
val van overmacht vormt dat de toepassing van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 
verhindert, schendt aldus artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, artikel 1 van dezelfde 
wet door te weigeren dat artikel op de eiser toe te passen, en artikel 1 van het Verdrag van 
New York van 28 september 1954, door het begrip staatloze te miskennen. Het arrest 
schendt daarenboven artikel 23 van de Grondwet door de eiser het recht op maatschappe-
lijke dienstverlening te weigeren en hem bijgevolg het recht op een menswaardig leven te 
ontzeggen.

Tweede onderdeel
Artikel 1 van het Verdrag van New York van 28 september 1954 omschrijft de staatlo-

ze als een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan 
wordt beschouwd. De staatloze kan dus niet regelmatig naar zijn land terugkeren.

Het arrest wijst erop dat er te dezen geen overmacht bestaat die de eiser zou verhinde-
ren om gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten en die zou beletten 
dat de bepalingen van artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 op hem zouden worden 
toegepast. Zo vermeldt het arrest dat "(de eiser) niet aantoont dat hij enige inspanning 
heeft geleverd om naar zijn land van oorsprong terug te keren en dat hem dat werd gewei-
gerd, zodat hij zich niet kan beroepen op overmacht die hem verhindert gevolg te geven 
aan het hem betekende bevel om het grondgebied te verlaten. (De eiser) betoogt dat hij bij 
vonnis van 17 december 2007 als staatloze werd erkend en meent dat hij bijgevolg onmo-
gelijk kan terugkeren naar zijn land, daar hij de nationaliteit van dat land heeft verloren. 
De beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers legt de status van staatloze 
(van de eiser) erga omnes binnen ons land vast, maar niets wijst er daarentegen op dat hij 
onmogelijk kan terugkeren naar het land waar hij oorspronkelijk verbleef, daar dat land 
perfect in staat is om hem als zijn onderdaan te erkennen of zijn aanwezigheid op zijn 
grondgebied te aanvaarden en de beslissing van de Belgische rechter in het voormalige 
Joegoslavië geen enkel gezag van rechterlijk gewijsde heeft".

Het arrest stelt zodoende vast dat de eiser de status van staatloze heeft, maar beslist dat 
de eiser zich niet kan beroepen op overmacht die de toepassing van artikel 57, §2, van de 
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wet van 8 juli 1976 verhindert, op grond dat hij niet aantoont dat hij niet naar zijn land 
van oorsprong kan terugkeren en dat zijn land van oorsprong hem als onderdaan zou kun-
nen erkennen of zijn aanwezigheid op zijn grondgebied zou kunnen aanvaarden.

Het arrest miskent aldus het begrip staatloze en bijgevolg ook de status die aan de eiser 
was erkend, door de eiser te verwijten dat hij niet de nodige inspanningen heeft gedaan 
om naar ex-Joegoslavië terug te keren en dat hij niet aantoont dat die inspanningen vruch-
teloos waren gebleken, terwijl is aangetoond dat geen enkele Staat de eiser, daar hij als 
staatloze is erkend, als onderdaan zou erkennen. De eiser kan dus niet worden verweten 
dat hij niet de nodige inspanningen heeft gedaan om naar ex-Joegoslavië terug te keren, 
aangezien dat land, net zomin als de andere Staten, hem als onderdaan erkent.

Het arrest miskent ook het begrip staatloze wanneer het beslist dat niets erop wijst dat 
ex-Joegoslavië de eiser niet als onderdaan zou erkennen, terwijl hij reeds als staatloze is 
erkend en dus is aangetoond dat de eiser geen onderdaan van ex-Joegoslavië of van een-
der welke andere Staat is.

Het arrest miskent ten slotte het begrip staatloze wanneer het beslist dat evenmin is aan-
getoond dat ex-Joegoslavië de aanwezigheid van de eiser op zijn grondgebied niet zou 
aanvaarden, terwijl hij als staatloze geen enkele nationaliteit heeft en hem niet kan worden 
verweten dat hij geen initiatieven heeft genomen om te worden aanvaard op het grondge-
bied van ex-Joegoslavië, dat hem, evenmin als de andere Staten, als onderdaan erkent. 
Aangezien de eiser staatloos is, kan hij daarenboven naar geen enkel land regelmatig te-
rugkeren. Hem kan dus niet worden verweten dat hij niet is "teruggekeerd naar het land 
waar hij oorspronkelijk verbleef" en dat het voormelde land " zijn aanwezigheid op zijn 
grondgebied perfect (...) kan aanvaarden".

Het arrest, dat het bestaan niet erkent van overmacht die de eiser belet gevolg te geven 
aan het bevel om het grondgebied te verlaten en de toepassing van artikel 57, §2, van de 
wet van 8 juli 1976 verhindert, op grond dat de eiser niet aantoont dat hij vergeefs inspan-
ningen heeft gedaan om naar zijn land van oorsprong terug te keren en dat niets erop wijst 
dat de eiser onmogelijk kan terugkeren naar ex-Joegoslavië, dat hem als onderdaan zou 
erkennen of hem op zijn grondgebied zou aanvaarden, terwijl de eiser staatloos is, mis-
kent derhalve het begrip staatloze, zoals omschreven in artikel 1, 1°, van het Verdrag van 
New York van 28 september 1954, en is dus niet naar recht verantwoord.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Beide onderdelen samen
Artikel 1 van het Verdrag van New York van 28 september 1954 betreffende 

de status van staatlozen omschrijft de staatloze als een persoon die door geen en-
kele Staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd.

Die status sluit niet uit dat de staatloze, in voorkomend geval, het land waar hij 
verblijft kan verlaten en regelmatig naar een ander land kan terugkeren.

Het middel dat, in beide onderdelen, het tegendeel betoogt en hieruit afleidt 
dat de status van staatloze een geval van overmacht vormt, zodat artikel 57, §2, 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn niet kan worden toegepast, faalt naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
de verweerder in de kosten.

8 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Simon – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Mahieu.

Nr. 163

2° KAMER - 9 maart 2010

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
STRAFVORDERING - POLITIERECHTBANK - OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGELATEN MASSA'S EN 
AFMETINGEN VAN DE VOERTUIGEN - ARTIKEL 37, §2, 1°, WET GOEDERENVERVOER OVER DE 
WEG

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGELATEN MASSA'S EN AFMETINGEN VAN DE VOERTUIGEN - ARTIKEL 
37, §2, 1°, WET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID

3º WEGEN - ZORG VOOR DE WEGEN EN HET WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE 
TOEGELATEN MASSA'S EN AFMETINGEN VAN DE VOERTUIGEN - ARTIKEL 37, §2, 1°, WET 
GOEDERENVERVOER OVER DE WEG - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID

4º WEGVERKEER — ALLERLEI - ZORG VOOR DE WEGEN EN HET WEGVERKEER - 
OVERSCHRIJDING VAN DE TOEGELATEN MASSA'S EN AFMETINGEN VAN DE VOERTUIGEN - ARTIKEL 
37, §2, 1°, WET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG - STRAFVORDERING - BEVOEGDHEID

1º, 2°, 3° en 4° De politierechtbanken nemen kennis van de inbreuken op artikel 37, §2, 1°,  
Wet Goederenvervoer over de Weg, dat de opdrachtgever, de verlader, de vervoercom-
missionair of de commissionair-expediteur strafbaar stelt, die instructies gegeven hebben  
of daden gesteld die hebben geleid tot de overschrijding van de toegelaten massa's en  
afmetingen van de voertuigen1.  (Art. 138, 6°, Sv.; Art. 37, §2, 1°, Wet goederenvervoer 
over de weg)

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE MECHELEN T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.09.1474.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Mechelen van 9 september 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie: Cass., 18 feb. 2003, AR P.02.0900.N, AC, 2003, nr 114.
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Beoordeling
Middel
1. Het middel dat enkel betrekking heeft op de telastlegging M, voert schen-

ding aan van artikel 13 Grondwet en van de artikelen 138, 6°, 138, 15° en 179 
Wetboek van Strafvordering: door te oordelen dat de politierechtbank niet mate-
rieelrechtelijk bevoegd is kennis te nemen van de misdrijven vermeld in artikel 
37 Wet Goederenvervoer over de Weg, hebben de appelrechters zich als rechts-
college in hoger beroep onterecht onbevoegd verklaard.

2. Artikel 138, 6°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de politierechtbank 
kennis neemt: "van de misdrijven omschreven in de wetten en verordeningen op 
de barelen, de openbare en geregelde diensten van gemeenschappelijk vervoer te 
land en te water, de wegen te land en te water en het wegverkeer".

Artikel 138, 15°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de politierechtbank 
kennis neemt: "van de wanbedrijven waarvan de kennisneming hun door een bij-
zondere bepaling is opgedragen".

3. Artikel 35, §5, Wet Goederenvervoer over de Weg, ingevoegd bij artikel 10 
van de wet van 24 maart 2003, verleent bevoegdheid aan de politierechtbanken 
kennis te nemen van de inbreuken omschreven in artikel 36 van deze wet. 

Deze bijzondere bepaling vermeldt niet de wanbedrijven opgesomd in artikel 
37 Wet Goederenvervoer over de Weg. Dit verhindert evenwel niet dat bij afwe-
zigheid van dergelijke uitdrukkelijke bevoegdheidbepaling, de politierechtbank 
materieelrechtelijk bevoegd kan zijn op grond van andere bevoegdheidsregelen. 

4. De telastlegging M betreft een inbreuk op artikel 37, §2, 1°, Wet Goederen-
vervoer over de Weg. Die bepaling stelt strafbaar de opdrachtgever, de verlader, 
de vervoercommissionair of de commissionair-expediteur die instructies gegeven 
hebben of daden gesteld die hebben geleid tot de overschrijding van de toegela-
ten massa's en afmetingen van de voertuigen. 

Deze bepaling beoogt onder meer de zorg voor de wegeninfrastructuur en het 
wegverkeer,  en valt  derhalve onder de misdrijven vermeld in artikel  138, 6°, 
Wetboek van Strafvordering.

5. Het bestreden vonnis verantwoordt derhalve niet naar recht zijn onbevoegd-
heidsbeslissing voor de telastlegging M en de daarmee samenhangende overige 
telastleggingen.

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

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Antwerpen, rechtszitting 

houdende in hoger beroep.
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9 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. F. Vanden Bogaerde, Veurne en K. Van Praet, Antwerpen.

Nr. 164

2° KAMER - 9 maart 2010

1º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - BETEKENING NIET AAN DE BEKLAAGDE IN PERSOON - KENNIS VAN 
DE BETEKENING - TOEZICHT VAN HET HOF

2º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS - BETEKENING NIET AAN DE BEKLAAGDE IN PERSOON 
- KENNIS VAN DE BETEKENING - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
VERSTEKVONNIS - BETEKENING NIET AAN DE BEKLAAGDE IN PERSOON - BEOORDELING DOOR DE 
FEITENRECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF

1º, 2° en 3° De rechter oordeelt onaantastbaar of en wanneer de beklaagde kennis kreeg 
van de betekening van de verstekbeslissing; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de 
door hem vastgestelde feiten geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of 
op grond daarvan niet kunnen verantwoord worden1. (Art. 187, tweede lid, Sv.)

(D.)

ARREST

(AR P.09.1729.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

correctionele kamer, van 28 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 187, tweede lid, Wetboek van 

Strafvordering: de appelrechters leiden uit de feitelijke vaststellingen van de be-
tekening van het uittreksel aangaande de onmiddellijke aanhouding en van de in-
diening van een verzoekschrift tot kosteloze rechtsbijstand af dat de eiser min-
stens vanaf 20 november 2008 kennis had van de reden van zijn opsluiting; ken-
nis van de inhoud van het verstekarrest levert nog geen kennis op van het tijdstip 
van betekening ervan; de appelrechters die op grond van die feitelijke vaststellin-

1 Zie: Cass., 21 feb. 1984, AR 8537, AC, 1983-1984, nr 348; Cass., 3 jan. 1989, AR 2967, AC, 1988-
1989, nr 256.
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gen het verzet niet-ontvankelijk verklaren wegens laattijdigheid, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

2. Overeenkomstig artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering kan de 
beklaagde die bij verstek veroordeeld is, wanneer de betekening van het vonnis 
niet aan hem in persoon is gedaan, wat de veroordelingen tot straf betreft in ver-
zet komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de be-
tekening kennis heeft gekregen en, indien het niet blijkt dat hij daarvan kennis 
heeft gekregen, totdat de termijnen van verjaring van de straf verstreken zijn.

3. De rechter oordeelt onaantastbaar of en wanneer de beklaagde kennis kreeg 
van de betekening van de verstekbeslissing.

Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten geen 
gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kun-
nen verantwoord worden.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het veroordelend verstekarrest 

van 4 oktober 2005 betekend werd aan de procureur des Konings te Gent op 17 
oktober 2005 vermits de eiser geen gekende woonst in België had;

- het bevel tot onmiddellijke aanhouding, meer bepaald een uittreksel uit het 
arrest van het hof van beroep te Gent van 4 oktober 2005 dat zijn onmiddellijke 
aanhouding beveelt, aan de eiser betekend werd bij zijn aankomst in België op 
20 november 2008 ingevolge een uitleveringsverzoek;

- de eiser onmiddellijk een raadsman heeft geconsulteerd die reeds op 27 no-
vember 2008 een verzoekschrift  tot  kosteloze rechtsbijstand indiende met het 
oog op het aantekenen van het verzet.

Op grond van deze gegevens oordelen de appelrechters dat de eiser "wel dege-
lijk na zijn vrijheidsberoving in Togo, minstens vanaf 20 november 2008 kennis 
had van de reden van zijn opsluiting, namelijk ingevolge het betekend verstekar-
rest van het hof van beroep te Gent van 4 oktober 2005", en dat het door hem op 
11 december 2008 aangetekende verzet laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk is.

Aldus stellen de appelrechters niet vast of en wanneer de eiser kennis heeft ge-
kregen van de betekening van het verstekarrest waarbij hij tot straf werd veroor-
deeld, en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

9 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-
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generaal – Advocaat: mr. H. van bavel, Brussel.

Nr. 165

2° KAMER - 9 maart 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN GEBRUIKT VÓÓR DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 6 JANUARI 2003 - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID 
DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE GELAST DOOR HET VONNISGERECHT - 
CRITERIA

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEPASSING VAN 
DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN GEBRUIKT 
VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 6 JANUARI 2003 - CONTROLE VAN DE 
REGELMATIGHEID - CONTROLE GELAST DOOR HET VONNISGERECHT - CRITERIA

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE 
OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN GEBRUIKT VÓÓR DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 6 JANUARI 2003 - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID 
DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN 
STRAFVORDERING - CRITERIA - ONDERSCHEID MET ONDERZOEK UITGEVOERD MET TOEPASSING VAN 
DE ARTIKELEN 135BIS, §2, EN 235BIS, SV. OF UITGEVOERD DOOR FEITENRECHTER

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEPASSING VAN 
DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN GEBRUIKT 
VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 6 JANUARI 2003 - CONTROLE VAN DE 
REGELMATIGHEID - ARTIKEL 235TER SV. - CRITERIA - ONDERSCHEID MET ONDERZOEK 
UITGEVOERD MET TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 135BIS, §2, EN 235BIS, SV. OF UITGEVOERD 
DOOR FEITENRECHTER

1º en 2° Wanneer een zaak, waarin vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003  
de bijzondere opsporingsmethode van observatie werd toegepast, met toepassing van 
artikel 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling aanhangig wordt gemaakt, moet deze haar controle uitoefenen teneinde na te  
gaan of die bijzondere opsporingsmethode is uitgevoerd met voorafgaande machtiging  
van de rechterlijke overheid en onder haar toezicht en of de beginselen van proportion-
aliteit en subsidiariteit in acht zijn genomen; zij kan dit enkel doen met de gegevens die  
toen wettelijk voorhanden waren1. (Artt. 189ter en 235ter, Sv.)

3º en 4° Wanneer de bijzondere opsporingsmethode observatie is uitgevoerd vóór de in-
werkingtreding van de wet van 6 januari 2003, en de kamer van inbeschuldigingstelling 
met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering haar controle uitvoert, gaat  
zij  enkel  na  of  die  bijzondere  opsporingsmethode  is  uitgevoerd  met  voorafgaande  
machtiging van de rechterlijke overheid en onder haar toezicht en of de beginselen van 
proportionaliteit en subsidiariteit in acht zijn genomen; die controle is daartoe beperkt en  
heeft niet dezelfde draagwijdte als het onderzoek uitgevoerd met toepassing van de ar-
tikelen 135bis, §2, en 235bis van hetzelfde wetboek of uitgevoerd door de feitenrechter  
die de regelmatigheid van een onderzoekshandeling in haar geheel beoogt en in welk  
geval dit onderzoek zowel de bijzondere opsporingsmethode observatie als alle andere  

1 Cass.,  10  maart  2009,  AR  P.09.0061.N,  AC,  2009,  nr  188;  Zie:  Cass.,  28  okt.  2008,  AR 
P.08.0706.N,  AC, 2008, nr 587; Cass., 31 maart 2009, AR P.09.0159.N (onuitgegeven); Cass., 20 
okt. 2009, AR P.09.1379.N (onuitgegeven).
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onderzoekshandelingen kan betreffen2. (Artt. 135bis, §2, 235bis en 235ter, Sv.)

(S.)

ARREST

(AR P.09.1871.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 19 november 2009 op verwijzing gewe-
zen ingevolge het arrest van het Hof van 31 maart 2009.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 189ter en 235ter Wet-

boek van Strafvordering: het arrest doet de controle van de bijzondere opspo-
ringsmethode observatie aan de hand van het strafdossier; de controle met toe-
passing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering kan enkel op grond van 
het vertrouwelijke dossier geschieden.

2. In zijn arrest 98/2008 van 3 juli 2008 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat 
het feit dat de wet niet voorziet in een mogelijkheid van controle door de kamer 
van inbeschuldigingstelling van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en 
infiltratie aangewend vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 
waarbij de artikelen 47ter en volgende Wetboek van Strafvordering zijn inge-
voerd, voor de uitoefening van het recht van verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces discriminerend is. Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat aan deze 
ongrondwettigheid kan worden geremedieerd door de toepassing van de artikelen 
189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering vermits de wet van 27 december 
2005 een rechter heeft aangewezen die in vergelijkbare omstandigheden bevoegd 
is. 

3. Hieruit volgt dat wanneer een zaak waarin vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 6 januari 2003 een bijzondere opsporingsmethode observatie werd toe-
gepast, met toepassing van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvor-
dering  voor  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  aanhangig  wordt  gemaakt, 
deze haar controle moet uitoefenen teneinde na te gaan of die bijzondere opspo-
ringsmethode  is  uitgevoerd  met  voorafgaande machtiging  van  de  rechterlijke 
overheid en onder haar toezicht en of de beginselen van proportionaliteit en sub-
sidiariteit in acht zijn genomen. Zij kan dit enkel doen met de gegevens die toen 
wettelijk voorhanden waren. 

2 Ibid.
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Vermits de wet toen niet voorzag in het samenstellen van een vertrouwelijk 
dossier als bedoeld in artikel 47septies, §1, Wetboek van Strafvordering, kan de 
kamer van inbeschuldigingstelling haar controle enkel uitoefenen aan de hand 
van de beschikbare stukken.

Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, artikel 14 IVBPR 

en de artikelen 10 en 11 Grondwet alsmede miskenning van het recht van verde-
diging: de kamer van inbeschuldigingstelling heeft in een niet tegensprekelijke 
procedure aan de hand van het niet vertrouwelijke dossier uitspraak gedaan over 
de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode; hierdoor is eisers recht 
van verdediging miskend.

Het onderdeel verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen aan 
het Grondwettelijk Hof:

"Schendt  artikel  235ter  Wetboek  van  Strafvordering de  artikelen  10 en 11 
Grondwet gelezen in samenhang met artikel 6 EVRM en artikel 14 IVBPR voor 
zover het ten aanzien van personen die het voorwerp zijn van de bijzondere op-
sporingsmethode observatie waaromtrent geen vertrouwelijk dossier werd opge-
steld, de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht voorafgaand aan het debat 
ten gronde op definitieve wijze uitspraak te doen over de aangewende bijzondere 
opsporingsmethoden zodat zij wordt verplicht om hieromtrent standpunt in te ne-
men in een uitzonderingsprocedure, in een niet tegensprekelijk debat, in afwezig-
heid van de burgerlijke partijen, zonder het tegensprekelijk horen van getuigen, 
terwijl een andere categorie van personen die zich in een vergelijkbare situatie 
bevinden omdat zij het voorwerp uitmaken van een ingrijpende schending van 
hun privé-leven, zoals die zich voordoet bij een beschikking tot huiszoeking, een 
beschikking tot telefoontap of een niet-stelselmatige observatie waarin evenmin 
een vertrouwelijk dossier wordt opgesteld, wel worden toegelaten om in een te-
gensprekelijk debat in aanwezigheid van alle procespartijen aan de hand van alle 
stukken van het strafdossier met de nodige tijd en faciliteiten en met tegenspre-
kelijk horen van getuigen, hiervan de regelmatigheid te betwisten?"

5. Wanneer de bijzondere opsporingsmethode observatie is uitgevoerd vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003, en de kamer van inbeschuldi-
gingstelling met toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering haar 
controle uitvoert, gaat zij enkel na of die bijzondere opsporingsmethode is uitge-
voerd met voorafgaande machtiging van de rechterlijke overheid en onder haar 
toezicht en of de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht zijn ge-
nomen. 

Die controle is daartoe beperkt en heeft niet dezelfde draagwijdte als het on-
derzoek uitgevoerd met toepassing van de artikelen 135bis, §2, en 235bis van 
hetzelfde wetboek of uitgevoerd door de feitenrechter en die de regelmatigheid 
van een onderzoekshandeling in haar geheel beoogt. In dat geval kan dit onder-
zoek zowel de bijzondere opsporingsmethode observatie als alle andere onder-
zoekshandelingen betreffen.

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 
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recht.
6. Die beperkte controle uitgevoerd met toepassing van artikel 235ter Wetboek 

van Strafvordering belet de eiser niet om in een later stadium van de rechtsple-
ging in een tegensprekelijk debat de regelmatigheid van de onderzoekshandeling 
observatie in haar geheel te laten onderzoeken. Bijgevolg is eisers recht van ver-
dediging niet miskend.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
7. De prejudiciële vraag gaat volledig uit van de hierboven onjuist bevonden 

rechtsopvatting dat de beperkte controle ex artikel 235ter Wetboek van Strafvor-
dering dezelfde draagwijdte heeft als het onderzoek van de regelmatigheid van 
een onderzoekshandeling in haar geheel. 

Ambtshalve onderzoek
8. 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 in de kosten.

9 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 166

2° KAMER - 9 maart 2010

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN TENUITVOERLEGGING - NIEUW 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL WEGENS DEZELFDE FEITEN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "NON BIS 
IN IDEM" - TOEPASSELIJKHEID

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - DRAAGWIJDTE - 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN TENUITVOERLEGGING - NIEUW EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL WEGENS DEZELFDE FEITEN - TOEPASSELIJKHEID

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - WEIGERING VAN 
TENUITVOERLEGGING - NIEUW EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL WEGENS DEZELFDE FEITEN - 
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - TOEPASSELIJKHEID

1º, 2° en 3° Het non bis in idem beginsel dat verband houdt met het beëindigen van de 
strafvordering en inhoudt dat een persoon die bij onherroepelijk vonnis is berecht, niet  
wegens dezelfde feiten opnieuw kan worden vervolgd, houdt niet in dat wanneer een on-
derzoeksgerecht  de  tenuitvoerlegging  van  een  Europees  aanhoudingsbevel  heeft  
geweigerd, het later geen uitspraak meer kan doen over de tenuitvoerlegging van een  
nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd wegens dezelfde feiten als het eerste door de uit-
vaardigende staat is ingetrokken; in dat geval spreekt het onderzoeksgerecht zich im-
mers niet uit over de strafvervolging.
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(E.)

ARREST

(AR P.10.0361.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van het non bis in idem beginsel: bij be-

schikking van 30 november 2007 heeft de raadkamer te Brugge op grond van ar-
tikel 4, 4°, Wet Europees Aanhoudingsbevel de tenuitvoerlegging van het ten 
aanzien van de eiser afgeleverde Europees aanhoudingsbevel geweigerd; het on-
derzoeksgerecht kan bijgevolg niet opnieuw over een Europees aanhoudingsbe-
vel dat gesteund is op dezelfde gronden, uitspraak doen.

2. Het non bis in idem beginsel houdt verband met het beëindigen van de straf-
vordering en houdt in dat een persoon die bij onherroepelijk vonnis is berecht, 
niet wegens dezelfde feiten opnieuw kan worden vervolgd. Dit beginsel houdt 
niet in dat wanneer een onderzoeksgerecht de tenuitvoerlegging van een Euro-
pees aanhoudingsbevel heeft geweigerd, het later geen uitspraak meer kan doen 
over de tenuitvoerlegging van een nieuw aanhoudingsbevel uitgevaardigd we-
gens dezelfde feiten als het eerste dat door de uitvaardigende staat is ingetrok-
ken. In dat geval spreekt het onderzoeksgerecht zich immers niet  uit  over de 
strafvervolging.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
3. Het arrest oordeelt dat het Europees aanhoudingsbevel waarvan hier de ten-

uitvoerlegging wordt gevorderd, een nieuw aanhoudingsbevel is ter vervanging 
van het vorige dat door de uitvaardigende staat is ingetrokken. Op die grond 
verklaart  het  dat  het  verzoek  tot  tenuitvoerlegging  van  dit  Europees  aanhou-
dingsbevel ontvankelijk is. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve beoordeling
4. 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 in de kosten.
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9 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. M. Langerock, Brugge.

Nr. 167

2° KAMER - 10 maart 2010

1º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE - 
OPDECIEMEN - VERMELDING IN HET VONNIS - ARTIKEL 1, TWEEDE LID, WET 5 MAART 1952 - 
VERZUIM - GEVOLG

2º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE - 
OPDECIEMEN - WETTELIJKE BEPALINGEN - VERMELDING IN HET VONNIS

3º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - OPDECIEMEN - BEREKENINGSWIJZE

1º Het verzuim van de rechter om de toepasselijke opdeciemen te vermelden heeft geen in-
vloed op de wettelijkheid van de beslissing, als het cijfer van de toegepaste decimen vol-
doende kan afgeleid worden uit de vermelding van het oorspronkelijke bedrag van de  
geldboete en de uitkomst van de verhoging1.  (Art. 1, Wet 5 maart 1952 betreffende de 
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten)

2º De vermelding van de wettelijke bepalingen die in de verhoging van de opdeciemen  
voorzien is niet vereist door artikel 149 G.W. en evenmin door artikel 195, eerste lid, Sv.,  
aangezien die verhoging, die met een economisch oogmerk is ingevoerd, niet de aard 
van de straf wijzigt en geen verband houdt met de mate waarin de vervolgde persoon 
schuldig is2. (Art. 149, Gw. 1994; Art. 195, eerste lid, Sv.)

3º De toevoeging van een decime aan een bedrag verhoogt dat bedrag met één tiende3 
(Art. 1, Wet 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten)

(C. T. STAD WAVER e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1692.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, correctionele kamer, van 17 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 167. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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ring
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
Nadat het arrest de geldboete die de eiser is opgelegd wegens een in de nacht 

van 24 op 25 juli 2004 gepleegd misdrijf, heeft vastgesteld op tweehonderd euro, 
zegt het dat die geldboete, met toepassing van de wet op de opdeciemen, op elf-
honderd euro wordt gebracht.

Krachtens artikel 1, eerste en tweede lid, van de wet van 5 maart 1952 betref-
fende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd bij artikel 36 
van de wet van 7 februari 2003 dat in werking is getreden op 1 maart 2004, stel-
len de hoven en rechtbanken in hun arresten of vonnissen vast dat de geldboete 
die ten laste van de beklaagde is uitgesproken met name op grond van het Straf-
wetboek, met vijfenveertig decimes is verhoogd. Tevens wordt het uit die verho-
ging voortvloeiende cijfer vermeld.

De eiser verwijt het arrest dat het gebrekkig is gemotiveerd en artikel 1 van de 
wet van 5 maart 1952 schendt, aangezien het hof van beroep verzuimd heeft het 
bedrag te preciseren van de opdeciemen die in het onderhavige geval van toepas-
sing zijn.

Enerzijds heeft het voormelde verzuim geen invloed op de wettigheid van de 
beslissing, vermits het cijfer van de toegepaste opdeciemen voldoende kan afge-
leid worden uit de vermelding van het oorspronkelijke bedrag van de geldboete 
en de uitkomst van de verhoging.

Anderzijds wijzigt de verhoging van de deciemen, die met een economisch 
oogmerk is ingevoerd, niet de aard van de straf en houdt ze geen verband met de 
mate waarin de vervolgde persoon schuldig is. Daaruit volgt dat de vermelding 
van de wettelijke bepalingen die in de verhoging voorzien, niet vereist is door ar-
tikel 149 Grondwet en evenmin door de artikelen 195, eerste lid, en 211 Wet-
boek van Strafvordering. Het voormelde artikel 195 legt immers alleen de ver-
melding op van de wettelijke bepalingen die het feit strafbaar stellen en van die 
waarbij een straf wordt opgelegd, zonder dat het artikel de aanpassing wegens 
muntontwaarding in aanmerking neemt.

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Koster, advocaat-generaal met opdracht – Ad-
vocaat: mr. A. Château, Brussel.
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Nr. 168

2° KAMER - 10 maart 2010

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - FEITELIJKE VERMOEDENS - FEITELIJKE 
GEGEVENS DIE UIT DE VERKLARINGEN ZIJN GEHAALD - GEVOLGTREKKING - RECHT VAN VERDEDIGING 
- EERBIEDIGING

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - GETUIGEN - VERHOOR - OPPORTUNITEIT - 
FEITELIJKE BEOORDELING

1º De gevolgtrekking dat een feit niet onverenigbaar is met de bezwaren tegen een vervol-
gde  persoon,  schendt  noch  artikel  6  E.V.R.M.,  noch  het  algemeen  beginsel  van  de 
eerbiediging van het recht van verdediging, wanneer zij steunt op feitelijke gegevens die,  
vermits zij gehaald zijn uit verklaringen die zich in het dossier bevinden, aan de tegen-
spraak van de partijen werden onderworpen. 

2º De bodemrechter beoordeelt in feite, met eerbiediging van het recht van verdediging, de  
noodzaak of de gepastheid van het verhoor van getuigen op de zitting1. 

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1899.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, correctionele kamer, van 24 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eiser op zijn mobiele telefoon, de dag van de feiten, 

om zeventien uur vierenveertig, een bericht heeft ontvangen.
Het stelt eveneens vast dat, volgens een getuige, de grootste van de drie daders 

aan het telefoneren was toen hij het metrostation uitliep, luttele seconden vóór de 
agressie.

De eiser heeft daaruit opgemaakt dat hij geen van de daders van de diefstal 
kon zijn aangezien uit het dossier blijkt dat die om zeventien uur dertig was ge-
pleegd, zodat de ontvangst van het voormelde bericht op zijn telefoon niet voor-
afgaat aan de feiten maar dateert van nà de feiten.

Met een beoordeling in feite waarop het Hof geen toezicht mag uitoefenen, 
oordelen de appelrechters dat de feiten, in tegenstelling tot wat de eiser heeft 
aangevoerd, niet om zeventien uur dertig zijn voorgevallen, vermits het slachtof-

1 Zie Cass., 24 april 2007, AR P.07.0068.N, AC, 2007, nr. 206.
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fer en de getuigen juist op dat ogenblik nog in het gebouw aan het werken waren.
Het arrest oordeelt, met name op grond van de verklaring van het slachtoffer, 

dat meerdere minuten zijn verlopen tussen het ogenblik waarop zij haar kantoor 
heeft verlaten en de diefstal waarvan zij het slachtoffer werd, aangezien zij een 
lift diende te nemen, het gebouw diende te verlaten, de Jozef II straat diende af te 
lopen om ter hoogte van het metrostation aan te komen.

De appelrechters leiden daaruit af dat het uur van ontvangst van het bericht 
niet onverenigbaar was met de feiten die de eiser ten laste zijn gelegd.

Deze gevolgtrekking schendt noch artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch het algemeen 
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, want zij steunt op 
feitelijke gegevens die, vermits zij gehaald zijn uit verklaringen die zich in het 
dossier bevinden, aan de tegenspraak van de partijen werden onderworpen.

De appelrechters die oordelen dat de voor het slachtoffer benodigde tijd om 
zich van haar kantoor te begeven naar de plaats waar zij werd overvallen, doet 
vermoeden dat de telefoon van de eiser enkele seconden vóór de agressie werd 
opgebeld en niet veertien minuten erna, stoelen hun overtuiging niet op feitelijke 
gegevens waarvan zij buiten de rechtszitting kennis hebben gekregen, maar, wat 
niet hetzelfde is, op een feitelijk vermoeden dat in aanmerking genomen wordt 
zonder dat het arrest het wettelijk begrip verdraait.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Behoudens de eerbiediging van het recht van verdediging, beoordeelt de bo-

demrechter in feite de noodzaak of de gepastheid van het verhoor van getuigen 
op de rechtszitting. Artikel 6, §1 en 3, d, van het Verdrag wijkt van die regel niet 
af.

Het arrest wijst erop dat de eiser een mobiele telefoon bezit die de dag van de 
feiten, rond het tijdstip van de diefstal werd opgebeld, dat de antenne die werd 
geactiveerd om die oproep door te zenden, zich in een parallelle straat bevindt 
met die waar de diefstal werd gepleegd, dat de eiser zelfs niet heeft kunnen ver-
klaren aan wie hij, de dag van de feiten, zijn toestel heeft uitgeleend, dat een ge-
tuige de grootste van de drie daders met zijn toestel heeft zien telefoneren, dat de 
eiser ongeveer twee meter lang is, dat het onderzoek van het inkomend en uit-
gaand telefoonverkeer van de eiser en een mededader, die definitief wegens de 
agressie is veroordeeld, aantoont dat beide mannen de dag van de feiten dezelfde 
weg heen en terug hebben genomen.

De appelrechters die aldus de redenen preciseren waarom zij van de schuld 
van de eiser overtuigd zijn, geven de redenen aan waarom zij het niet nuttig oor-
delen om de getuige op de rechtszitting te ondervragen over het feit of het be-
richt waarover hij het had een mondeling dan wel een schriftelijk bericht was.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. A. Château, Brussel.

Nr. 169

1° KAMER - 11 maart 2010

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VOORWAARDEN

2º ADVOCAAT - KOSTEN EN ERELONEN - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VOORWAARDEN

1º en 2° De in het gelijk gestelde procespartij heeft recht op de rechtsplegingsvergoeding  
indien zij zich liet bijstaan en vertegenwoordigen door een advocaat; procespartijen die in 
persoon  verschijnen,  kunnen  geen  rechtsplegingsvergoeding  vorderen1.  (Art.  1022, 
eerste lid, Ger.W.)

(V. e.a. T. L. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0042.N)

I. RECHTSPLEGING VAN HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 september 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede middel
5. Krachtens artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek mogen, benevens de 

1 Zie J.-F. VAN DROOGENBROECK en B. DE CONINCK, La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais 
et honoraires d'avocat, JT, 2008, 51, nr 65; H. LAMON, Verhaalbaarheid advocatenkosten. Wet van 21 
april 2007, NjW, 2007, 436, nr 8.
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stukken die bij het dossier van de rechtspleging werden gevoegd, in het proces 
voor het Hof uitsluitend aangewend worden de stukken die voldoen aan de voor-
schriften van de artikelen 1097, 1098 en 1099 van dit wetboek, alsmede de akten 
van afstand of hervatting van het geding, de akten van overlijden ingeval het 
overlijden de rechtsvordering doet vervallen, de machtigingen om te pleiten en 
de stukken die zijn overgelegd ten bewijze dat de voorziening of de memorie van 
antwoord is toegelaten.

Het Hof kan geen acht slaan op de brief van 21 april 2009 die door de tweede 
en derde verweerders aan de griffie  werd toegezonden en waarbij  zij  afstand 
doen van de rechtsplegingsvergoeding die hen werd toegekend door het bestre-
den vonnis.

6.  Krachtens  artikel  1022,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  is  de 
rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelo-
nen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Hieruit volgt dat de in het gelijk gestelde procespartij recht heeft op de rechts-
plegingsvergoeding, indien zij zich liet bijstaan en vertegenwoordigen door een 
advocaat en dat procespartijen die in persoon verschijnen, geen rechtsplegings-
vergoeding kunnen vorderen. 

7. De appelrechters die de eisers veroordelen tot het betalen van een rechtsple-
gingsvergoeding van 1.200 euro aan de tweede en derde verweerder die geen be-
roep deden op een advocaat, schenden artikel 1022, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum 
Het Hof,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de rechts-

plegingsvergoeding die werd toegekend aan de tweede en derde verweerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op het kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.

11 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 170

1° KAMER - 11 maart 2010

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ALGEMEEN - GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN 
- PROVISIONELE UITKERING TOT ONDERHOUD - VASTSTELLING - VOORWAARDEN

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - PROVISIONELE UITKERING TOT 
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ONDERHOUD - VASTSTELLING - VOORWAARDEN

1º en 2° Bij  het  vaststellen van de provisionele  uitkering  tot  onderhoud die tijdens het  
echtscheidingsgeding verschuldigd is, moet de rechter rekening houden met de inkom-
sten waarover de schuldeiser en de schuldenaar werkelijk kunnen beschikken na het be-
talen van de lasten die hen door de fiscale en sociale wetten worden opgelegd1.  (Artt. 
301, 306, 307 en 307bis, Ger.W.)

(B. T. V.)

ARREST

(AR C.09.0109.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 oktober 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
1. Bij het vaststellen van de provisionele uitkering tot onderhoud die tijdens 

het echtscheidingsgeding verschuldigd is, moet de rechter rekening houden met 
de inkomsten waarover de schuldeiser en de schuldenaar werkelijk kunnen be-
schikken na het betalen van de lasten die hen door de fiscale en sociale wetten 
worden opgelegd.

2. Door alleen acht te slaan op de netto-belastbare inkomsten van de eiser en 
van de verweerster en geen rekening te houden met de uiteenlopende fiscale las-
ten die op die inkomsten drukken, hebben de appelrechters geen rekening gehou-
den met de inkomsten waarover de echtgenoten werkelijk konden beschikken en 
verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.

Het middel 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 ver-

nietigde arrest.

11 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met 

1 Cass., 16 jan. 2009, AR C.07.0525.N, niet gepubliceerd; zie ook Cass., 11 juni 1987, AR 7768, AC, 
1986-87, nr 618.
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opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 171

1° KAMER - 11 maart 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - ABNORMAAL KARAKTER - BEOORDELING

1º Een zaak is behept met een gebrek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waar-
door zij  in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken1.  (Art.  1384, eerste lid, 
B.W.)

2º Het abnormaal karakter van de zaak kan slechts worden beoordeeld door een vergelijk-
ing te maken met zaken van dezelfde soort en hetzelfde type om uit te maken aan welke  
vereisten van de zaak het slachtoffer zich normaal mocht verwachten. (Art. 1384, eerste 
lid, B.W.)

(AQUAFIN nv T. CROWN SPECIALITY PACKAGING nv e.a.)

ARREST

(AR C.09.0186.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Een zaak is behept met een gebrek wanneer zij een abnormaal kenmerk ver-

toont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.
Het abnormaal kenmerk van de zaak kan slechts worden beoordeeld door een 

vergelijking te maken met zaken van dezelfde soort en hetzelfde type om uit te 
maken aan welke vereisten van de zaak het slachtoffer zich normaal mocht ver-
wachten.

2. Het arrest oordeelt dat het afwateringssysteem op het ogenblik van het scha-
degeval in 1998 in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-
boek functioneel gebrekkig was voor de waterafvoer van het gebied waarvoor 

1 Cass., 30 jan. 2003, AR C.00.0726.F, C.01.0044.F, C.01.0065.F, AC, 2003, nrs 70, 71 en 72.
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het bestemd was omdat het een onvoldoende pompcapaciteit had om overstro-
mingen te voorkomen en het lozingsdebiet in de concrete omstandigheden van de 
omgeving te laag bleek te zijn. Het arrest geeft aldus te kennen dat de afwate-
ringsinstallatie  ingevolge  het  vastgesteld  gebrek  niet  voldeed  aan  het  model 
waaraan men zich normaal mocht verwachten, derhalve een abnormaal kenmerk 
vertoonde.

3. In zoverre het middel aanvoert dat het arrest de "abnormale gesteldheid" van 
de afwateringsinstallatie niet vaststelt, mist het feitelijke grondslag.

Op grond van de voormelde vaststellingen vermocht het arrest het bestaan van 
een gebrek in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aan 
te nemen en kan het middel in zoverre het de miskenning van het begrip "gebrek 
in de zaak" aanvoerde, niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.

11 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. De Gryse en Wouters.

Nr. 172

1° KAMER - 11 maart 2010

1º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - BURGERLIJKE ZAKEN - ONSPLITSBAAR GESCHIL - 
BEGRIP

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - ONSPLITSBAAR GESCHIL - BEGRIP

1º  en  2°  Wanneer  een  vordering  tegen  meerdere  verweerders  wordt  geformuleerd  
strekkende  tot  schadevergoeding  op  grond  van  hun  aansprakelijkheid,  is  de  om-
standigheid  dat  hoger  beroep  werd  aangetekend  tegen  de  beslissing  waarbij  deze 
vordering reeds gedeeltelijk gegrond werd verklaard tegen een van hen, terwijl omtrent  
de aansprakelijkheid van een andere nog een expertise werd bevolen, en de appelproce-
dure aan deze laatste enkel werd aangezegd, niet van aard de gezamenlijke tenuitvoer-
legging van de onderscheiden beslissingen in eerste en tweede aanleg materieel onmo-
gelijk te maken1. (Artt. 31 en 1053, Ger.W.)

(STAD ANTWERPEN T. M. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0225.N)

1 Zie Cass., 1 feb. 1991, AR 6937, AC, 1990-91, nr 293.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 november 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is het geschil enkel on-

splitsbaar in de zin van artikel 1053 van dit wetboek wanneer de gezamenlijke 
tenuitvoerlegging  van  de  onderscheiden  beslissingen  waartoe  het  aanleiding 
geeft, materieel onmogelijk is.

2. De appelrechters verklaren het hoger beroep niet-toelaatbaar, na te hebben 
vastgesteld dat:

- de eerste rechter de eerste verweerder niet aansprakelijk heeft verklaard, de 
eiseres wel aansprakelijk, terwijl een nader onderzoek werd bevolen omtrent de 
aansprakelijkheid van de derde verweerder, waartoe een gerechtsdeskundigenon-
derzoek werd bevolen;

- in hoger beroep de eiseres de verdeling van de aansprakelijkheid beoogt tus-
sen de voormelde partijen en er een tegenstrijdigheid van belangen voorhanden 
is tussen de derde verweerder en de eiseres;

- hoger beroep door de eiseres werd ingesteld tegen de eerste en tweede ver-
weerders, maar niet tegen de derde verweerder, aan wie het verzoekschrift tot 
hoger beroep enkel werd aangezegd.

Zij oordelen dat voor de eerste rechter en in hoger beroep tussen de derde ver-
weerder en de eiseres, tegenstrijdige beslissingen omtrent de aansprakelijkheid 
kunnen tot stand komen, waardoor de gezamenlijke tenuitvoerlegging van die 
onderscheiden beslissingen materieel onmogelijk is.

3.  Wanneer  een vordering tegen meerdere verweerders wordt  geformuleerd 
strekkende tot schadevergoeding op grond van hun aansprakelijkheid, is de om-
standigheid dat hoger beroep werd aangetekend tegen de beslissing waarbij deze 
vordering reeds gedeeltelijk gegrond werd verklaard tegen een van hen, terwijl 
omtrent de aansprakelijkheid van een andere nog een expertise werd bevolen, en 
de appelprocedure aan deze laatste enkel werd aangezegd, niet van aard de geza-
menlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen in eerste en twee-
de aanleg materieel onmogelijk te maken.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
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Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.

11 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 173

1° KAMER - 11 maart 2010

1º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN GEDING - AFSTAND VAN 
GEDING IN HOGER BEROEP - DRAAGWIJDTE

2º BERUSTING - AFSTAND VAN GEDING IN HOGER BEROEP - GEVOLG

3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP 
- AFSTAND VAN GEDING - BERUSTING - GEVOLG

1º, 2° en 3° Wanneer een partij afziet van een geding in hoger beroep geeft zij het recht 
zelf om opnieuw hoger beroep in te stellen niet prijs, zodat een afstand van het geding in  
hoger beroep niet noodzakelijk impliceert dat de partij het vaste voornemen heeft haar in-
stemming te betuigen met de beslissing. (Artt. 820, 1044 en 1045, Ger.W.)

(H. T. DE HAUW & VANDER SCHELDEN V.O.F.)

ARREST

(AR C.09.0347.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest op, 30 oktober 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel 
1.  Krachtens  artikel  1044 van het  Gerechtelijk  Wetboek is  berusten in  een 

beslissing afstand doen van de rechtsmiddelen die een partij tegen alle of sommi-
ge punten van die beslissing kan aanwenden of reeds heeft aangewend.

Krachtens artikel 1045 kan de berusting uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn.
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De uitdrukkelijke berusting geschiedt bij eenvoudige akte, ondertekend door 
de partij of haar bijzondere gemachtigde.

De stilzwijgende berusting kan alleen worden afgeleid uit bepaalde en met el-
kaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vast voor-
nemen heeft haar instemming te betuigen met de beslissing.

2. Krachtens artikel 820 van het Gerechtelijk Wetboek ziet, bij afstand van ge-
ding, de partij af van de rechtspleging die zij is begonnen met een hoofdvorde-
ring of met een tussenvordering. Afstand van geding heeft niet ten gevolge dat 
het recht zal worden prijsgegeven.

3. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer een partij afziet van een geding in 
hoger beroep, zij het recht zelf om opnieuw hoger beroep in te stellen niet prijs-
geeft, zodat een afstand van het geding in hoger beroep niet noodzakelijk impli-
ceert dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de 
beslissing.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
- de eiser heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank van 

eerste aanleg te Oudenaarde van 22 oktober 2001 bij verzoekschrift ingeschreven 
op de algemene rol onder nummer 2001/2418;

- in deze appelprocedure verzocht de raadsman van de eiser tot afstand van ge-
ding onder de volgende motieven: "(de verweerster) was evenwel van oordeel 
dat bepaalde passages strijdig waren met de deontologie en oordeelde dat deze 
dienden te worden geweerd. Hij werd daarin uiteindelijk gevolgd door de staf-
houders van onze respectievelijke balies. Ik kan in de gegeven omstandigheden 
de procedure enkel oplossen via een afstand van geding (...) waarna via een ge-
zuiverd beroepsverzoekschrift een nieuwe procedure wordt opgestart".

- de afstand werd gedecreteerd bij arrest van 20 november 2003;
- een nieuwe appelakte werd neergelegd op 10 december 2003 door de eiser. 
De appelrechter oordeelt:
- van een eerder hoger beroep tegen voormeld vonnis werd door de eiser af-

stand gedaan;
- de afstand van geding werd gedecreteerd bij arrest van deze kamer van 20 

november 2003;
- de afstand houdt in dat de eiser heeft berust in het bestreden vonnis en dat 

zijn later hoger beroep derhalve niet ontvankelijk is.
5. Door louter op grond van een afstand van het appelgeding de berusting in de 

beroepen beslissing af te leiden, zonder na te gaan of hieruit het vaste voornemen 
van de partij om haar instemming te betuigen met die beslissing kan worden af-
geleid, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
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Vernietigt het bestreden arrest.

11 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. De Baets.

Nr. 174

1° KAMER - 11 maart 2010

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET 
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - 
TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER

Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.-boete te toetsen die  
een repressief karakter heeft, houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve  
appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wet-
telijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die in zijn beoordel-
ing expliciet wijst op het feit dat de belastingplichtige de B.T.W. wetens en willens niet  
heeft gefactureerd en doorgestort, vaststelt dat de afgevaardigd bestuurder strafrechtelijk  
werd veroordeeld en dat in de omstandigheden zoals deze blijken uit een proces-verbaal  
en de gevoerde onderhandelingen, het opleggen van een geldboete van 20 percent ver-
antwoord is, en vervolgens de opgelegde geldboete van 2OO procent van de ontdoken 
belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, geeft niet aan 
waarin de onevenredigheid zou bestaan, laat na te onderzoeken in welke mate het bestu-
ur zelf gebonden was door een sanctie en preciseert niet op welke gronden het bestuur  
van de vaste schalen had moeten afwijken1. (Artt. 70, §1, en 84, W.B.T.W., zoals het van 
toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992; Art. 1, laatste lid, K.B. nr. 41 van 30 jan. 
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk 
van de B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. HORECA VAN ZON nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
1. In het kader van een gerechtelijk onderzoek werd vastgesteld dat verweerster – een 

groothandelaar in horecaproducten – een deel van haar gerealiseerde verkopen niet fac-
tureerde aan de afnemende horecazaken maar aan een zusterbedrijf,  de NV INKOOP-
CENTRA VAN ZON,  die  deze fictieve aankopen op  haar  beurt  verwerkte  als  zijnde 
verkocht. Voor deze praktijk, die de horecazaken toeliet een deel van hun omzet in het 
zwart te realiseren, werden de bestuurders van de betrokken vennootschap veroordeeld bij 
vonnis van 28 november 2001 van de correctionele rechtbank te Hasselt.

Uit hoofde van die feiten werd op 15 december 2004 een dwangbevel uitgevaardigd 
lastens verweerster tot invordering van de ontdoken B.T.W. en bijhorigheden, waaronder 
de wettelijke boete, berekend in toepassing van artikel 70, §1, van het B.T.W.- Wetboek 
op tweemaal het bedrag van de ontdoken BTW.
Ingevolge het verzet van verweerster werd de administratieve boete bij vonnis van 4 april 
2007 van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt herleid van 200% naar 20% van de 
ontdoken belasting. 

Bij het thans bestreden arrest heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de beslissing van 
de eerste rechter op dit punt bevestigd.

1 Zie de conclusie van het O.M.
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Onderhavig cassatieberoep komt enkel op tegen het bestreden arrest wat de beslissing 
betreft tot herleiding van de boete tot 20% van de verschuldigde rechten.

2. In het  enig middel tot cassatie voert eiser aan dat de door het arrest uitgesproken 
vermindering van de opgelegde boete onder meer strijdig is met het voorschrift van art. 
70, §1, eerste lid, van het B.T.W.-Wetboek, alsook met artikel 1 van het K.B. nr. 41 van 
30 januari 1987 nu het toetsingsrecht van de administratieve geldboete niet inhoudt dat de 
rechter  om loutere  redenen van opportuniteit,  en tegen wettelijke  voorschriften in,  de 
opgelegde boeten kan kwijtschelden of verminderen. Eiser wijst erop dat uit de in het be-
streden arrest vermelde gegevens niet kan worden afgeleid dat de toepassing van de wet, 
in zoverre deze een geldboete van 200% oplegt, onverenigbaar is met de dwingende eisen 
van internationale  verdragen  en  van het  interne recht,  met  inbegrip  van de algemene 
rechtsbeginselen, waaronder het evenredigheidsbeginsel. 

Het bestreden arrest, dat expliciet verwijst naar het bewust karakter van de inbreuken, 
laat, volgens eiser, na te onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was door 
een  sanctie,  en  preciseert  anderzijds  niet  op  welke  gronden  de  administratie  van  de 
voorschriften van het K.B. nr. 41 had moeten of mogen afwijken.

3. Artikel 70, §1 van het B.T.W.-Wetboek schrijft voor dat “voor iedere overtreding 
van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete wordt opgelegd gelijk aan het  
dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting”.

De krachtens dat artikel opgelegde boete kan verminderd worden in de gevallen en on-
der de voorwaarden omschreven in het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en in 
de daarbij gevoegde schalen.

Krachtens het laatste lid van artikel 1 van dit koninklijk besluit zijn de schalen voor 
vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van toepassing ten aanzien van 
overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan 
mogelijk te maken.

4. Vooraf weze opgemerkt dat eiser de toepasselijkheid van de artikelen 6 EVRM en 14 
BUPO-verdrag, waarnaar het hof van beroep verwijst in het bestreden arrest, niet in vraag 
stelt.

Volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens moet een penale sanctie in de 
zin van artikel 6.1 EVRM in ieder geval kunnen worden onderworpen aan een orgaan van 
de rechterlijke macht met volle rechtsmacht (E.H.R.M., Schmautzer/Oostenrijk, 23 okt. 
1995,  Serie  A,  nr.  328;  EHRM,  Fischer/Oostenrijk,  26  april  1995,  Serie  A,  nr.  312; 
EHRM, Ozturk/Oostenrijk, 21 feb. 1984, Serie A, nr. 73).

Dat begrip 'volle rechtsmacht' moet worden uitgelegd in het licht van de verdragstekst, 
vermits alle bepalingen van het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten 
van de mens op autonome wijze worden uitgelegd in het licht van de door de auteurs van 
dit verdrag nagestreefde doelstellingen (EHRM 21 februari 1984, Oztürk/Federale Repub-
liek Duitsland, nr. 9/1982,  JT 1994, 487) en houdt in dat de rechterlijke instantie niet 
alleen de wettigheid van de procedure kan nagaan, maar eveneens de bevoegdheid heeft 
om alle feitelijke en rechtskwesties te onderzoeken (I.  BOONE en G. VAN HAEGENBORGH, 
“Administrarieve  sancties”,  in  Verslag  van  het  Hof  van  Cassatie  2004,  185;  L. 
HUYBRECHTS, Het fiscaal strafrecht en de jurisprudentie van het Hof van Cassatie, in Recht 
zonder omwegen. Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. J.J. COUTURIER ter gelegenheid 
van zijn 75ste verjaardag, Larcier, Brussel, 1999, 333, nr. 6; P. Lemmens, Geschillen over 
burgerlijke rechten en verplichtingen, Kluwer Rechts-wetenschappen, Antwerpen, 1987, 
281-282, nr. 203).

Volle rechtsmacht veronderstelt vooreerst dat de rechter bevoegd is om de feitelijke 
grondslag van een voor hem bestreden overheidshandeling te verifiëren (A. ALEN, Admin-
istratieve geldboeten: hun internationaal- en internrechtelijke kwalificatie, in Liber amico-



722 HOF VAN CASSATIE 11.3.10 - Nr. 174 

rum Prof. Dr. G. BAETEMAN, Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1997, 400, 
nr. 17.2; P. LEMMENS, o.c., 281-282, nr. 203; M. BOES, Het redelijkheidsbeginsel, in Al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur, ed. I. OPDEBEEK, Kluwer Rechtswetenschappen 
België, 1993, 107, nr. 30).

De rechter moet de feitelijke vergissingen van de administratie kunnen rechtzetten (J. 
Put, Administratieve sancties in de sociale zekerheid en artikel 6 EVRM, in Sociaal recht: 
Niets dan uitdagingen, red. W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX,  Mys & Breesch, Gent, 
1996, 740, nr. 1287).

Vervolgens moet de rechter de macht hebben om de proportionaliteit of evenredigheid 
tussen sanctie en fout te controleren (A. ALEN, o.c., 400, nr. 17.2; J. PUT, o.c., 736, nr. 
1283 en 740, nr. 1287; P. LEMMENS, o.c., 281-282, nr. 203; M. BOES, o.c., 107, nr. 30; M. 
MELCHIOR,  La notion de compétence de pleine juridiction en matière civile dans la ju-
risprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Présence du droit public et 
des droits  de l'homme. Mélanges offerts à Jacques VELU,  Bruylant,  Brussel,  1992, III, 
1341, nr. 18; J.M. WOEHRLING, Les sanctions administratives forfaitaires et l'article 6 de la 
Convention européenne des droits de l'homme, in La Convention européenne des droits de 
l'homme: développements  récents et  nouveaux défis,  ed.  J.J.  FLAUSS en M. de SALVIA, 
Némésis, Bruylant, Brussel, 1997, 184; EHRM, Le Compte, VAN LEUVEN en DE MEYERE, 
23 juni 1981, Serie A, nr. 43, §§51 en 60; EHRM, Albert en Le Compte, 10 februari 1983, 
Serie A, nr. 58, §§29 en 36).

De sanctie moet immers redelijk zijn, rekening gehouden met de strafbare feiten, en 
mag niet getuigen van willekeur (A. DEMOULIN, o.c., 546). Zij moet bovendien in verhoud-
ing staan tot de ernst van de feiten, zoals volgt uit artikel 3 EVRM.

5. Dat geldt evenzeer voor de fiscale rechter, die uitspraak moet doen over een betwist-
ing aangaande administratieve geldboetes, die worden aangezien als strafrechtelijke sanc-
ties in de zin van artikel 6 EVRM.

Om te beantwoorden aan de vereisten van het EVRM-verdrag moet de fiscale rechter, 
voor wie een geschil inzake boeten hangende is, minstens de feiten (vb. de werkelijkheid 
van  de overtreding),  de  correcte  toepassing  van het  recht  en de  evenredigheid tussen 
overtreding en sanctie kunnen controleren en in voorkomend geval alle feitelijke en ju-
ridische onderdelen van de beslissing ongedaan kunnen maken (J. PUT, Rechtshandhaving 
door  administratieve sancties  in  het  recht,  RW 2001-02,  1203,  nr.  25;  J.J.  LOUIS,  Les 
amendes fiscales et la Convention européenne des droits de l'homme, Rev. trim. dr. h. 
1998, 172).

Op straffe van miskenning van artikel 6 EVRM moet worden aanvaard dat de rechter 
bevoegd is om, gelet op haar strafrechtelijke aard, de opportuniteit en de hoogte van de 
boete te onderzoeken en desgevallend kwijtschelding of vermindering ervan te verlenen 
wanneer de opgelegde sanctie de redelijke grenzen van de bevoegdheid van de adminis-
tratie te buiten gaat (M. DASSESSE, L'application des droits de l'homme au droit fiscal par la 
voie du droit européen: le cas des amendes NA, in Questions actuelles de fiscalité, Revue 
de Droit de l'ULB, volume 19, Bruylant, Brussel, 1999, 72; M. MAUS, Kritische bemerkin-
gen bij de arresten van het Hof van Cassatie van 5 februari 1999 inzake de fiscaal-admin-
istratieve sancties, A.J.T. 1998-99, 986; A. DEMOULIN, Amendes fiscales, Cour d'Arbitrage 
et Cour de Cassation: à quand la paix judiciaire?,  JLMB 1999, 546; L. VANDENBERGHE, 
Rechterlijke bevoegdheid inzake administratieve BTW-boeten, TFR 1996, 89, nrs. 35-36; 
P. VALENTIN, Stand van de rechtspraak in verband met de fiscale geldboetes inzake BTW 
met beschouwingen over ruimere waarborgen voor de belastingplichtige, AFT 1989, 151; 
W. DEFOOR, Commentaar bij Rb. Antwerpen, 29 september 1997, Fisc. Koer. 1998, 144, 
noot; K. MORBÉE, BTW-boeten: rechterlijke bevoegdheid eindelijk erkend, AFT 1999, 89, 
nr. 16; Ch. CARDYN, H. DEPRET en M. LOOCKX, Procédure fiscale contentieuse, Il, Bruylant, 
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Brussel, 1992, Larcier, Brussel, 429, nr. 388; F. DERUYCK, Over fiscale geldboete inzake 
BTW en artikel 6, eerste lid van het EVRM, Not. Fisc. M. 1992, 255, nr. 13;).

Het Europees Hof heeft dat uitdrukkelijk bevestigd naar aanleiding van een verhaal, in-
gesteld tegen de Belgische Staat naar aanleiding van het bij arrest van 5 februari 1999 
afgewezen cassatieberoep. Tot de eigenschappen van een rechterlijke instelling met volle 
rechtsmacht behoort de bevoegdheid om op alle punten, in rechte zowel als in feite, de be-
streden  beslissing  gewezen  door  een  lagere  instelling,  te  hervormen.  Hij  moet  meer 
bepaald de bevoegdheid hebben om zich te buigen over alle pertinente feitelijke en ju-
ridische kwesties met betrekking tot  het geschil dat  voor hem aanhangig is (EHRM 4 
maart  2004,  TFR 2004,  636,  punt  27).  Dat  is  niet  het  geval  wanneer  de  rechter  niet 
bevoegd is om de opportuniteit te beoordelen of om een gehele of gedeeltelijke vermin-
dering toe te kennen (EHRM 4 maart 2004, TFR 2004, 636, punt 28).

De rechter moet derhalve de opportuniteit van de sanctie kunnen beoordelen.
6. Dat is ook duidelijk het standpunt van het Grondwettelijk Hof.
In een arrest van 24 februari 1999 oordeelde het Grondwettelijk Hof uitdrukkelijk met 

betrekking tot de administratieve geldboete inzake BTW dat de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet worden geschonden wanneer aangenomen wordt dat artikel 70 van het BTW-
wetboek de rechter, bij wie een verzet tegen dwangbevel aanhangig is, niet toestaat op de 
beslissing een fiscale geldboete op te leggen een controle met volle rechtsmacht uit te oe-
fenen, waarmee het onder meer bedoelt de mogelijkheid om te toetsen of een adminis-
tratieve beslissing met repressief karakter in rechte en in feite verantwoord is en of zij de 
wettelijke bepalingen en algemene beginselen die de administratie in acht moet nemen, 
waaronder het evenredigheidsbeginsel, eerbiedigt (Grondwettelijk Hof, 24 feb. 1999, nr. 
22/99, B.12).

Aan de belastingplichtige mag immers niet op een discriminerende manier het recht 
worden ontzegd op een daadwerkelijk jurisdictioneel beroep, dat zowel door een alge-
meen rechtsbeginsel als door artikel 6 EVRM wordt gewaarborgd.

Het Grondwettelijk Hof vervolgde dat het wellicht aan de wetgever staat te beoordelen 
of het aangewezen is de administratie en de rechter te dwingen tot gestrengheid wanneer 
die overtredingen inzonderheid het algemeen belang schaden. Indien hij van oordeel is dat 
de administratie de mogelijkheid moet hebben om de omvang van de sanctie te mod-
uleren, mag evenwel niets van wat onder de beoordeling valt van de administratie aan de 
controle van de rechter kunnen ontsnappen.

Uit voornoemde rechtspraak volgt dat, in de hypothese dat de boete een strafrechtelijk 
karakter vertoont, de rechter volle rechtsmacht moet hebben op straffe van miskenning 
van het gelijkheidsbeginsel. Heeft de administratie de mogelijkheid om de omvang van de 
sanctie  te  moduleren,  dan  moet  volgens  het  Grondwettelijk  Hof  de  rechter  steeds  de 
bevoegdheid hebben om de opgelegde boeten te verminderen of zelfs volledig op te hef-
fen indien hij meent dat de boete onevenredig is of niet verantwoord (K. MORBÉE, o.c., 88, 
nr. 10).

Het Grondwettelijk Hof heeft in 2002 en 2006 die rechtspraak bevestigd (Grondwet-
telijk Hof nr. 96/2002, 12 juni 2002,  BS 17 aug. 2002, B.4.2.; Grondwettelijk Hof, nr. 
199/2006, 13 dec. 2006, BS, 12 feb. 2007). Artikel 70, §2 van het BTW-wetboek is niet 
onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet voorzover het in die zin wordt 
geïnterpreteerd dat het de rechter bij wie een verzet tegen dwangbevel aanhangig is toes-
taat op de beslissing een fiscale geldboete op te leggen, een controle met volle rechts-
macht uit te oefenen (arrest 12 juni 2002, overweging B.4.3.).

Het Grondwettelijk Hof besluit dat de rechter kan nagaan of de beslissing van de ad-
ministratie in rechte en in feite verantwoord is en of de wettelijke bepalingen en algemene 
beginselen die de administratie in acht moet nemen, waaronder het evenredigheidsbegin-
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sel, zijn geëerbiedigd. In voorkomend geval zal hij de boete kunnen moduleren, te dezen 
opheffen of verminderen binnen de in de artikelen 70, §2 en 84, derde lid van het BTW-
wetboek aan de administratie gestelde grenzen (arrest 12 juni 2002, overweging B.4.).

7. In de arresten van 5 februari 1999 erkende Uw Hof reeds de mogelijkheid voor de 
rechter om te oordelen of de sanctie beantwoordt aan de wettelijke voorschriften, daaron-
der begrepen de algemene beginselen van het recht en de voorzorgsplicht van de admini-
stratie. De rechter moet de mogelijkheid hebben de werkelijkheid van de sanctie te onder-
zoeken  en  te  oordelen  of  deze  conform is  aan  de  wettelijke  bepalingen  of  algemene 
rechtsbeginselen en  of  ze  niet  strijdig  is  met  de  voorzorgsplicht  van  de administratie 
(Cass. 5 feb. 1999,  Pas.  1999, I,  148, conclusie van advocaat-generaal.  Ph. GOEMINNE; 
Cass. 5 feb. 1999, Pas. 1999, I, 163).

Indien  deze  controle  volgens  Uw Hof  niet  impliceert  dat  de  rechter  de  belasting-
plichtige zou kunnen bevrijden om billijkheids- of opportuniteitsredenen van de verplicht-
ing,  hem wettelijk opgelegd door de overheid (Cass.  5 feb.  1999,  Pas.  1999, I,  148), 
sluiten de hiervoor aangehaalde arresten echter niet uit dat in geval van heffing der boete 
in miskenning van een algemeen rechtsbeginsel, zoals het evenredigheids- beginsel, de 
fiscale rechter de bevoegdheid heeft om de belastingplichtige, wegens de vastgestelde on-
wettigheid, van deze boete vrij te stellen of haar te verminderen. Wel mag de rechter na-
gaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen 
en mag hij hierbij krachtens het Belgisch rechtsstelsel eerder uitgesproken strafsancties, 
die in verband met dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, in zijn beoordeling mag be-
trekken (Cass. 5 feb. 1999, Pas. 1999, I, 163).

In arresten van 24 januari 2002, waarnaar eiser verwijst, heeft Uw Hof overigens expli-
ciet bevestigd dat het toetsingsrecht van administratieve sancties in het bijzonder aan de 
rechter moet toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het 
aan de rechter staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het 
opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang; dat hij hierbij inzon-
derheid acht mag slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde 
sancties en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld. Uw Hof wees er 
andermaal op dat dit toetsingsrecht niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van op-
portuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen (Cass. 
24  jan.  2002,  AR  nrs.  C.00.0234.N-C.00.0442.N;  C.00.0307.N-C.00.0599.N; 
F.00.0099.N).

In een arrest van 16 februari 2007 kreeg Uw Hof opnieuw de gelegenheid haar recht-
spraak op dit punt te bevestigen (Cass. 16 feb. 2007, AR F.05.0015.N, www.cass.be).

In een arrest van 21 januari 2005 specifieerde Uw Hof dat in het kader van bedoeld 
toetsingsrecht de rechter “ in acht moet nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden  
was in verband met de sanctie.” (Cass. 21 jan. 2005, AR C.02.0572.N, www. cass.be, met 
concl. van ondergetekende).

In mijn conclusie voor dit arrest argumenteerde ik toen dat de uitsluiting van de oppor-
tuniteitsbeoordeling, waarvan sprake in het cassatiearrest van 5 februari 1999 (Arr. Cass. 
1999, nr. 37), evenwel niet voor gevolg kan hebben dat de boete niet kan worden vermin-
derd bij onevenredigheid met de overtreding, en moet de rechter kunnen nagaan of de 
straf niet onevenredig is met de inbreuk en in voorkomend geval de opgelegde adminis-
tratieve sancties verminderen.

8. Dat standpunt wordt ook in de rechtsleer verdedigd. M. BOES verwijst in dat verband 
naar de conclusie van toenmalig advocaat-generaal. De SWAEF vóór het arrest van Uw Hof 
van 15 juni 2004, T.R.O.S. 2004, 251 en naar de conclusie van Eerste advocaat-generaal 
LECLERQ vóór het arrest van Uw Hof van 10 mei 2004, (www.cass.be), waaruit hij afleidt 
dat de rechter bij de beoordeling van een bestuurlijke beslissing over dezelfde beoordel-

http://www.cass.be/
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ingsbevoegdheid als het bestuur beschikt,  met inbegrip van de keuze van de adminis-
tratieve sanctie (M. BOES, Het redelijkheidsbeginsel, in Beginselen van behoorlijk bestuur, 
I. OPDEBEEK en M. VAN DAMME eds., die Keure, Brugge, 2006, 198, nr. 254).

In de rechtsleer wordt er voorts op gewezen dat de BTW-administratie ruime mogeli-
jkheden heeft om de hoogte van de boeten vrij te bepalen, meer bepaald op grond van het 
Regentsbesluit van 18 maart 1831 (B. COOPMAN, Rechterlijke toetsing van fiscale boetes: 
cassatie teruggefloten door Straatsburg, TFR 2004, 642). Vermits de administratie terzake 
een opportuniteitsbeslissing neemt,  wordt  geargumenteerd dat  de  rechter  met  dezelfde 
volheid van bevoegdheid kunnen oordelen (zie ook S. NUDELHOLC en J. KIRKPATRICK, Le 
contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe de proportionalité, RCJB 2002, 636, 
nr. 41, en 640, nr. 45).

Dat zou zeker het geval zijn wanneer de belastingplichtige om een kwijtschelding van 
de boete heeft verzocht (V. SEPULCHRE, Droits de l'homme et libertés fondamentales en 
droit fiscal, Larcier, Brussel, 2005, 425, nr. 704).

9. De rechter heeft in ieder geval de bevoegdheid tot het moduleren van de boete wan-
neer het evenredigheidsbeginsel is geschonden.

Om uit  te maken of er sprake is van een schending van dat evenredigheidsbeginsel 
moet worden nagegaan of de opgelegde sanctie gerechtvaardigd is, gelet op alle relevante 
factoren. Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan het evenredigheidsbeginsel een uitloper 
is, houdt immers in dat bij de voorbereiding en bij het nemen van een overheidsbesluit 
alle relevante factoren en omstandigheden worden afgewogen. Als materiële component 
zit hierin onder meer vervat dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet on-
evenredig  mogen  zijn  in  verhouding  tot  de  met  het  besluit  te  dienen  doelen  (W. 
LAMBRECHTS, Het zorgvuldigheidsbeginsel, in Algemene beginselen van behoorlijk bestu-
ur,  red.  1.  OPDEBEEK,  Kluwer Rechtswetenschappen,  Antwerpen,  1993,  1993,  30-31; J. 
PUT, o.c., 1204, nr. 27).

Het  evenredigheidsbeginsel  impliceert  m.a.w.  dat  wordt  nagegaan  of  de  beslissing, 
rekening gehouden met het doel dat wordt nagestreefd, in het concrete geval niet dispro-
portioneel bezwarend is voor de particulier die door die beslissing wordt getroffen (zie 
conclusie van toenmalig advocaat-generaal DE SWAEF vóór het arrest van 15 juni 2004, 
T.R.O.S. 2004, 247-248). Er is immers sprake van een schending van het evenredigheids-
beginsel wanneer de door de overheid gemaakte keuze een kennelijke wanverhouding 
tussen het algemeen belang en het particulier belang tot gevolg heeft (M. BOES, o.c., 184, 
nr. 242).

De ernst van de overtreding zal daarbij een wegingsfactor zijn (J. PUT, o.c., 1204, nr. 
27). Bij de beoordeling van die ernst zal er uiteraard rekening worden gehouden met de 
ingesteldheid waarmee de inbreuk werd gepleegd. Een inbreuk vertoont inderdaad een 
ernstiger karakter wanneer zij met opzet of niet voor de eerste keer wordt begaan of wordt 
begaan door een persoon die expliciet werd gewezen op het bestaan van de overtreden 
verplichting.

Bovendien moet er rekening worden gehouden met de weerslag van die sanctie voor de 
betrokkene.

1O. Hoger vermelde principes komen tevens tot uiting in de recente rechtspraak van uw 
Hof.

Zo wees Uw Hof er in een arrest van 16 februari 2007 niet alleen op dat de rechter in 
het kader van het litigieus toetsingsrecht “ in acht moet nemen in welke mate het bestuur  
zelf gebonden was in verband met de sanctie”, doch preciseerde daarbij tevens dat uit die 
verplichting volgt dat de rechter, die in feite en in rechte alle pertinente omstandigheden 
moet kunnen onderzoeken om de rechtmatigheid van de straf te beoordelen, en al wat on-
der de beoordeling van het bestuur valt, moet kunnen controleren, hieruit niet de be-
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voegdheid put om een sanctie louter op grond van opportuniteit en tegen wettelijke regels 
in te verminderen (Cass. 16 feb. 2007, AR C.04.0390.N, www.cass.be).

In  een met  onderhavige casus vergelijkbare  zaak,  oordeelde Uw Hof bij  arrest  van 
dezelfde datum dat de rechter die in zijn beoordeling expliciet wijst op het bewust karak-
ter van de inbreuken, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200% van de ontdoken 
belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, nalaat te onder-
zoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was door een sanctie en op welke gron-
den  het  bestuur  van  de  vaste  schalen  had  moeten  afwijken  (Cass.  16  feb.  2007,  AR 
F.06.0032.N, www.cass.be).

In een arrest van 12 december 2008 preciseerde Uw Hof dat de belastingplichtige door 
de rechter kan laten nagaan of er omstandigheden bestaan die verantwoorden dat de admi-
nistratieve geldboete wordt verminderd tot onder het door de wet bepaalde tarief, alsmede 
dat de rechter aan wie gevraagd wordt een opgelegde administratieve sanctie met een re-
pressief karakter te toetsen, de volle rechtsmacht heeft om na te gaan of die beslissing in 
feite en in rechte verantwoord is en of zij alle beginselen naleeft die de administratie in 
acht  moet  nemen,  waaronder  het  evenredigheidsbeginsel  (Cass.  12  dec.  2008,  AR 
F.06.0111.N, www.cass.be, met concl. O.M.).

Bij arrest van 13 februari 2009 voegde Uw Hof daaraan toe dat de toetsing in het bij-
zonder aan de rechter moet toelaten na te gaan of de sanctie onevenredig is met de in-
breuk, zodat de rechter mag onderzoeken of het bestuur in redelijkheid kon overgaan tot 
het opleggen van een sanctie van zodanige omvang, ook in gevallen waarin het bestuur 
terzake  over  geen enkele  matigingsbevoegdheid  beschikt (Cass.  13  feb.  2009,  AR 
F.06.0107.N, www.cass.be).

In een arrest van dezelfde datum besliste Uw Hof dat de rechter die aanneemt dat de 
door de belastingplichtige gepleegde inbreuken op de BTW-wetgeving zwaar zijn en dat 
het meewerken aan een door de leverancier opgezet fraudesysteem wijst op een bijzonder 
opzet, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de ontdoken belasting 
vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, zonder enige nadere motive-
ring waaruit zou kunnen blijken dat de sanctie in strijd zou zijn met dwingende rechtsre-
gels  van  het  internationale  recht  of  fundamentele  algemene  rechtsbeginselen,  zijn 
beslissing niet naar recht verantwoordt (Cass. 13 feb. 2009, AR F.06.0106.N, www.cass.-
be).

In een ander arrest van 13 februari 2009 stelde Uw Hof dat de rechter die in zijn beoor-
deling expliciet wijst op het feit dat de belastingplichtige bewust heeft meegewerkt aan 
een fraudesysteem, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de ontdo-
ken belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, niet aangeeft 
waarin de onevenredigheid zou bestaan, nalaat te onderzoeken in welke mate het bestuur 
zelf gebonden was door een sanctie en niet preciseert op welke gronden het bestuur van 
de vaste schalen had moeten afwijken (Cass. 13 feb. 2009, AR C.07.0507.N, met concl. 
O.M., www.cass.be).

In een met onderhavige casus vergelijkbare zaak oordeelde Uw Hof in een arrest van 
dezelfde datum dat de  rechter  die aanneemt dat  de belastingplichtige  opzettelijk  heeft 
gehandeld bij het plegen van de vastgestelde inbreuken op de BTW-wetgeving, bestaande 
in het uitreiken van facturen op naam van niet-bestaande klanten en op niet bestaande 
adressen, en vervolgens oordeelt dat de sanctie onevenredig is omdat de overtreding be-
gaan werd onder druk van haar concurrenten die op een vergelijkbare manier te werk gin-
gen,  omdat  zij  geen  fiscaal  voordeel  genoot  en  omdat  zij  en  haar  bestuurders 
strafrechtelijk  veroordeeld  waren  zodat  herhaling  in  de  toekomst  moeilijk  lijkt,  zijn 
beslissing naar recht verantwoordt (Cass. 13 feb. 2009, AR F.06.0108.N, www.cass.be).

11. In casu gaat het bestreden arrest ervan uit dat “ vast staat dat de af te dragen BTW 

http://www.cass.be/
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wetens en willens niet werd gefactureerd en doorgestort aan de staat”.
Het bestreden arrest neemt aldus enerzijds aan dat de overtreding werd begaan met het 

oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken, in de zin 
van voormeld artikel 1 van het K.B. nr. 41 van 3 januari 1987.

Anderzijds vermindert het hof van beroep de boete van 200% tot 20% van het bedrag 
van de ontdoken rechten op grond dat:

-            verweerster onrechtstreeks getroffen werd door de strafrechtelijke veroordeling 
van haar afgevaardigd bestuurder en financieel directeur;

-            het bestuur niet in redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een admini-
stratieve geldboete van 200%;

-            het hof zich dan ook aansluit bij het oordeel van de eerste rechter dat in de ge-
geven omstandigheden, zoals ze onder meer blijken uit het proces-verbaal van 25 novem-
ber 2004 en uit de gevoerde onderhandelingen het opleggen van een geldboete van 20% 
verantwoord is.

Eiser voert terecht aan dat door in die zin te oordelen, het bestreden arrest niet duidelijk 
maakt waarom een geldboete van 200%, objectief gezien, kennelijk onredelijk is in ver-
houding tot de gepleegde inbreuken, terwijl evenmin nader wordt gemotiveerd waarom 
eiser niet in redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete 
van een dergelijke omvang.

De loutere verwijzing naar de strafrechtelijke veroordeling, en naar het proces-verbaal 
van 25 november 2004 en de gevoerde onderhandelingen, zonder enige uitleg omtrent de 
objectieve verzachtende omstandigheden die het hof terzake precies op het oog heeft, kan 
ter zake niet volstaan. 

De appelrechters hebben er zich inderdaad toe beperkt hun subjectieve beoordeling in 
plaats te stellen van de wettelijk omschreven sanctie.

Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de aan 

verweerster opgelegde administratie geldboete.

ARREST

(AR C.09.0096.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 mei 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 70, §1, van het Btw-wetboek, wordt voor iedere overtre-

ding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd gelijk 
aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting.
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Krachtens artikel 84, derde lid, van dat wetboek, wordt binnen de door de wet 
gestelde grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald volgens 
een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, zijn 
de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboeten niet van 
toepassing ten aanzien van de overtredingen begaan met het oogmerk de belas-
ting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.

2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die 
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid 
van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie ver-
zoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het in-
terne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.

Dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of 
de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of 
het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administra-
tieve geldboete van zodanige omvang.

De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de in-
breuk, de hoogte van de reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijk-
aardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate 
het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie.

Dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve ap-
preciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen 
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen. 

3. De appelrechters oordelen dat:
- vaststaat dat de btw wetens en willens niet werd gefactureerd en doorgestort 

aan de Belgische Staat;
- bij de beoordeling van de boete in aanmerking moet genomen worden dat de 

verweerster onrechtstreeks werd getroffen door de strafrechtelijke veroordeling 
van haar afgevaardigd bestuurder en financieel directeur;

- het bestuur niet in redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een admi-
nistratieve geldboete van 200 pct.;

- in de gegeven omstandigheden zoals deze blijken uit het proces-verbaal van 
25 november 2004 en uit de gevoerde onderhandelingen het opleggen van een 
geldboete van 20 pct. verantwoord is.

Het arrest geeft niet aan waarin de onevenredigheid zou bestaan, laat na te on-
derzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was door een sanctie en pre-
ciseert niet op welke gronden het bestuur van de vaste schalen had moeten afwij-
ken. 

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de geldboete 
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en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

11 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Bruyn, H. Vandeberg, Hasselt, F. Smeets, Hasselt en J. Boes, Hasselt.

Nr. 175

1° KAMER - 11 maart 2010

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BEWIJSMIDDELEN - 
BEWIJSLASTVERDELING - ARTIKEL 64, §1 EN 2 B.T.W.-WETBOEK - WETTELIJK VERMOEDEN - 
DRAAGWIJDTE

Artikel 64, §1 en 2, van het B.T.W.-Wetboek houden een weerlegbaar wettelijk vermoeden  
in dat de bewijslast omkeert in het voordeel van de belastingadministratie; indien de be-
lastingadministratie  bewijst  dat  de  belastingplichtige  goederen,  verkregen  of  gepro-
duceerd om ze te verkopen, heeft geleverd of diensten heeft verricht, moet deze laatste  
om aan de heffing van B.T.W. over de omzet te ontsnappen, aantonen dat de goederen  
niet werden verkocht of dat de levering of de dienstverstrekking geheel of ten dele vri-
jgesteld is van B.T.W.1. (Art. 64, §§1 en 2, W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. B.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
De verweerder was BTW-belastingplichtige met als activiteit kleinhandel in motorvoer-

tuigen.
De verweerder heeft inzake de personenbelasting voor de aanslagjaren 1995 en 1996 

twee akkoordverklaringen ondertekend, waarbij hij zich telkens akkoord verklaart met een 
netto-winst in plaats het in de aangifte vermelde netto-verlies. Die akkoordverklaringen 
vermelden uitdrukkelijk dat het om een omzetverhoging gaat en verwijzen naar BTW op 
de marge.

Op 18 september 1998 stelde de BTW-controle een PV op warbij zij op grond van die 
akkoordverklaringen vaststelt dat de verweerder aan de administratie BTW verschuldigd 
is. De verweerder gaat niet akkoord en op 9 maart 1999 vaardigt het BTW-ontvangkan-
toor een dwangbevel uit. 

Op 23 oktober 2003 tekent verweerder verzet tegen dwangbevel aan.
De eerste rechter verklaart de vordering ongegrond omdat de akkoordverklaringen inza-

ke directe belastingen een schriftelijk bewijs vormen aangaande de BTW.
De appelrechters stellen daartegen vast dat de akkoordverklaringen weliswaar niet an-

ders kunnen worden geïnterpreteerd dan dat de herberekening van de winst in de directe 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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belastingen integraal het gevolg is van de verhoging van de omzet, maar dat daaruit niet 
met zekerheid kan worden afgeleid dat die verhoging van de omzet integraal aan BTW 
onderworpen is. De verweerder zou immers zowel omzet halen uit Belgische activiteit die 
aan BTW onderworpen is als uit activiteit buiten België die niet aan BTW onderworden 
is. Bovendien zou hij ook toepassing kunnen maken op de bijzondere regeling van belast-
ing over de winstmarge, zodat hij geen BTW verschuldigd is op de volledige omzet, maar 
slechts op de winstmarge.

De appelrechters oordelen dat de Staat de bewijslast verkeerdelijk omdraait waar ze 
aanvoert dat de belastingplichtige het bewijs moet leveren van de rechtsgeldige toepassing 
van de regels houdende BTW-vrijstelling of van enige bijzondere regeling.

II. De voorziening in cassatie.
1. Het enig middel.
In het  enig middel voert de Belgische Staat aan dat met toepassing van de wettelijke 

vermoedens geformuleerd in artikel 64, §§1 en 2 van het BTW-wetboek, de stijging van 
de omzet van een belastingplichtige geacht kan worden betrekking te hebben op leverin-
gen van goederen en diensten die aan BTW zijn onderworpen, behoudens tegenbewijs 
door de belastingplichtige.

Het bestreden arrest zou niet zonder schending van het wettelijk vermoeden dat leverin-
gen behoudens tegenbewijs aan BTW zijn onderworpen, hebben kunnen beslissen dat de 
navordering bij dwangbevel niet wettelijk was op grond dat eiser niet heeft voldaan aan de 
op hem rustende bewijslast.

2. Het wettelijk kader.
Overeenkomstig artikel 51, §1, 1° van het BTW-wetboek, is de belasting verschuldigd 

door de belastingplichtige die in België een belastbare levering van goederen of een be-
lastbare dienst verricht.

Ook op grond van artikel 2, a van de Richtlijn 2006/112 van 28 november 2006 betref-
fende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB. L 
347, 11.12.2006), zijn de leveringen van goederen, die binnen het grondgebied van een 
Lid-Staat door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel wor-
den verricht, aan de BTW onderworpen2.

Artikel 59, §1, eerste lid, BTW-wetboek schrijft voor dat overtredingen van de bepalin-
gen van dit wetboek of van de ter uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede feiten die de 
verschuldigdheid van de belasting of van een geldboete aantonen of ertoe bijdragen die 
aan te tonen, door de administratie kunnen worden bewezen volgens de regelen en door 
alle middelen van het gemene recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezon-
derd de eed, en daarenboven door de processen-verbaal van de ambtenaren van het Minis-
terie van Financiën die, overeenkomstig het tweede lid van §1, bewijs opleveren zolang 
het tegendeel niet is bewezen.

De gemeenrechtelijke regels inzake de bewijslastverdeling zijn neergelegd in de artike-
len 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens artikel 1315 B.W. moet hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het 
bestaan daarvan bewijzen en omgekeerd, moet hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs 
leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft te-
weeggebracht.

Artikel 870 Ger. W. bepaalt anderzijds dat iedere partij het bewijs moet leveren van de 

2 Het Hof van Justitie EG bevestigde bij arrest van 27 sept. 2007 (C-146/05 inzake Collée, r.o. 22) 
dat volgens het fundamentele beginsel van het gemeenschappelijke BTW-stelsel, dat voortvloeit uit 
de artikelen 2 van de Eerste en de Zesde richtlijn, bij elke transactie inzake productie of distributie, 
BTW verschuldigd is.
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feiten die zij aanvoert.
Krachtens artikel 64, §1, BTW-wetboek wordt hij die goederen verkrijgt of produceert 

om ze  te  verkopen,  behoudens  tegenbewijs  geacht  de  door  hem verkregen  of  gepro-
duceerde goederen te hebben geleverd onder voorwaarden waaronder de belasting opeis-
baar wordt, terwijl overeenkomstig §2 van dit artikel, hij die diensten verricht, behoudens 
tegenbewijs  geacht  dat  te  hebben  gedaan  onder  voorwaarden  waaronder  de  belasting 
opeisbaar wordt. 

Uit de samenlezing van deze bepalingen volgt dat de bewijslast van een belastbare han-
deling in beginsel bij de administratie berust, terwijl de bewijslast van het recht op toepas-
sing van een belastingvrijstelling rust op degene die ze inroept3.

Wanneer  de  administratie  bewijst  dat  leveringen  van  goederen  en  diensten  hebben 
plaatsgevonden in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige, 
keren de vermoedens van artikel 64, §§1 en 2, BTW-wetboek, de bewijslast om in het vo-
ordeel van de administratie en dient de belastingplichtige aan te tonen dat de betrokken 
leveringen hetzij vrijgesteld zijn van BTW, hetzij onderworpen zijn aan een bijzondere, 
afwijkende BTW-regeling. 

3. Bespreking.
3.1. Het middel lijkt mij gegrond. De appelrechters aanvaarden dat de akkoordverk-

laringen die de verweerder inzake directe belastingen heeft ondertekend, een omzetver-
hoging bewijzen. De appelrechters aanvaarden aldus dat het bewijs is geleverd van de lev-
ering (en dus ook de aankoop) van goederen of van de verstrekking van diensten.

Toch stellen de appelrechters dat daaruit niet met zekerheid kan worden afgeleid dat de 
bewezen meeromzet aan BTW onderworpen omzet betreft, omdat de verweerder zowel 
aan  BTW onderworpen  omzet  behaalt  als  niet  aan  BTW onderworpen  omzet  (in  het 
buitenland)  en  omdat  de  verweerder  aanspraak  zou  kunnen  maken  op  de  winstmarg-
eregeling waarin artikel 58 §4 van het BTW-wetboek voorziet.

Aldus leggen de appelrechters de bewijslast dat de bewezen meeromzet aan BTW is 
onderworpen bij de belastingadministratie. Dat lijkt mij in strijd met het weerlegbare wet-
telijk vermoeden van artikel 64, §§1 en 2 van het BTW-wetboek. 

Verder staat het ook aan de belastingplichtige om aan te tonen dat aan de voorwaarden 
van het margestelsel is voldaan4.

3.2. De memorie van antwoord betwist niet echt dat de appelrechters het wettelijk ver-
moeden van artikel 64, §§1 en 2 van het BTW-wetboek hebben miskend. Verweerder wi-
jst er evenwel op dat uit de libellering van de akkoordverklaringen inzake directe belastin-
gen blijkt dat de aangetoonde meeromzet onder het margestelsel valt, zodat de meeromzet 
als dusdanig niet  belastbaar is,  zodat  de appelrechters,  volgens de verweerder,  terecht 
beslist hebben dat uit de inhoud van de akkoordverklaringen niet kan worden afgeleid dat 
de verhoging van de omzet van de belastingplichtige aan de BTW onderworpen omzet be-
treft.

3.3. Deze argumentatie kan mijns inziens niet worden gevolgd. 
De appelrechters stellen niet daadwerkelijk vast dat het margestelsel van toepassing is. 

Zij stellen: “Bovendien zou hij ook toepassing kunnen maken van de bijzondere regeling 
van belasting over de winstmarge zodat hij  geen BTW verschuldigd is op de volledig  

3 HvJ EG 27 sept. 2007, C-184/05, inzake Twoh International, r.o. 26;  HvJ EG 27 sept. 2007, C-
146/05, in zake Collée, r.o. 24.
4 H. VANDEBERGH, “De bewijsplicht van de fiscus inzake BTW en de omkering ervan door het instel-
len van wettelijke vermoedens”, TFR 2001, 1008-1009; T. AFSCHRIFT, Bewijs in fiscaal recht, Lar-
cier, 2002, 356-359; D. STAS, “Wettelijke vermoedens van art. 64, 65 en 68 W.BTW”, TFR 2002, 3-
17; A.TIBERGHIEN, Handboek voor Fiscaal Recht 2008, Kluwer, 2008, 1115-1119
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omzet, maar slechts op de winstmarge”. 
Daaruit blijkt mijns inziens dat de appelrechters in het midden laten of het margestelsel 

effectief van toepassing is op de meeromzet, zij poneren dit enkel als een mogelijkheid. 
Bovendien blijkt uit die passage dat zelfs indien de margeregeling van toepassing zou 
zijn, geen volledige vernietiging van het dwangbevel aan de orde zou zijn, vermits dan 
BTW op de winstmarge verschuldigd zou zijn. 

Derhalve schraagt de overweging dat het margesysteem van toepassing zou kunnen zijn 
de beslissing tot vernietiging van het dwangbevel niet. 

3.4. Ook een substitutie van motieven lijkt mij niet tot de mogelijkheden te behoren 
vermits de appelrechters niet vaststellen dat de margeregeling effectief van toepassing is, 
en vermits ook in geval van margeregeling de nagevorderde BTW niet volledig onver-
schuldigd is.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(AR F.09.0032.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2, 59, §1 en 64 van de Wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek 

van de belasting over de toegevoegde waarde (Btw-wetboek), artikel 59 vóór zijn wijzi-
ging bij Wet van 20 juli 2006;

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, hervormt het 

vonnis van de eerste rechter en, opnieuw recht doende, verklaart het de vordering van ver-
weerder ontvankelijk en gegrond.

Het bestreden arrest vernietigt dienvolgens het bestreden dwangbevel en beveelt de te-
rugbetaling van alle bedragen die ten onrechte zouden zijn betaald en/of ingehouden, be-
dragen die moeten worden vermeerderd met de wettelijke en gerechtelijke interest, vanaf 
de datum van betaling of inhouding.

Het bestreden arrest besloot dat eiser niet voldoet aan de op hem rustende bewijslast om 
de navolgende redenen:

"Op (de eiser) rust het bewijs dat de aangifte in de btw van (de verweerder) voor de 
aanslagjaren 1995 en 1996 onjuist is.

(H)ij mag dit bewijs krachtens artikel 59, §1, Btw-wetboek leveren door alle middelen 
van het gemene recht, getuigen en vermoedens inbegrepen met uitzondering van de eed.

Het artikel 59, §1, Btw-wetboek laat de administratie bijgevolg toe om een door de be-
lastingplichtige ondertekende akkoordverklaring met betrekking tot de directe belastingen 
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aan te voeren als bewijs inzake de btw.
Een ondertekende akkoordverklaring maakt immers een geschrift uit in de zin van arti-

kel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Ten gevolge van de ondertekening van de akkoord-
verklaring wordt de ondertekenaar geacht de vermeldingen erop tot de zijne te hebben ge-
maakt.

Uit het voorgaande volgt evenwel niet dat de akkoordverklaringen bewijzen dat (de 
verweerder) voor de aanslagjaren 1995 en 1996 een hoger omzetcijfer realiseerde dan hij 
aangaf in zijn btw aangifte.

Hoewel op grond van de inhoud van de akkoordverklaringen niet kan betwist worden 
dat de herberekening van de winst in de directe belastingen integraal het gevolg is van een 
verhoging van de omzet - de handgeschreven vermeldingen kunnen niet anders worden 
uitgelegd dan dat alleen een verhoging van de omzet ten grondslag lag aan de wijziging 
van de aangifte in de directe belastingen - kan daaruit niet met zekerheid worden afgeleid 
dat die verhoging van de omzet integraal aan btw onderworpen is.

(De verweerder) zou immers omzet behalen zowel uit Belgische activiteit onderworpen 
aan btw als uit activiteit buiten België, die niet onderworpen is aan de btw.

Bovendien zou hij ook toepassing kunnen maken van de bijzondere regeling van belas-
ting over de winstmarge zodat hij geen btw verschuldigd is op de volledige omzet, maar 
slechts op de winstmarge.

(De eiser) erkent dat niet elke met btw belastbare handeling ook effectief aan de btw 
onderworpen is, maar voert aan dat de belastingplichtige het bewijs moet leveren van de 
rechtsgeldige toepassing van de regels houdende btw vrijstelling of van enige bijzondere 
regeling.

(De eiser) keert daardoor verkeerdelijk de bewijslast om. Hij dient te bewijzen dat de 
aangifte van (de verweerder) onjuist is.

Nu uit de inhoud van (de) akkoordverklaringen niet kan worden afgeleid dat de verho-
ging van de omzet van de (de verweerder) aan de btw onderworpen omzet betreft, beroept 
(de eiser) er zich onterecht op als bewijs van de belastbare grondslag in de btw voor de 
aanslagjaren 1995 en 1996". (arrest, p.5, 2.4. tot en met p.6, 2.6).

Grieven
1. Overeenkomstig artikel 2, §1, 1°, van het Btw-wetboek, zijn aan de belasting onder-

worpen, wanneer ze hier te lande plaatsvinden, de leveringen van goederen en de diensten 
die door de belastingplichtigen in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid worden 
verricht.

2. Overtredingen van de bepalingen van het Btw-wetboek of van de ter uitvoering ervan 
gegeven regelen, alsmede feiten die de verschuldigdheid van de belasting of van een geld-
boete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, kunnen door eiser worden bewezen 
volgens de regelen en door alle middelen van het gemene recht, getuigen en vermoedens 
inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en daarenboven door de processen-verbaal van de 
ambtenaren van eiser (artikel 59, §1, Btw-wetboek).

Uit deze bepaling volgt dat de bewijslast van het verschuldigd zijn van btw, in beginsel, 
rust op de eiser (cf. artikel 870 Ger. W.).

3. Artikel 64, §1, Btw-wetboek bepaalt dat hij die goederen verkrijgt of produceert om 
ze te verkopen, behoudens tegenbewijs, geacht wordt de door hem verkregen of geprodu-
ceerde goederen te hebben geleverd onder voorwaarden waaronder de belasting opeisbaar 
wordt.

Hij die diensten verricht, wordt, luidens de tweede paragraaf van voormelde bepaling, 
geacht dat te hebben gedaan onder voorwaarden waaronder de belasting opeisbaar wordt, 
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behoudens tegenbewijs.
In artikel 64, §§1 en 2, Btw-wetboek liggen aldus wettelijke vermoedens besloten vol-

gens dewelke btw is verschuldigd op alle leveringen van goederen en diensten die door de 
belastingplichtigen worden verricht in de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid.

Wanneer  de eiser  het  bewijs  levert  van leveringen van goederen en diensten keren 
voormelde vermoedens de bewijslast om in het voordeel van de eiser en dient de belas-
tingplichtige aan te tonen dat die leveringen niet aan btw zijn onderworpen, m.a.w. zijn 
vrijgesteld, hetzij onderworpen zijn aan een bijzondere, afwijkende btw-regeling.

Een wettelijk vermoeden ontslaat degene in wiens voordeel het bestaat van ieder bewijs 
(de artikelen 1350 en 1352 BW).

4. Het totaal van de ontvangsten van alle leveringen van goederen en diensten die door 
een belastingplichtige worden verricht in de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid 
vertegenwoordigt de omzet van die belastingplichtige.

Met toepassing van de vermoedens, geformuleerd in artikel 64, §§1 en 2, Btw-wetboek, 
kan de stijging van de omzet van een belastingplichtige geacht worden betrekking te heb-
ben op leveringen van goederen en diensten die aan btw zijn onderworpen, behoudens te-
genbewijs door de belastingplichtige.

Waar door het bestreden arrest niet werd betwist dat uit de akkoordverklaringen volgde 
dat enkel een verhoging van de omzet de wijziging van aangifte in de directe belastingen 
heeft teweeggebracht, stond het bijgevolg aan verweerder om aan te tonen dat de leverin-
gen van goederen en diensten, die aan de grondslag lagen van deze omzetstijging, vrijge-
steld waren van btw of aan enige bijzondere btw-regeling waren onderworpen.

5. Het bestreden arrest oordeelt dat uit de akkoordverklaringen niet met zekerheid kan 
worden afgeleid dat de verhoging van de omzet integraal aan btw is onderworpen vermits 
de verweerder omzet behaalt, zowel uit Belgische activiteiten, die aan btw zijn onderwor-
pen, als uit activiteiten buiten België, die niet aan btw zijn onderworpen, terwijl evenmin 
kan worden uitgesloten dat verweerder toepassing zou kunnen maken van de bijzondere 
regeling van belasting over de winstmarge zodat hij geen btw verschuldigd is op de volle-
dige omzet, maar slechts op de winstmarge (...).

Het bestreden arrest oordeelt dat de eiser dient te bewijzen dat de btw-aangifte van ver-
weerder onjuist was omdat de verhoging van de omzet betrekking had op omzet die aan 
btw is onderworpen en dat de eiser de bewijslast omkeert door aan te voeren dat de belas-
tingplichtige het bewijs moet leveren van de rechtsgeldige toepassing van de regels hou-
dende btw-vrijstelling of van enige bijzondere regeling (...).

6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van het wettelijk 
vermoeden dat leveringen van goederen en diensten, behoudens tegenbewijs, aan btw zijn 
onderworpen, heeft  kunnen beslissen dat de navordering bij dwangbevel niet wettelijk 
was op grond dat de eiser niet heeft voldaan aan de op hem rustende bewijslast (schending 
van de artikelen 2, 59, §1 en 64 Btw-wetboek, 870 Ger.W., 1350 en 1352 B.W.).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Artikel 64, §1, van het Btw-wetboek bepaalt dat hij die goederen verkrijgt 

of produceert om ze te verkopen, behoudens tegenbewijs geacht wordt de door 
hem verkregen of geproduceerde goederen te hebben geleverd onder voorwaar-
den waaronder de belasting opeisbaar wordt.

Artikel 64, §2, van hetzelfde wetboek bepaalt dat hij die diensten verricht, be-
houdens  tegenbewijs  geacht  wordt  dat  te  hebben  gedaan  onder  voorwaarden 



Nr. 175 - 11.3.10 HOF VAN CASSATIE 735 

waaronder de belasting opeisbaar wordt.
2. Deze bepalingen houden een weerlegbaar wettelijk vermoeden in dat de be-

wijslast omkeert in het voordeel van de belastingadministratie. Indien de belas-
tingadministratie bewijst dat de belastingplichtige goederen, verkregen of gepro-
duceerd om ze te verkopen, heeft geleverd of diensten heeft verricht, moet deze 
laatste om aan de heffing van btw over de omzet te ontsnappen, aantonen dat de 
goederen niet werden verkocht of dat de levering of de dienstverstrekking geheel 
of ten dele vrijgesteld is van btw.

3. De appelrechters die vaststellen dat op grond van de inhoud van de akkoord-
verklaringen die inzake directe belastingen voor de aanslagjaren 1995 en 1996 
werden ondertekend door de verweerder, niet kan betwist worden dat de herbere-
kening van de winst in de directe belastingen integraal het gevolg is van een ver-
hoging van de omzet, hetgeen impliceert dat goederen, verkregen of geprodu-
ceerd om ze te verkopen, werden geleverd of diensten werden verstrekt, hebben 
niet zonder schending van het wettelijk vermoeden vervat in voormeld artikel 64, 
§§1 en 2, kunnen beslissen dat de Staat de bewijslast verkeerdelijk heeft omge-
draaid.

Het middel is gegrond.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de feitenrech-

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

11 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs.  De 
Bruyn en M. Vanden Broeck, Antwerpen.

Nr. 176

1° KAMER - 11 maart 2010

1º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
RECHTSPLEGING - PROVINCIALE- OF GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING - 
AANGIFTEVERPLICHTING - LAATTIJDIGE, ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE AANGIFTE - BEVOEGDE 
OVERHEID - PROCEDURE VAN AANSLAG VAN AMBTSWEGE - GEVOLGEN

2º GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
RECHTSPLEGING - PROVINCIALE- OF GEMEENTELIJKE BELASTINGVERORDENING - 
AANGIFTEVERPLICHTING - LAATTIJDIGE AANGIFTE - BEVOEGDE OVERHEID - AANSLAG GEVESTIGD 
OVEREENKOMSTIG DE AANGIFTE - MOGELIJKHEID OM DE AANSLAG NIET VAN AMBTSWEGE TE 
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VESTIGEN

1º Wanneer de overheid gebruik maakt van de mogelijkheid om in geval van laattijdige  
aangifte of onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte de aanslag van ambtswege te  
vestigen, is zij gehouden de in artikel 6, tweede lid, van de wet van 24 december 1996  
bepaalde procedure na te leven teneinde het recht van verdediging van de belasting-
plichtige te vrijwaren1. (Art. 6, Wet 24 dec. 1996)

2º Wanneer de bevoegde overheid er zich toe beperkt de aanslag te vestigen overeenkom-
stig de laattijdig ingediende aangifte, is zij  gerechtigd te beslissen dat er in dat geval  
geen redenen zijn om de aanslag ambtshalve te vestigen, nu het recht van verdediging 
van de belastingplichtige in dat geval wordt geëerbiedigd2. (Art. 6, Wet 24 dec. 1996)

(STAD ANTWERPEN, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en T. Schepenen t/V.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs: 
1. Het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 19 april 2005 ging, in overeen-

stemming met de toenmalige meerderheidsopvatting binnen de rechtspraak en de recht-
sleer, uit van het standpunt dat de lokale belastingoverheid op grond van artikel 6 van de 
wet van 24 december 1996 verplicht was de procedure van aanslag van ambtswege te vol-
gen in geval van laattijdige aangifte en verklaarde de bestreden aanslag in de gemeentebe-
lasting, die op basis van de laattijdige aangifte was gevestigd zonder dat toepassing werd 
gemaakt van de procedure van aanslag van ambtswege, nietig. 

Uw Hof verbrak dit  arrest  bij  arrest  van 19 januari  2007 (AR nr.  F.05.0095.N) en 
oordeelde, op mijn andersluidende conclusie, dat uit de samenhang van artikel 6, eerste, 
tweede en derde lid van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de in-
vordering van de provinciale- en gemeentebelastingen noodzakelijk volgt dat de ter zake 
bevoegde overheid over de mogelijkheid beschikt te oordelen dat er motieven bestaan om 
bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn toch niet de belasting van ambtswege te 
vestigen, met name omdat het mogelijk is de aanslag alsnog te vestigen op grond van een 
laattijdige aangifte.

De zaak werd na cassatie verwezen naar het Hof van Beroep te Brussel..
Het  arrest  van  het  verwijzingshof  van  28  januari  2009  weigert  categoriek  zich  te 

gedragen naar de rechtsregel die door Uw Hof werd geformuleerd in zijn arrest van 19 
januari  2007  en  sluit  zich  uitdrukkelijk  aan  bij  de  andere  opvatting  die  volgens  de 
verwijzingsrechter zou zijn aangekleefd door het Grondwettelijk Hof 3.

De Belgische Staat heeft cassatieberoep ingesteld tegen die beslissing. 
Het middel heeft dezelfde strekking als het middel dat werd aangevoerd tegen het arrest 

van het Hof van Beroep van Antwerpen van 19 april 2005 zodat Uw Hof geroepen wordt 
om er uitspraak over te doen in Verenigde Kamers overeenkomstig artikel 1119 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

2. In een arrest van 20 juni 2007 deed het Grondwettelijk Hof uitspraak over de vraag 
of  artikelen  4  tot  6  van  de  Wet  van  24  december  1996  strijdig  zijn  met  het 
gelijkheidsbeginsel in zoverre ze de lokale belastingoverheid verplichten om in geval van 
laattijdige aangifte de procedure van aanslag van ambtswege toe te passen, terwijl  die 
procedure op het vlak van de rijksbelastingen facultatief is4.

Het Grondwettelijk Hof besliste dat de artikelen 4, 5 en 6 van de voormelde wet van 24 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
3 Brussel, 28 jan. 2009, RGCF 2009, 261.
4 Grondwettelijk  Hof  nr.  92/2007,  20  juni  2007,  TFR 2008,  28  met  noot  van  M.  MAUS en  A. 
DELAFONTEYNE.
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december 1996 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet niet schenden in de interpre-
tatie van de verwijzende rechter die aanneemt dat de provinciale of gemeentelijke over-
heid in geval van een laattijdige aangifte gehouden is de belasting ambtshalve in te ko-
hieren en geen gewone aanslag kan vestigen.

3. De auteurs MAUS en DELAFONTEYNE stellen dat het Grondwettelijk Hof, in tegenstelling 
tot  Uw  Hof,  de  meerderheidsopvatting  deelt  die  voorhoudt  dat  de  lokale 
belastingadministratie verplicht is om de belasting ambtshalve in te kohieren in geval van 
laattijdige of onjuiste aangifte5. De auteurs verduidelijken niet uit welke passage van het 
arrest blijkt dat het Grondwettelijk Hof de meerderheidsopvatting onderschrijft.

4. Auteur VAN DE VELDE, die eveneens een bespreking heeft gewijd aan de voormelde 
arresten van het Grondwettelijk Hof en van ons Hof, laat zich heel wat voorzichtiger uit. 
Zij stelt dat de standpunten van beide hoven niet lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, 
maar dat de hoven wel duidelijk andere accenten leggen. De auteur stelt vast dat artikel 6 
van  de  wet  van  24  december  1996  volgens  het  Grondwettelijk  Hof  dient  te  worden 
onderzocht in de interpretatie van vóór het cassatiearrest van 19 januari 2007 en dat het 
Grondwettelijk Hof zelf geen andere interpretatie in de plaats stelt6.

De conclusies die de auteur trekt na de vergelijking van het arrest van Uw Hof van 19 
januari 2007 met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 juni 2007 zijn niet altijd 
éénduidig.

De auteur stelt dat beide arresten verschillende standpunten lijken in te nemen, maar 
even verder ook dat beide standpunten niet lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan, maar 
wel na lezing van overweging B.7 van het Grondwettelijk Hof duidelijk andere accenten 
leggen. Uit voormelde overweging volgt, volgens de auteur, dat ook het Grondwettelijk 
Hof een gewone aanslag naar aanleiding van een laattijdig ingediende aangifte niet lijkt 
uit te sluiten, maar dat bij deze “gewone aanslag” wel de vormvereisten van artikel 6, lid 
2 en 3 van de wet van 24 december 1996 moeten worden toegepast opdat de aanslag 
geldig is. 

Aldus creëert het Grondwettelijk Hof, volgens de auteur, een nieuwe aanslagprocedure 
tussen de gewone en de ambtshalve aanslag in. Toch besluit de auteur dat de uitspraak van 
het Grondwettelijk Hof dat de verplichte ambtshalve inkohiering niet in strijd is met het 
gelijkheidsbeginsel, achterhaald is, nu ons Hof heeft geoordeeld dat de ambtshalve inko-
hiering facultatief is. 

De auteur eindigt dan ook met het besluit dat het arrest van het Grondwettelijk Hof na 
het (eerdere!) cassatiearrest achterhaald is en verwacht dan ook dat vele gemeenten zullen 
onthouden dat zij dankzij het cassatiearrest niet meer in een procedureval kunnen trappen. 
Aldus lijkt de auteur te stellen dat in zoverre het Grondwettelijk Hof artikel 6 van de wet 
van 24 december 1996 anders interpreteert dan het Hof van Cassatie, die andere visie niet 
meer van belang is, vermits Uw Hof bevoegd is om de interpretatie van de wet te toetsen 
en niet het Grondwettelijk Hof.

5. Auteurs MAUS en DELAFONTEYNE gaan er net zoals het bestreden arrest, mijns inziens 
ten onrechte, van uit dat het Grondwettelijk Hof zich in het voormelde arrest van 20 juni 
2007 aansluit bij de voormelde meerderheidsopvatting dat de procedure van ambtshalve 
aanslag verplicht moet worden gevolgd in geval van laattijdige (maar correcte) aangifte. 

Uit  de  overwegingen  B.1.2  en  B.6  blijkt  duidelijk  dat  het  Grondwettelijk  Hof  de 

5 M.  MAUS en  A.  DELAFONTEYNE,  “De  ambtshalve  aanslag  bij  het  miskennen  van  de 
aangifteverplichting  in  de  lokale  belastingsfeer.  Het  Hof  van Cassatie  versus  het  Grondwettelijk 
Hof”, TFR 2008, 32.
6 E. VAN DE VELDE,  “Kan of moet de lokale overheid de procedure van ambtshalve inkohiering 
toepassen naar aanleiding van een laattijdige belastingaangifte? Een toelichting bij het oordeel van 
het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof”, TGEM 2007, 317, nr. 21
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gestelde  prejudiciële  vraag beantwoordt  in  de interpretatie  die  de verwijzende rechter 
geeft aan de bepalingen waarover de prejudiciële vraag wordt gesteld. Het Grondwettelijk 
Hof spreekt zich niet uit over de juistheid van de interpretatie van de verwijzende rechter, 
maar  verwijst  wel  uitdrukkelijk  naar  de  andere  interpretatie  die  door  ons  Hof  werd 
vooropgesteld in het arrest van 19 januari 2007. 

Het behoort niet tot het takenpakket van het Grondwettelijk Hof om na te gaan of de in-
terpretatie die de verwijzende rechter geeft aan de wetsbepaling die moet worden getoetst 
aan de Grondwet, de juiste is. Het Grondwettelijk Hof treedt niet in de beoordeling van de 
zaak zelf en toetst de wetsbepaling in de regel aan de Grondwet in de interpretatie die de 
verwijzende rechter daaraan geeft. Enkel indien de bepaling in die interpretatie strijdig is 
met de Grondwet, zal het Grondwettelijk Hof desgevallend een grondwetsconforme inter-
pretatie aanwijzen.

De verwijzingsrechter dwaalt dan ook als hij (met verwijzing naar de auteurs MAUS en 
DELAFONTEYNE) stelt dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 20 juni 2007 van oordeel 
was dat de bevoegde overheid niet over de mogelijkheid beschikt om te kiezen voor het al 
dan niet opleggen van een ambtshalve aanslag maar daartoe verplicht is.

De spraakverwarring is wellicht te wijten aan de bewoordingen van overweging B.7 
van het arrest van het Grondwettelijk Hof: “Volgens bepaalde rechtspraak vloeit uit de in  
het geding zijnde artikel 6 van de wet van 24 december 1996 voort dat wanneer een  
lokale overheid op grond van een laattijdige aangifte alsnog een gewone aanslag zou ves-
tigen, deze laatste nietig zou zijn. Die nietigheid vloeit voort uit de niet-naleving van de in  
het  voormelde  artikel  6,  tweede  en  derde  lid  van  de  wet  van  24  december  1996 
voorgeschreven substantiële vormvereisten. De overheid zou in die hypothese die sanctie  
kunnen vermijden door, na te hebben vastgesteld dat een aangifte laattijdig is, de in het 
geding zijnde bepaling voorgeschreven procedure na te leven”.

6. In deze woorden zou de boodschap kunnen gelezen worden dat het Grondwettelijk 
Hof de ambtshalve aanslagprocedure als een substantiële formaliteit aanziet, ook in geval 
van een laattijdige, maar correcte aangifte. 

Maar dan verliest men uit het oog dat deze overweging, net als de overweging B.6, 
kadert in het onderzoek van de vraag of de verplichte ambtshalve inkohiering bij laattijdi-
ge aangifte voor de betrokken belastingoverheid onredelijke gevolgen heeft. 

Mijns inziens onderschrijft het Grondwettelijk Hof die rechtspraak niet, wat overigens 
niet haar taak is, maar gaat ze enkel na of de belastingoverheid op onredelijke wijze zou 
getroffen worden indien die rechtspraak het bij het rechte eind heeft. Het Grondwettelijk 
Hof oordeelt van niet omdat de belastingoverheid, zelfs in dat geval, de nietigheid van de 
aanslag kan vermijden door de formaliteiten van de procedure van ambtshalve aanslag te 
respecteren terwijl het Hof in overweging B.6 reeds had vastgesteld dat de belastingover-
heid  een  ambtshalve  aanslag  kan  vestigen  op  basis  van  de  inhoud  van  de  laattijdige 
aangifte.

Aldus stelt het Grondwettelijk Hof vast dat de verplichting om een ambtshalve aanslag 
te vestigen in geval van laattijdige aangifte geen onredelijke gevolgen heeft voor de be-
lastingoverheid omdat zij de mogelijkheid heeft een ambtshalve aanslag te vestigen op de 
belastbare basis die blijkt uit de laattijdige aangifte.

De vaststelling dat de verplichting om een ambtshalve aanslag te vestigen in geval van 
laattijdige aangifte, die de verwijzende rechter afleidt uit artikel 6 van de wet van 24 de-
cember 1996, geen onoverkomelijke problemen oplevert voor de belastingoverheid, im-
pliceert evenwel niet dat de vestiging van een ambtshalve aanslag volgens het Grondwet-
telijk Hof effectief verplicht is in geval van laattijdige aangifte. Het Grondwettelijk Hof 
heeft zich daarover niet uitgesproken.

Het Grondwettelijk Hof stelt vast dat de ongelijke behandeling van de centrale en de 
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lokale belastingoverheid, die volgens de interpretatie van de verwijzende rechter en van 
de meerderheidsopvatting voortvloeit uit artikel 6 van de wet van 24 december 1996, niet 
strijdig is met het gelijkheidsbeginsel, omdat het verschil in behandeling noch voor de be-
lastingplichtige, noch voor de betrokken overheid, onredelijke gevolgen heeft. De ongeli-
jke behandeling van de belastingoverheden is dus aanvaardbaar in het licht van het geli-
jkheidsbeginsel. 

Maar dat betekent geenszins dat de meer gelijke behandeling van de belastingoverhe-
den die voortvloeit uit de interpretatie die Uw Hof heeft gegeven aan artikelen 4 tot 6 van 
de wet van 24 december 1996, in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel, wel in tegen-
deel. De gelijke behandeling van de centrale en de lokale belastingoverheid is nog altijd 
beter in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel dan de nog net aanvaardbare on-
gelijke behandeling van beide overheden.

7. Het arrest van Uw Hof van 19 januari 2007 is door sommigen kritisch onthaald, het-
geen niet verwonderlijk is vermits Uw Hof doelbewust inging tegen de meerderheidsop-
vatting binnen de rechtsleer en de rechtspraak welke aan bod kwam in de conclusie van 
het openbaar ministerie. De omstandigheid dat Uw Hof in dat arrest geen motivering heeft 
gegeven voor zijn afwijkend standpunt, werd aan de kaak gesteld door het verwijzingshof 
te Brussel en bepaalde auteurs. 

Toch moet de weerstand tegen voormeld arrest niet overroepen worden. 
8. De beslissing van ons Hof heeft immers ook bijval ontmoet. 
Zo wijst auteur VAN DE VELDE erop dat de vraag kan worden gesteld of er wel sprake is 

van een ambtshalve vaststelling van de belastbare grondslag en dus van een ambtshalve 
inkohiering, wanneer de aanslag wordt gevestigd op basis van de laattijdig ingediende 
aangifte. Hij stelt dat voorafgaande vormvereisten ter bescherming van de rechten van 
verdediging van de belastingplichtige hun bestaansreden verliezen, wanneer de belastbare 
grondslag  integraal  wordt  bepaald  door  de  aangifte.  De  belastingplichtige  weet  dan 
feilloos op basis waarvan hij zal worden belast7.

9. Daarmee stelt de auteur, naar mijn mening terecht, vragen bij één van de voornaam-
ste argumenten voor de meerderheidsopvatting, met name dat het miskennen van de in ar-
tikel  6  van  de  wet  van  24  december  1996  voorgeschreven  procedure  in  geval  van 
ambtshalve vestiging van de aanslag de rechten van verdediging van de belastingplichtige 
in het gedrang brengt. 

De vormvoorschriften die gelden in geval van ambtshalve aanslag, zijn in de regel onte-
genzeggelijk substantiële vormvoorschriften. Telkens wanneer de belastingadministratie 
zelf de belastbare grondslag vaststelt of wanneer de belastingadministratie de door de be-
lastingplichtige aangegeven belastbare grondslag verhoogt, maken die vormen substan-
tiële vormvereisten uit, zodat de met miskenning van die vormen gevestigde aanslag ni-
etig is. 

Maar in het geval waarin de aanslag in de gemeentebelasting zoals in casu quo, geves-
tigd wordt op basis van de in een laattijdige aangifte vermelde belastbare grondslag, zon-
der dat de belastingadministratie daarvan afwijkt, lijken die vormen mij niet langer sub-
stantieel te zijn. 

Los van de vraag of de aanslag in dat geval wel werkelijk een ambtshalve aanslag uit-
maakt, kunnen we niet om de vaststelling heen dat de rechten van de verdediging van de 
belastingplichtige in die hypothese niet in dezelfde mate in gevaar zijn als wanneer de be-
lastingoverheid bij afwezigheid van aangifte zelf de belastbare grondslag vaststelt of wan-

7 E. VAN DE VELDE,  “Kan of moet de lokale overheid de procedure van ambtshalve inkohiering 
toepassen naar aanleiding van een laattijdige belastingaangifte? Een toelichting bij het oordeel van 
het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof”, TGEM 2007, p. 316, nr. 18 in fine.
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neer ze de door de belastingplichtige aangegeven grondslag verhoogt. 
In die gevallen vereisen de rechten van verdediging dat de belastingplichtige uitgen-

odigd wordt om in dialoog te treden met de belastingoverheid en aldus de kans krijgt om 
zijn  rechten  te  verdedigen.  Ingeval  de  administratie  evenwel  de  door  de  belast-
ingschuldige laattijdig aangegeven belastbare grondslag als correct aanvaardt en daarop 
taxeert, is er geen objectieve reden voorhanden om die dialoog op te starten, ook al houdt 
de verwijzingsrechter het tegendeel voor.

10.  De  auteurs  MAUS en  DELAFONTEYNE gaan  er  blijkbaar  van  uit  dat  de  vor-
mvoorschriften inzake belastingen steeds substantieel zijn. In zijn algemeenheid lijkt deze 
stelling achterhaald. De belastingen als dusdanig betreffen vanzelfsprekend de openbare 
orde,  maar  dat  is  niet  noodzakelijk  in  alle  hypothesen  het  geval  voor  alle  vor-
mvoorschriften die in de fiscale wetboeken zijn terug te vinden. 

11. Zo besliste Uw Hof ten aanzien van artikel 346, vijfde lid, van het W.I.B.(1992), 
dat uit de tekst en de economie van dat artikel volgt dat de wetgever essentieel bedoeld 
heeft dat de belastingplichtige geïnformeerd wordt over de motieven van de administratie 
om de opmerkingen, die de belastingplichtige heeft geformuleerd in antwoord op het be-
richt van wijziging, te verwerpen. De aangetekende zending voorzien in dat artikel is vol-
gens Uw Hof op zich geen substantiële vormvereiste8. 

12. De verwijzingsrechter verwijst in het bestreden arrest ook naar de stelling van mijn 
ambt dat er gevaar voor rechtsmisbruik bestaat indien de procedure van ambtshalve ves-
tiging wordt miskend, met name indien de verjaring nakende is en de ter zake bevoegde 
overheid alleen nog tijdig een aanslag kan vestigen door de procedure voorafgaand aan de 
ambtshalve aanslag over te slaan. 

Ook dit argument kan worden gerelativeerd. Vooreerst heeft Uw Hof op het vlak van 
de inkomstenbelastingen herhaaldelijk bewezen dat het dergelijk rechtsmisbruik niet tol-
ereert. Bovendien is de aanslagtermijn in geval van ambtshalve aanslag (drie jaar volgend 
op 1 januari van het dienstjaar (art. 6, vierde lid wet 24 december 1996) beduidend langer 
dan in geval van gewone aanslag (30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar), zodat 
het gevaar voor rechtsmisbruik veelal theoretisch van aard is.

13. Wat het belangrijkste argument van de meerderheidsopvatting betreft, namelijk het 
tekstargument, stelt auteur VAN DE VELDE dat de bedenking kan worden gemaakt dat de 
meest voor de hand liggende argumenten om de uitspraak van het Hof van Cassatie te 
ontkrachten (nl. de werkwoordkeuze en de opsomming in artikel 12 van de wet van 24 
december 1996) zelf in vraag kunnen worden gesteld waardoor het cassatieoordeel juist 
wordt bekrachtigd9. In de toelichting door de auteur van het wetsvoorstel staat letterlijk: 
“Artikel 6 voorziet in de mogelijkheid de belasting ambtshalve in te kohieren gedurende  
een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar, bij gebrek aan aangifte 
binnen  de  reglementair  gestelde  termijnen,  of  in  geval  van  onjuiste,  onvolledige  of  
onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige.  In  geval  van fraude wordt  de  
termijn verlengd tot vijf jaar”10.

Ook auteur PLETS gaat ervan uit dat het wellicht niet de bedoeling van de wetgever is 
geweest om de ambtshalve aanslag verplicht te maken11.

8 Cass. 15 maart 2007, FJF 2007, nr. 2007/287.
9 E.  VAN DE VELDE,  “Kan of moet  de lokale overheid de procedure van ambtshalve inkohiering 
toepassen naar aanleiding van een laattijdige belastingaangifte? Een toelichting bij het oordeel van 
het Hof van Cassatie én het Grondwettelijk Hof”, TGEM 2007, p. 316-317, nr. 19.
10 Parl. St. Kamer, 1995-96, nr. 49-461/4, 3.
11 N.  PLETS,  “Vlaams decreet  van  30  mei  2008  betreffende  de  vestiging,  de  invordering  en  de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen: nieuwigheden in vergelijking met de 
wet  van  24  december  1996  betreffende  de  vestiging  en  de  invordering  van  de  provincie-  en 
gemeentebelastingen”, TGEM 2009, 143.
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14. Dat er niet meer besprekingen zijn gewijd aan de uitspraken van ons Hof en van het 
Grondwettelijk  Hof,  is  wellicht  voor  een  deel  te  wijten  aan de  omstandigheid dat  de 
Vlaamse decreetgever het facultatieve karakter van de ambtshalve aanslag in geval van 
laattijdige aangifte inmiddels formeel heeft ingeschreven in het decreet van 30 mei 2008 
betreffende de  vestiging,  de  invordering  en  de geschillenprocedure  van  provincie-  en 
gemeentebelastingen. De discussie is bijgevolg alleen nog van belang voor aanslagen die 
in het verleden werden gevestigd.

15. Verschillende auteurs noteren de rechtsregel van het cassatiearrest van 19 januari 
2007, zonder er een waardeoordeel over uit te spreken12.

16.  Het  Hof van Beroep te  Antwerpen heeft  zich,  in  tegenstelling tot  het  Hof  van 
Beroep te Brussel, geschikt naar de rechtspraak van Uw Hof. In zijn arrest van 24 april 
2007 neemt het Hof van Beroep de rechtsregel van het arrest van ons Hof van 19 januari 
2007 uitdrukkelijk over13. Ook in een recenter arrest van 6 november 2007, dat dateert van 
na het arrest van het Grondwettelijk Hof, onderschrijft het Hof van Beroep zijdelings de 
rechtsregel,  maar  verduidelijkt,  terecht,  dat  deze  niet  geldt  in  geval  van  gebrek  aan 
aangifte14.

17. Ook de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen neemt akte van het cassatiearrest 
van 19 januari 2007. De rechtbank stelt wel dat die rechtspraak de gemeentelijke overheid 
enkel toelaat om van de strikte naleving van de procedure van ambtshalve aanslag af te 
zien indien daartoe gegronde redenen bestaan15.

18. Aangezien Uw Hof in zijn arrest van 19 januari 2007 met kennis van de in mijn 
conclusie geformuleerde tegenargumenten beslist heeft om af te wijken van de meerder-
heidsopvatting en inmiddels geen nieuwe, overtuigende tegenargumenten werden gefor-
muleerd, zie ik niet in waarom Uw Hof in deze zaak een andere koers zou moeten varen. 
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 juni 2007, is mijns inziens geen tegenindi-
catie in die zin.

De rechtsregel die Uw Hof heeft verwoord in het arrest van 19 januari 2007 lijkt mij lo-
gisch  verdedigbaar  en  kan  alvast  geen  reële  bedreiging  vormen  voor  de  rechten  van 
verdediging van de belastingplichtige die in de gegeven omstandigheden belast wordt op 
grond van de door hemzelf aangegeven elementen. 

De rechtszekerheid vereist in die omstandigheden m.i. dat de gemeenten die, afgaand 
op  het  principieel  arrest  van  Uw Hof  van  19  januari  2007,  gevolgd  door  arresten  in 
dezelfde zin van 16 maart 2007 (AR F.05.0016.N) en 8 mei 2009 (F.07.0097.N), gewone 
aanslagen zijn blijven vestigen ingeval van laattijdige maar correcte aangifte, niet in hun 
gerechtvaardigd vertrouwen gekrenkt worden.

Zulks lijkt mij des te pertinenter nu de Vlaamse decreetgever het facultatieve karakter 
van de ambtshalve aanslag in geval van laattijdige aangifte inmiddels formeel heeft in-
geschreven in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zodat onderhavige discussie, 
zoals gezegd, bijgevolg alleen nog relevant is voor aanslagen die in het verleden werden 

12 J. ASTAES, “Het Vlaams decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen. Een eerste analyse”, AFT 2008, afl. 8-9, 9: CB, “Ambtshalve 
aanslag: evenmin een verplichting inzake lokale belastingen”, Fiscoloog 2007, afl. 1066, 8; N. PLETS, 
“Vlaams decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen: nieuwigheden in vergelijking met de wet van 24 december 
1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen”, TGEM 
2009, 144; A. TIBERGHIEN,  Handboek voor Fiscaal Recht 2008, Kluwer, 2008, 1292, nr. 7053; JVD, 
“Lokale belasting: aanslag van ambtswege soms toch nog verplicht?”, Fiscoloog 2008, afl. 1107, 2.
13 Antwerpen, 24 april 2007, FJF 2007, nr. 2007/270.
14 Antwerpen, 6 nov. 2007, FJF 2008, nr. 2008/238.
15 Rb. Namen, 27 feb. 2008, FJF 2008, nr. 2009/118.
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gevestigd.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest met verwijzing van de zaak naar het 

Hof  van  Beroep  te  Gent  dat  zich  overeenkomstig  artikel  1120  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek  zal  moeten  voegen  naar  het  oordeel  van  Uw Hof  betreffende  het  ten  deze 
beslechte rechtspunt.

ARREST

(AR F.09.0069.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 januari 2009 op verwij-

zing gewezen door het hof van beroep te Brussel, ingevolge het arrest van het 
Hof van 19 januari 2007. 

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de 

invordering van de provincie - en gemeentebelastingen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond; Ver-

oordeelt (de eiseres) tot de beroepskosten, begroot op (...) 400 euro voor (de verweerder)" 
op grond van de motieven :

"2. In zijn arrest van 19 januari 2007 besliste het Hof van Cassatie dat uit de samenhang 
van de bepalingen van artikel 6, eerste, tweede en derde lid, van voornoemde wet van 24 
december 1996 noodzakelijk volgt dat de ter zake bevoegde overheid over de mogelijk-
heid beschikt te oordelen dat er motieven bestaan om, bij gebrek aan aangifte binnen de 
gestelde termijn, toch niet de belasting van ambtswege te vestigen, met name omdat het 
mogelijk is de aanslag alsnog te vestigen op grond van een laattijdige aangifte.

3. M. Maus en A. Delafonteyne ('De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aan-
gifteverplichting in de lokale belastingsfeer. Het Hof van Cassatie versus het Grondwette-
lijk Hof', noot onder Cass. 19 januari 2007 en Grondwettelijk Hof 20 juni 2007, T.F.R. 
2008, 32) stellen dat het hier gaat om een summier gemotiveerd arrest. De enige grond 
waarop het Hof van Cassatie zijn beslissing steunt, is de 'samenhang van de bepalingen 
van artikel 6, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 24 december 1996' waaruit de 
conclusie van het Hof 'noodzakelijk volgt'.

Het hof merkt evenwel op dat in de aangehaalde bepalingen met geen woord wordt ge-
rept over de mogelijkheid om de aanslag alsnog op grond van de laattijdige aangifte te 
vestigen, of anders uitgedrukt - over het facultatieve karakter van de ambtshalve vestiging 
van de aanslag. Het artikel 6 in kwestie is immers exclusief gewijd aan de ambtshalve 
vestiging van de aanslag.

Verder stelt het hof zich ook vragen bij de beslissing dat uit de samenhang van de bepa-
lingen van artikel 6 'noodzakelijk volgt dat', als ware de zienswijze van het Hof van Cas-
satie de enige mogelijke interpretatie. Dit wordt trouwens ontkracht door het feit dat het 
Grondwettelijk Hof tot een andere interpretatie van dezelfde wetsbepaling is gekomen.
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4. Zo was het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 20 juni 2007 van oordeel dat de ter-
zake bevoegde overheid in rechte niet over de mogelijkheid beschikt om te kiezen voor 
het al dan niet opleggen van een ambtshalve aanslag (volgens het Grondwettelijk Hof is 
zij daartoe verplicht), maar dat zij dit de facto wel kan doen door rekening te houden met 
de inhoud van de laattijdige aangifte bij het opleggen van de ambtshalve aanslag (zie: M. 
Maus en A. Delafonteyne o. c., 32).

5. De interpretatie van het Grondwettelijk Hof valt volgens het hof te verkiezen.
Zij is in overeenstemming met de tekst zelf van artikel 6, eerste lid, van voornoemde 

wet van 24 december 1996, waarin wordt bepaald dat,  indien de belastingverordening 
voorziet in de verplichting van aangifte (hetgeen in deze onmiskenbaar het geval is), de 
belasting ambtshalve wordt ingekohierd, bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde ter-
mijn of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belas-
tingplichtige.

Met reden verwees het Grondwettelijk Hof naar de andersluidende formulering van ar-
tikel 351, eerste lid, W.I.B. 1992 in verband met de ambtshalve aanslag inzake inkomsten-
belasting. Dit artikel bepaalt dat de administratie de aanslag ambtshalve kan vestigen op 
het bedrag van de belastbare inkomsten die zij kan vermoeden op grond van de gegevens 
waarover zij beschikt, onder meer wanneer de belastingplichtige nagelaten heeft een aan-
gifte te doen binnen de wettelijke termijnen.

Inzake inkomstenbelasting is de vestiging van de ambtshalve aanslag bijgevolg faculta-
tief. Het woord 'kan' dat voorkomt in artikel 351, eerste lid, W.I.B. 1992 laat daarover niet 
de minste twijfel bestaan. Een dergelijke formulering komt niet voor in artikel 6 van voor-
noemde wet van 24 december 1996, waarin staat te lezen dat de belasting ambtshalve 
'wordt' ingekohierd. In tegenstelling tot artikel 351 W.I.B. 1992 voorziet de tekst van dit 
artikel 6 niet in de mogelijkheid van het opleggen van een aanslag van ambtswege (zie M. 
Maus en A. Delafonteyne, o. c., 33).

Stellen dat in dit laatste geval de ter zake bevoegde overheid wel over een keuzemoge-
lijkheid zou beschikken, wordt door de auteurs (met name M. Maus en A. Delafonteyne, 
o.c., ibid.) beschouwd als een interpretatie die haaks staat op het openbare orde-karakter 
van de wet van 24 december 1996 en op het algemeen rechtsbeginsel, zoals geconsacreerd 
door het Hof van Cassatie (zie: Cass. 10 november 1997, Arr. Cass. 1997, 1106; F.J.F. 
1997, 623; J.D.F. 1998, 110), volgens hetwelk de belastingwetten strikt moeten worden 
uitgelegd.

Met reden merkte advocaat-generaal Thijs in zijn conclusie bij het arrest van het Hof 
van Cassatie van 19 januari 2007 op dat voormelde door het Hof van Cassatie aangeno-
men interpretatie een aantal gevaren in zich draagt. Niet alleen brengt het miskennen van 
de in artikel 6 van voornoemde wet van 24 december 1996 voorgeschreven procedure in 
geval van ambtshalve vestiging van de aanslag de rechten van verdediging van de belas-
tingplichtige in het gedrang. Maar bovendien bestaat het gevaar voor proceduremisbruik, 
met name indien de verjaring nakende is en de ter zake bevoegde overheid alleen nog tij-
dig een aanslag kan vestigen door de procedure voorafgaand aan de ambtshalve aanslag 
over te slaan.

De door advocaat-generaal Thijs gesignaleerde gevaren kunnen zich niet voordoen in 
de interpretatie die het Grondwettelijk Hof aan artikel 6 van de wet van 24 december 1996 
geeft. Deze interpretatie was, zoals hiervoor gezegd, dat de terzake bevoegde overheid in 
rechte niet over de mogelijkheid beschikt om te kiezen voor het al dan niet opleggen van 
een ambtshalve aanslag (volgens het Grondwettelijk Hof is zij daartoe verplicht), maar dat 
zij dit de facto wel kan doen door rekening te houden met de inhoud van de laattijdige 
aangifte bij het opleggen van de ambtshalve aanslag. In deze interpretatie is de terzake be-
voegde overheid er immers toe verplicht de in de leden 2 en 3 van artikel 6 uitgewerkte 
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procedure voorafgaand aan de ambtshalve aanslag na te leven, zelfs indien zij de aanslag 
vestigt volgens de laattijdig overgelegde aangifte.

Ten overvloede wijst het hof er nog op dat inmiddels in het Vlaamse Gewest het De-
creet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure 
van provincie- en gemeentebelastingen (BS 4 juli 2008) werd goedgekeurd, waarin in arti-
kel 7, §1, uitdrukkelijk is bepaald dat de ambtshalve aanslag inzake lokale belastingen, 
naar het voorbeeld van de inkomstenbelasting, een facultatief karakter krijgt.

6. De door (de eiseres) voor het Hof van Cassatie ingeroepen grieven, in de zaak die 
aanleiding heeft gegeven tot het cassatiearrest van 19 januari 2007, overtuigen niet.

Uiteraard maakt het laattijdig indienen van de aangifte deze niet absoluut onbestaande. 
Maar de wet van 24 december 1996 stelt in dat geval de procedure van ambtshalve aan-
slag (met de daaraan gekoppelde formaliteiten ter bescherming van de belastingplichtige) 
in werking. De wet voorziet niet in de mogelijkheid voor het terzake bevoegde bestuur om 
de  laattijdige  aangifte  regelmatig  te  aanzien  voor  wat  de  bepaling  van  de  belastbare 
grondslag betreft. Hier maakt de eiseres in cassatie een onderscheid tussen de termijn (ter-
zake  waarvan  de  aangifte  onregelmatig  zou  zijn)  en  de  belastbare  grondslag  (terzake 
waarvan de aangifte regelmatig zou zijn), onderscheid dat de wet niet maakt.

7. Derhalve komt het hof tot het besluit dat de eerste rechter terecht heeft geoordeeld 
dat (de eiseres), ingevolge het niet-naleven van de in het tweede lid van artikel 6 van de 
wet van 24 december 1996 bepaalde betekening, (de verweerder) niet de mogelijkheid 
heeft geboden om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen conform het derde lid van 
hetzelfde artikel 6.

Nu de betekening in kwestie een substantiële regel van de procedure van ambtshalve 
inkohiering uitmaakt, besliste de eerste rechter terecht dat de niet-naleving ervan de abso-
lute nietigheid van de bestreden aanslag met zich meebracht.

Derhalve dient het hoger beroep van appellante te worden afgewezen". 
Grieven
1. Artikel 4 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invorde-

ring van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat voor de bij wege van kohieren 
ingevorderde belastingen "De kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten 
laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar door - het college van burge-
meester en schepenen voor de gemeentebelastingen".

Artikel 6, eerste lid, van voormelde wet bepaalt dat "Indien de belastingverordening 
voorziet in de verplichting van aangifte, (...) bij gebrek aan aangifte binnen de in de veror-
dening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte 
vanwege de belastingplichtige, de belasting ambtshalve ingekohierd (wordt)".

Artikel 6, tweede lid, van voormelde wet schrijft voor dat "Vooraleer wordt overgegaan 
tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, (...) de overheid die krachtens arti-
kel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, aan de belastingplichtige, per aangetekend 
schrijven, de motieven (betekent) om gebruik te maken van deze procedure, de elementen 
waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het 
bedrag van de belasting".

Artikel 6, derde lid, van voormelde wet voegt daar aan toe dat "De belastingplichtige 
(...) over een termijn (beschikt) van dertig dagen volgend op de datum van verzending van 
de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen".

2. De vestiging van een aanslag inzake directe belastingen raakt de openbare orde, zo-
dat het bevoegd bestuur van deze verplichting niet kan afzien en verplicht is de aanslag in 
te kohieren.
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Deze verplicht gestelde handeling geschiedt steeds door het bevoegde bestuur uit hoof-
de  van  de  macht  daartoe  aan  haar  ambt  zelf  verleend.  Elke  aanslag  wordt  dan  ook 
ambtshalve ingekohierd, in de zin dat hij het werk is van het bevoegd bestuur.

Van zodra voor het vestigen van de aanslag beroep wordt gedaan op de medewerking 
van de belastingplichtige, door hem o.m. een aangifteverplichting op te leggen, blijft het 
bestuur onverminderd verplicht de aanslag in te kohieren ondanks het feit dat de belas-
tingplichtige verzuimd heeft correct aan de aan hem opgelegde verplichtingen gevolg te 
verlenen.

Het bestuur moet immers in uitvoering van haar verplichting ook tot een juiste belas-
tingheffing kunnen overgaan, wanneer de belastingplichtige helemaal geen of onvoldoen-
de medewerking verleent bij het bepalen van de belastbare grondslag.

In de mate artikel 6, eerste lid, van voormelde wet stelt dat "Indien de belasting-veror-
dening voorziet in de verplichting van aangifte, (...) bij gebrek aan aangifte binnen de in 
de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige 
aangifte  vanwege de belastingplichtige,  de  belasting ambtshalve (wordt)  ingekohierd", 
wordt daarmee ten opzichte van de belastingplichtige op affirmatieve wijze er enkel aan 
herinnerd dat de aanslag ondanks zijn verzuim toch wordt ingekohierd, zodat hij er niet 
moet op rekenen dat zijn verzuim het bestuur in de onmogelijkheid plaatst de juiste belast-
bare grondslag te bepalen.

Wanneer de belastbare grondslag, wegens het verzuim van de belastingplichtige niet 
kan vastgesteld worden op de door hem verstrekte gegevens, zal het bestuur in deze leem-
te voorzien en zelf die grondslag vaststellen door hem op te sporen en te waarderen.

Het is deze verrichting die in artikel 6, tweede lid, van voormelde wet wordt omschre-
ven als het "overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag" door het 
bevoegde bestuur.

Aldus verschijnt de "ambtshalve inkohiering", die bestaat uit de "vaststelling van de be-
lastingaanslag",  als  een  andere  wijze  waarop  de  belasting  door  het  bevoegde  bestuur 
wordt bepaald, teneinde over het verzuim van de belastingplichtige heen te kunnen stap-
pen.

Het enkel feit dat een aangifte laattijdig werd ingediend heeft verder niet tot gevolg dat 
deze enkele onregelmatigheid die aangifte absoluut onbestaande maakt, zodat het bevoeg-
de bestuur op grond daarvan de belastingaanslag kan vestigen.

Zo verhindert niets het bevoegde bestuur de belasting te vestigen op grond van de gege-
vens verstrekt door de belastingplichtige zelf in zijn aangifte, welke enkel onregelmatig is 
qua termijn. M.a.w. niets sluit uit dat het bestuur een laattijdige aangifte als regelmatig 
aanziet voor wat betreft de bepaling van de belastbare grondslag op de door de belasting-
plichtige verstrekte gegevens.

In dat geval heeft de bescherming van de belastingplichtige voorzien in artikel 6, twee-
de en derde lid, van voormelde wet, die bepalen dat de belastingplichtige zijn opmerkin-
gen schriftelijk kan voordragen binnen dertig dagen na de betekening door het bevoegde 
bestuur van de door haar ambtshalve vastgestelde belastbare grondslag, geen reden van 
bestaan, gezien in dat geval die grondslag bepaald werd op een wijze die niet afwijkt van 
de aangifte.

3. Uit de samenhang van voormelde aangehaalde bepalingen volgt noodzakelijk dat de 
ter zake bevoegde overheid over de mogelijkheid beschikt te oordelen dat er motieven be-
staan om bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn toch niet de belasting van 
ambtswege te vestigen, met name omdat het mogelijk is de aanslag alsnog te vestigen op 
grond van een laattijdige aangifte.

4. Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat "Nu de betekening in kwes-



746 HOF VAN CASSATIE 11.3.10 - Nr. 176 

tie (nl. de voorafgaandelijke kennisgeving van aanslag van ambtswege voorzien in het 
aangehaald artikel 6, tweede lid) een substantiële regel van de procedure van ambtshalve 
inkohiering uitmaakt, besliste de eerste rechter terecht dat de niet-naleving ervan de abso-
lute nietigheid van de bestreden aanslag met zich meebracht", omdat "(...) de terzake be-
voegde  overheid  er  immers  toe  verplicht  is  de  (...)  procedure  voorafgaand  aan  de 
ambtshalve aanslag na te leven, zelfs indien zij de aanslag vestigt volgens de laattijdig 
overgelegde aangifte", terwijl de eiseres niet altijd verplicht is die procedure voorzien in 
artikel 6, tweede en derde lid, van de aangehaalde wet van 24 december 1996 toe te pas-
sen, maar van de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag vermag af te zien door 
het bestaan van de laattijdige aangifte aan te nemen en de belasting te vestigen op een wij-
ze die niet afwijkt van die aldus als bestaand aanzien zijnde aangifte, hetgeen het verzen-
den bij aangetekende brief van een kennisgeving van aanslag van ambtswege overbodig 
maakt (schending van de aangehaalde artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 24 december 
1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastin-
gen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De beslissing waartegen het middel is gericht is niet verenigbaar met het 

verwijzingsarrest van 19 januari 2007. Dit middel heeft dezelfde draagwijdte als 
het in dat arrest beoordeelde middel.

De zaak moet bijgevolg worden onderzocht door de verenigde kamers van het 
Hof.

2. Artikel 6, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 24 december 1996 be-
treffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeente-belastin-
gen bepaalt:

"Indien  de  belastingverordening  voorziet  in  de  verplichting  van  aangifte, 
wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn, of in geval van onjuis-
te, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de be-
lasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting-
aanslag, betekent de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier 
vast te stellen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven 
om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is ge-
baseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de 
belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op 
de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk 
voor te dragen."

3. Uit voormelde bepalingen volgt dat wanneer de belastingplichtige zijn aan-
gifteplicht niet nakomt omdat de aangifte niet tijdig wordt ingediend, dan wel 
onjuist, onvolledig of onnauwkeurig is, de overheid de mogelijkheid heeft om 
vooralsnog tot inning van de belasting over te gaan door middel van een aanslag 
van ambtswege.

Wanneer de overheid hiertoe overgaat, is zij gehouden de in voormeld artikel 
6, tweede lid, bepaalde procedure na te leven teneinde het recht van verdediging 
van de belastingplichtige te vrijwaren.
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Dit recht van verdediging wordt geëerbiedigd wanneer de bevoegde overheid 
er zich toe beperkt de aanslag te vestigen overeenkomstig de aangifte die niet tij-
dig werd ingediend.

4. Hieruit volgt dat die overheid gerechtigd is te beslissen dat er in dat geval 
geen redenen zijn om de aanslag ambtshalve te vestigen.

5. De appelrechter die oordeelt dat de eiseres, gelet op de laattijdigheid van de 
aangifte, niet vermocht vooralsnog de aanslag te vestigen op basis van de door 
de verweerder verstrekte gegevens maar gehouden was de belasting ambtshalve 
in te kohieren, schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof, verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
Zegt  dat,  krachtens  artikel  1120  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  genoemd 

rechtscollege zich moet voegen naar de beslissing betreffende het door het Hof 
beslechte rechtspunt.

11 maart 2010 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 177

1° KAMER - 12 maart 2010

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - WRAKINGSGRONDEN - ONTSTAAN NA AANVANG VAN DE 
PLEIDOOIEN - VOORDRAGEN VAN DE WRAKING - TIJDSTIP

De wraking op grond van artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek moet worden voorgedra-
gen zodra de partij die zich erop beroept ervan op de hoogte is en, in elk geval, voor de  
sluiting van het debat1 2. (Art. 833, Ger.W.)

(BANQUE CENTRALE DU CONGO T. B.W.P.)

ARREST (vertaling)

(AR C.10.0102.F)

1 De door het Hof vermelde regel sluit niet uit dat een wraking wordt voorgedragen na de sluiting 
van het debat als de partij pas na die sluiting van de wrakingsgrond kennis gekregen heeft.
2 Zie Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, AC, 1997, nr 485 met de conclusie van advocaat-gener-
aal G. BRESSELEERS; zie ook noot (1), Cass., 9 feb. 1984, AR 7001, AC, nr 1983-84, nr 318.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een akte die op 22 februari 2010 is neergelegd op de griffie van het ar-

beidshof te Brussel en ondertekend is door Meester Philippe Chansay Wilmotte, 
advocaat bij de balie te Brussel, vordert de eiseres de wraking van de heer Pierre 
Lambillon, raadsheer in het arbeidshof te Luik, met opdracht in het arbeidshof te 
Brussel, en van mevrouw Michèle Seutin, raadsheer in sociale zaken in dit hof.

Raadsheer Pierre Lambillon en raadsheer in sociale zaken Michèle Seutin heb-
ben op 24 februari 2010 de verklaring afgelegd die wordt vereist bij artikel 836, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en die hun gemotiveerde weigering be-
vat om zich van de zaak te onthouden.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de zaak die aan-

leiding geeft tot de vordering tot wraking werd behandeld en gepleit op de te-
rechtzitting van de vierde kamer van het arbeidshof te Brussel van 10 februari 
2010. Het proces-verbaal hiervan maakt geen gewag van enig tussengeschil en 
na afloop van de terechtzitting werd het debat gesloten en de zaak in beraad ge-
nomen.

De vordering tot wraking is gegrond op artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk 
Wetboek naar luid waarvan iedere rechter kan worden gewraakt wegens wettelij-
ke verdenking. Artikel 829, eerste lid, van dit wetboek bepaalt dat die wrakings-
grond tevens geldt voor de raadsheren in sociale zaken.

De partij die de wraking vordert, leidt haar wettelijke verdenking tegen raads-
heer in sociale zaken Seutin af uit het feit dat zij geen toga droeg, terwijl zij haar 
verdenking tegen de twee magistraten wier wraking zij voordraagt, afleidt uit de 
wijze waarop de zaak ter zitting is behandeld en uit hun houding tijdens die zit-
ting.

Krachtens artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek moet hij die een wraking 
wil voordragen dit doen voor de aanvang van de pleidooien tenzij de redenen van 
wraking later zijn ontstaan.

Het niet betwiste feit dat raadsheer in sociale zaken Seutin de toga niet heeft 
gedragen, ook al kon hierdoor bij de justititabele wettelijke verdenking ontstaan, 
is door de eiseres die de wraking heeft voorgedragen noodzakelijkerwijs vastge-
steld voor de aanvang van de pleidooien.

Hoewel artikel 833 van het Gerechtelijk Wetboek geen uitdrukkelijke termijn 
bepaalt waarbinnen de wraking die gegrond is op een reden die zich na de aan-
vang van de pleidooien heeft voorgedaan, moet worden voorgedragen, blijkt zo-
wel uit de letter als uit de geest van die bepaling, alsook uit de precieze termijnen 
die gelden voor de wrakingsprocedure en de schorsing van alle vonnissen en ver-
richtingen die zij tot gevolg heeft, dat die wraking moet worden voorgedragen 
zodra de partij die zich erop beroept ervan op de hoogte is en, in elk geval, voor 
de sluiting van het debat.

Het stond de partij die de wraking voordroeg vrij het arbeidshof om verdaging 
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van de zaak te verzoeken, iets wat het hof haar niet had kunnen weigeren, tenein-
de over de morele tijd te beschikken die zij nodig had om haar recht van wraking 
uit te oefenen en haar verzoekschrift in te dienen voor de zitting waarnaar de 
zaak zou zijn verdaagd.

De vordering is te laat ingediend en derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot wraking.
Wijst met het oog op de betekening van het arrest aan de partijen binnen ach-

tenveertig uur, op verzoek van de griffier, de gerechtsdeurwaarder Thierry Van 
Dienst aan die kantoor houdt in de Kroonlaan 358 te Elsene.

Veroordeelt de eiseres in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de bete-
kening van dit arrest.

12 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 178

1° KAMER - 12 maart 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN - 
INVORDERING - SCHULDENAAR - ONROERENDE VOORHEFFING - STUKKEN VAN HET KADASTER - 
OVERGANG VAN DE EIGENDOM VAN HET ONROEREND GOED - BEGRIP - GEVOLG

De artikelen 395 en 396 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zijn niet van 
toepassing als het onroerend goed nooit van eigenaar veranderd is en de verlener van  
een zakelijk recht op dat onroerend goed steeds de eigenaar ervan gebleven is1.  (Artt. 
395 en 396, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. SOFINSUD nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0004.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 juni 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Zie andersluidende concl. O.M., in Pas., 2010, nr 178. 
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- de artikelen 395 en 396 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijst erop dat de naamloze vennootschap R. J. Reynolds International op een 

pand te Sint-Jans-Molenbeek een recht van erfpacht heeft gehad van 7 januari 1960 tot 30 
november 1990, dag waarop de verweerster die eigenares was van de ondergrond, het 
pand in volle eigendom verkregen heeft, dat de akte waarbij de erfpacht werd beëindigd 
geregistreerd werd op 5 december 1990, dat de onroerende voorheffingen op het pand 
voor de aanslagjaren 1992 en 1993 werden ingekohierd op naam van R. J. Reynolds Inter-
national waarvan de naam nog voorkwam op de kadastrale stukken, maar dat de aanslag-
biljetten ter kennis gebracht zijn van de verweerster tegen wie de invordering werd voort-
gezet overeenkomstig artikel 396 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. 
Vervolgens neemt het arrest  het beroep aan dat de verweerster had ingesteld tegen de 
beslissing van de door de gewestelijk directeur gemachtigde ambtenaar die haar bezwaar-
schrift tegen de van haar ingevorderde litigieuze voorheffingen verworpen had, en beves-
tigt het beroepen vonnis dat, na de tekst van de artikelen 395 en 396 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 te hebben weergegeven,"voor recht had gezegd dat de in-
vordering van de litigieuze aanslagen ten onrechte is voortgezet tegen (de verweerster)". 
Het beslist aldus op de volgende gronden:

"Beide bovenvermelde bepalingen zijn uitzonderingsbepalingen die noodzakelijkerwijs 
veronderstellen dat een eigendom is overgegaan van een vroegere op een nieuwe eige-
naar. 

Degene die een recht van erfpacht verleent, blijft eigenaar van het pand, zodat de akte 
die dat recht beëindigt niet mag worden uitgelegd als een overgang van eigendom in de 
zin van de artikelen 395 en 396 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (...).

Aangezien in deze zaak dus geen overgang van eigendom is gebeurd en de (verweer-
ster) dus geen 'nieuwe eigenaar' is, heeft de administratie, door de belastingen in te vorde-
ren van die vennootschap, een verkeerde toepassing gemaakt van artikel 396 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen 1992".

Grieven
Het begrip "overgang van eigendom" in de zin van artikel 395 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992 doelt niet uitsluitend op de (in de stukken van het kadaster 
overgeschreven) overgang van een volwaardig zakelijk recht van eigendom maar ook op 
de (in de stukken van het kadaster overgeschreven) overgang van het zakelijk recht van 
genot van een eigenaar op een erfpachter of van een erfpachter op een eigenaar. 

Aangezien de onroerende voorheffing, na verschillende jaren eisbaar te zijn geweest 
van de erfpachter, voor de daaropvolgende jaren eisbaar is geworden van de eigenaar na 
het tenietgaan van het recht van erfpacht, zijn de voormelde wetsbepalingen van toepas-
sing.

Onder "overgang van eigendom" in de zin van het belastingrecht en het reglement voor 
de bewaring van het kadaster verstaat de wetgever immers de overgang van een welbe-
paald onroerend goed, en niet de overgang van het eigendomsrecht zelf.

Dat begrip omvat alle overgangen die worden ingeschreven in de stukken van het ka-
daster, dus ook de overgangen van vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van ge-
bruik en bewoning. De tekst van artikel 395 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992 maakt immers geen onderscheid naar gelang de overgang van een eigendom be-
trekking heeft op een recht van erfpacht, een recht van vruchtgebruik of een recht van ei-
gendom.

Het arrest dat de vermelde wetsbepalingen buiten toepassing laat op de bekritiseerde 
gronden, namelijk in hoofdzaak op grond dat die teksten geen betrekking hebben op de 
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beëindiging van een zakelijk recht van erfpacht, dat slechts een afsplitsing is van het zake-
lijk recht van eigendom, en op de daaropvolgende terugvordering van de volle eigendom 
van het goed door de eigenaar van de ondergrond, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel  395  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen  1992  luidt  als 

volgt: zolang een eigendom in de stukken van het kadaster niet is overgeschre-
ven, zijn de vroegere eigenaar of zijn erfgenamen, tenzij zij bewijzen dat de be-
lastbare goederen op een andere eigenaar zijn overgegaan en dat zij de identiteit 
en het volledige adres van de nieuwe eigenaar laten kennen, aansprakelijk voor 
de betaling van de onroerende voorheffing, behoudens hun verhaal op de nieuwe 
eigenaar.

Krachtens artikel 396 van dit wetboek mag, ingeval van overlegging van het in 
artikel 395 bedoelde bewijsstuk, de invordering van de onroerende voorheffing, 
ingekohierd op naam van de vroegere eigenaar van een onroerend goed dat van 
titularis is veranderd, krachtens hetzelfde kohier worden voortgezet ten laste van 
de werkelijke schuldenaar van de belasting.

Uit de tekst van die bepalingen volgt dat zij niet van toepassing zijn op het ge-
val waarin het pand nooit van eigenaar veranderd is en waarin de verlener van 
een zakelijk recht op dat pand de eigenaar ervan gebleven is.

Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon –  Andersluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. T'Kint en T. Afschrift, Brussel.

Nr. 179

1° KAMER - 12 maart 2010

GERECHTSKOSTEN - BELASTINGZAKEN – PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER – 
RECHTSVORDERING TOT ONTHEFFING EN TOT TERUGBETALING VAN EEN INKOMSTENBELASTING -  IN 
GELD WAARDEERBARE VORDERING

De rechtsvordering die strekt tot ontheffing en tot terugbetaling van een inkomstenbelast-
ing, heeft betrekking op een in geld waardeerbare vordering1. (Art. 1022 Ger. W.)

(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. G.B. e.a.)

1 Zie concl. OM, Pas., 2010, nr. 179.
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ARREST (vertaling)

.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, dat het hof van beroep te 

Bergen op 19 september 2008 op verwijzing gewezen heeft na het arrest van het 
Hof van 30 november 2006.

Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven on-

der het nummer F.09.0006.F voert de eiser een middel aan in het cassatiever-
zoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol is ingeschreven on-
der het nummer F.09.0020.F voeren de eisers het volgend middel aan:

Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, voor de wijziging ervan bij de wet van 22 

december 2008;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling 

van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding, bedoeld in artikel 1022 van het Gerechte-
lijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 
13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de 
kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.

Aangevochten beslissingen
Na de vernietiging van een arrest van het hof van beroep te Luik en op verwijzing 

neemt het hof van beroep kennis van het hoger beroep van de verweerder tegen een von-
nis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik dat volledige ontheffing had verleend voor 
een aanslag in de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting die ten name 
van de eisers ingekohierd was, en 2. van de conclusie van de eisers waarin zij vroegen dat 
de belastbare grondslag zou worden teruggebracht van 26.982.070 frank tot  2.824.523 
frank; dat hen bijgevolg ontheffing zou worden verleend tot beloop van 8.450.309 frank 
of 209.477,69 euro, en dat de verweerder zou worden veroordeeld tot terugbetaling van 
alle onrechtmatig geïnde bedragen en tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding, die 
berekend is op basis van het maximumbedrag dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 
26 oktober 2007 vaststelt in het geval dat de waarde van de vordering begrepen is tussen 
100.000 euro en 250.000 euro, dat is 10.000 euro wegens de uitzonderlijke complexiteit 
van de zaak. In het bestreden arrest verklaart het hof van beroep het hoger beroep van de 
verweerder gedeeltelijk gegrond, vernietigt  het beroepen vonnis, beveelt  de ontheffing 
van de litigieuze aanslag in zoverre het brutobedrag van de belastbare grondslag hoger ligt 
dan het equivalent in euro van 3.224.523 frank en in zoverre dat bedrag niet verminderd 
werd met de som van 400.000 frank die als kosten aftrekbaar is, en veroordeelt de ver-
weerder tot terugbetaling van alle uit dien hoofde onrechtmatig geïnde bedragen. Vervol-
gens stelt het hof de aan de eisers verschuldigde vergoeding voor de rechtspleging in ho-
ger beroep vast op 2.500 euro en veroordeelt het de verweerder tot betaling van een tot dat 
bedrag beperkte vergoeding voor de rechtspleging in hoger beroep.

Het arrest grondt die beslissing hierop dat “het voorwerp van de oorspronkelijke hoofd-
vordering strekt tot ontheffing van de litigieuze aanslag en dat derhalve de vergoeding 
voor de rechtspleging in hoger beroep moet worden geraamd aan de hand van de bedragen 
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die in het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 zijn vastgesteld voor de zaken die niet in 
geld waardeerbaar zijn”.

Grieven
Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek kent de Koning de bevoegdheid toe om “de 

basis-, minimum- en maximumbedragen vast te stellen van de rechtsplegingsvergoeding, 
onder meer in functie (…) van de belangrijkheid van het geschil”.

Het in de aanhef van het middel vermelde koninklijk besluit van 26 oktober 2007 stelt 
per aanleg “de basis-, minimum- en maximumbedragen vast van de rechtsplegings-ver-
goeding bedoeld” in dat artikel van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1). Behalve in de 
rechtsplegingen bedoeld in artikel 4 wordt de rechtsplegingsvergoeding voor “geschillen 
die  betrekking  hebben  op  in  geld  waardeerbare  vorderingen”  vastgesteld  volgens  de 
schaal die is vastgelegd in artikel 2 van dat koninklijk besluit. Voor de geschillen die be-
trekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen worden de basis-, minimum- en 
maximumbedragen vastgesteld in artikel 3. 

In strijd met wat het bestreden arrest beslist, heeft de rechtsvordering van een belasting-
plichtige tot ontheffing en eventueel tot teruggave van een te zijnen name ingekohierde 
inkomstenbelasting betrekking op een in geld waardeerbare vordering.

In deze zaak beveelt het arrest de gedeeltelijke ontheffing van een aanslag in de perso-
nenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting die ten name van de eisers is inge-
kohierd, en “veroordeelt het [de verweerder] tot terugbetaling van elk uit dien hoofde on-
rechtmatig geïnd bedrag”.

Het bestreden arrest dat de aan de eisers verschuldigde vergoeding voor de rechtsple-
ging in hoger beroep raamt op basis van het tarief dat artikel 3 van het koninklijk besluit 
van 26 oktober 2007 vastlegt voor de zaken die niet in geld waardeerbaar zijn, schendt de 
in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Er bestaat grond tot 

voeging.
Het cassatieberoep F.09.0006.F
Middel
In zijn arrest van 30 november 2006 heeft het Hof, op het cassatieberoep van 

de verweerders, het arrest vernietigd dat het hof van beroep te Luik op 3 novem-
ber 2004 gewezen had, op grond dat het artikel 90, 1°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 geschonden had door te beslissen dat de verweerders 
belasting verschuldigd waren op de door hen verkregen meerwaarde, namelijk de 
verkoopprijs na aftrek van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en 
de aan de bank betaalde kosten.

Het bestreden arrest dat beslist dat belasting verschuldigd is op het verschil 
tussen de verkoopprijs van de deelbewijzen en de intrinsieke waarde ervan op de 
dag van de verkoop, stemt overeen met het arrest van het Hof van 30 november 
2006.

Krachtens artikel 1119, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt tegen 
deze beslissing geen voorziening in cassatie toegelaten.

Het middel is bijgevolg niet ontvankelijk.
Het cassatieberoep F.09.0020.F
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Middel
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van 

het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de 
artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid 
van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat stelt het 
bedrag van de rechtsplegingsvergoeding vast voor de geschillen die betrekking 
hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen, met uitzondering van de aan-
gelegenheden bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

Artikel 3 van voormeld koninklijk besluit stelt het bedrag van de rechtsple-
gingsvergoeding vast voor de geschillen die betrekking hebben op niet in geld 
waardeerbare vorderingen.

De vordering die strekt tot ontheffing en tot terugbetaling van een inkomsten-
belasting, heeft betrekking op een in geld waardeerbare vordering.

Het arrest dat beslist “dat de vergoeding voor de rechtspleging in hoger beroep 
(…) moet worden geraamd aan de hand van de bedragen die in het koninklijk be-
sluit van 26 oktober 2007 zijn vastgesteld voor de zaken die niet in geld waar-
deerbaar zijn”, terwijl het de gedeeltelijke ontheffing beveelt van de aanslag in 
de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting die ten name van 
de eiser is ingekohierd en “[de verweerder] veroordeelt tot terugbetaling van alle 
uit  dien  hoofde  onrechtmatig  geïnde  bedragen”,  schendt  alle  bovenvermelde 
wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen met de nummers F.09.0006.F en F.09.0020.F van 

de algemene rol.
Rechtdoende op het cassatieberoep met algemeen rolnummer F.09.0006.F.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Rechtdoende op het cassatieberoep met algemeen rolnummer F.09.0020.F:
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vergoeding 

voor de rechtspleging in hoger beroep.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

12 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:  mr. 
Kirkpatrick.
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Nr. 180

1° KAMER - 12 maart 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEREKENING 
VAN DE AANSLAG — VERMINDERING WEGENS GEZINSLASTEN - GEZIN - 
BEGRIP

Het begrip gezin in de zin van artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 veronderstelt een feitelijke toestand en geen wettelijke band1.(Art. 259, W.I.B. 1992)

( BELGISCHE STAAT, minister van Financiën T. D.T. E. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0023.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van 6 april 2006 van het hof van 

beroep te Brussel.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 172, tweede lid, van de Grondwet;
- de artikelen 257, 3°, en 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zo-

als zij van toepassing zijn op de aanslagjaren 1996, 1997 en 1998.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt het volgende vast:
"(De verweerders) hebben gezamenlijk, ieder voor de helft, een pand gekocht te Water-

loo waar zij hun intrek hebben genomen. Met ingang van het aanslagjaar 1997 verhuren 
zij een (op 33 pct. geschat) gedeelte aan een vennootschap voor bedrijfsdoeleinden";

"Beiden doen, als alleenstaanden (niet-gehuwden), afzonderlijk aangifte in de perso-
nenbelasting van de helft van het kadastraal inkomen van het pand zowel voor het voor 
privédoeleinden bestemde gedeelte (1/2 van 67 pct. van het kadastraal inkomen) als voor 
het gedeelte dat voor beroepsdoeleinden bestemd is"; 

"Samen hebben zij meerdere kinderen (twee gemeenschappelijke kinderen gedurende 
de litigieuze aanslagjaren)";

"Er zijn aanvragen tot vermindering van de onroerende voorheffing ingediend op grond 
dat de betrokkene gedurende die aanslagjaren gezinshoofd was met ten minste twee kin-
deren ten laste";

"De gewestelijk directeur die het aanslagjaar waarvoor de vordering te laat was inge-
steld ambtshalve heeft onderzocht, heeft in zijn beslissing van 17 december 1999 ver-
klaard aan de onverdeeldheid Etienne de Taeye en consoorten voor de aanslagjaren 1996 
tot 1998 ontheffingen te verlenen tot beloop van het bedrag van de vermindering die voor 
twee kinderen ten laste wordt toegestaan, maar berekend op de helft van het kadastraal in-
komen van het gedeelte dat voor privédoeleinden wordt gebruikt.  Hij  beslist  aldus op 

1 Zie concl. OM, Pas., 2010, AR F.09.0023.F, nr 180. 
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grond dat,  'aangezien (de verweerster) niet  de echtgenote van het gezinshoofd was en 
evenmin als een persoon te zijnen laste kon worden beschouwd, alle gedeelten van de 
door die persoon betrokken woning volgens artikel 259, tweede zin, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992 moesten worden uitgesloten van de gevraagde verminde-
ring'.  Niettemin wordt,  om de eventueel onredelijke gevolgen van die  regel  wat  af  te 
zwakken, het aldus uitgesloten gedeelte beperkt tot de helft van de woning";

"De beginselen die terzake gelden voor de aanslagjaren 1996 tot 1998 (dus voor de tus-
senkomst van het Waalse Gewest, daar het pand gelegen is te Waterloo) zijn vervat in de 
artikelen 257 tot 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992";

"De administratie beroept zich op artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992 om haar weigering (die gedeeltelijk is gelet op haar 'praktijk') van de vermin-
dering te verantwoorden. Zij voert hiertoe aan dat (de verweerster) die als bijzit van het 
gezinshoofd omschreven wordt, geen deel uitmaakt van zijn gezin 'in rechte' zodat de ver-
mindering niet van toepassing is op het door haar betrokken gedeelte van de woning";

"Hier kan worden opgemerkt dat de administratie in het kader van haar 'nieuwe prak-
tijk' het gedeelte waar alleen (de verweerster) woont, naar eigen goeddunken vaststelt op 
50 pct. van het privégedeelte hoewel (de verweerder) en de twee kinderen de andere helft 
met hun drieën betrekken". 

Het arrest overweegt daarna het volgende:
"De omstandigheid dat de administratie in haar praktijk de enige oplossing die voor 

haar mogelijk was bij de strikte interpretatie van het 'gezin in rechte', namelijk de door 
haar verdedigde verwerping zonder meer van het recht op vermindering, niet verder kon 
toepassen toont op zichzelf al aan dat die interpretatie van de administratie niet met rede-
lijke argumenten kan worden verantwoord";

"Het hof (van beroep) begrijpt niet waarom de administratie vasthoudt aan een definitie 
van het begrip 'gezin' dat de tekst van de wet niet preciseert hoewel zij zelf vaststelt dat dit 
begrip in de praktijk niet kan worden toegepast";

"De absurditeit van dit rigide standpunt blijkt bovendien wanneer de administratie in 
haar commentaar (275/31) zegt dat de vermindering evenwel niet zal worden geweigerd 
voor de lokalen bestemd voor het logies van de huisbedienden of dienstpersoneel (gouver-
nantes, meiden, knechten, autobestuurders, enz.) terwijl de administratie de vermindering 
weigert toe te passen voor de lokalen bestemd voor het logies van de moeder van de kin-
deren die ten laste vallen van hun vader";

"De meest gangbare definitie van het gezin in deze tijd is die van het kerngezin waarbij 
vader, moeder en de gemeenschappelijke kinderen, dus het gezin van (de verweerders), 
onder hetzelfde dak wonen. De moeder van de kinderen die (de verweerder) recht geven 
op het statuut van gezinshoofd in de zin van artikel 257 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 en die werkelijk en voortdurend samenwoont met het gezinshoofd 
en hun gemeenschappelijke kinderen, moet worden geacht deel uit te maken van zijn ge-
zin (zoals een echtgenoot, een bloedverwant in de nederdalende of opgaande lijn of een 
bloedverwant in de opgaande lijn van de echtgenoot, een bloedverwant in de zijlijn, enz... 
die aan het gezinshoofd geen rechtstreekse of onrechtstreekse bijdrage betalen wegens het 
betrekken van zijn woning)";

"Artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 doelt niet op het fis-
caal gezin (dat maar één aangifte in de inkomstenbelastingen invult) of op het gezin in 
rechte waarop de administratie doelt. Om tot hetzelfde gezin te behoren in de zin van het 
belastingwetboek eist de wetgever geenszins dat degenen die er deel van kunnen uitma-
ken, gezamenlijk worden belast; artikel 140 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992 voorziet integendeel uitdrukkelijk in het geval dat verschillende, afzonderlijk 
belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van hetzelfde gezin, en artikel 145 maakt wel 
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degelijk een onderscheid tussen het begrip persoon die deel uitmaakt van het gezin van de 
belastingplichtige en de persoon die te zijnen laste valt".

Het beslist ten slotte het volgende:
"De administratie wil dus ten onrechte het begrip personen die deel uitmaken van het 

gezin gelijkstellen met de leden van het gezin die ten laste vallen van de belastingplichti-
ge, hoewel het hier om twee aparte begrippen gaat";

"Tevens moet worden vastgesteld dat de belastingwet nergens vereist dat degene die 
deel uitmaakt van het gezin een burgerlijk recht op levensonderhoud heeft (zo worden de 
bloedverwanten in de zijlijn tot de tweede graad beschouwd als personen die deel kunnen 
uitmaken van het gezin);

"Bovendien is (de verweerster) te dezen de moeder van de kinderen (van de verweer-
der), zij oefent met laatstgenoemde gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over de kinderen, 
zowel haar kinderen als zijzelf hebben wederzijdse onderhoudsverplichtingen";

"De gezinsbanden tussen (de verweerder) en (de verweerster) zijn niet alleen van feite-
lijke aard, bovendien hebben zij, zelfs als niet-gehuwden, met elkaar banden als ouders 
wat impliceert dat zij hun rechten en verplichtingen jegens hun kinderen gezamenlijk uit-
oefenen zodat die kinderen, zelfs niet de jure, als buitenstaanders kunnen worden behan-
deld"; 

"Wanneer, zoals te dezen, niet gehuwde ouders met hun gemeenschappelijke kinderen 
onder hetzelfde dak wonen, moeten zij bijgevolg voor de toepassing van de artikelen 257 
tot 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 worden geacht een gezin te 
vormen in de zin van artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992",

"Het hoger beroep is bijgevolg niet gegrond" en derhalve kan het beroepen vonnis zijn 
volle uitwerking krijgen, in zoverre het "de beslissing van 17 december 1999 tenietdoet 
(...) waarbij (de directeur) slechts een gedeeltelijke ontheffing van de (litigieuze) onroe-
rende voorheffingen heeft verleend" en " het in artikel 257, 3°, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde voordeel van de vermindering van de onroerende 
voorheffingen aan (de verweerders) toekent op de geïndexeerde kadastrale inkomens van 
69.600 frank voor het aanslagjaar 1996, van 47.637 frank (71.100 frank x 67 pct.) voor 
het aanslagjaar 1997 en van 48.374 frank (72.200 frank x 67 pct.) voor het aanslagjaar 
1998".

Grieven
Met toepassing van artikel 172 van de Grondwet volgens hetwelk "geen vrijstelling of 

vermindering van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet", heeft de wetgever 
in artikel 257, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 met name de vol-
gende vermindering ingevoerd: "op aanvraag van de belanghebbende wordt (...) een ver-
mindering van onroerende voorheffing verleend in verband met het onroerend goed dat 
wordt betrokken door het hoofd van een gezin met ten minste twee kinderen in leven of 
met een in de zin van artikel 135, eerste lid, gehandicapte persoon. Die vermindering (be-
draagt) 10 pct. voor ieder niet gehandicapt kind ten laste en 20 pct. voor iedere gehandi-
capte persoon ten laste, met inbegrip van de echtgenoot"; het preciseert evenwel in artikel 
259 van hetzelfde wetboek dat "de verminderingen ingevolge artikel 257, (...) 3°, (...) niet 
van toepassing zijn op het gedeelte van de woning of het onroerend goed dat wordt be-
woond door personen die niet tot het gezin van (...) het betrokken gezinshoofd behoren".

De tekst van artikel 259 is letterlijk overgenomen uit artikel 41, §4, derde lid, van de 
wet van 20 november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen, na de co-
ördinaties in 1964 en 1992.

Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 41 blijkt de wil van de wetgever om "de 
onroerende voorheffing - die in feite in de plaats komt van de grondbelasting en de ermee 
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samenhangende nationale crisisbelasting - vast te stellen volgens dezelfde modaliteiten als 
deze (...) (en dat de) verminderingen van de onroerende voorheffing zullen worden ver-
leend binnen de grenzen en onder de voorwaarden die thans zijn bepaald voor de grondbe-
lasting (zie de artikelen (...) 49bis, §1, A, van de gecoördineerde wetten op de inkomsten-
belastingen)".

Voormeld artikel 49bis, §1, A, van de gecoördineerde wetten op de inkomsten-belastin-
gen bepaalt evenwel dat "de vermindering ten voordele van het hoofd van een gezin (...) 
niet van toepassing is op het gedeelte van het onroerend goed (...) dat betrokken wordt 
door andere personen dan die welke naar luid van de paragrafen 7 en 8 van artikel 25 wor-
den beschouwd als gezinsleden ten laste van de belastingplichtige". Laatstgenoemde be-
palingen luiden als volgt: 

"§7. Als gezinsleden die ten laste van de belastingplichtige vallen op voorwaarde dat zij 
deel uitmaken van het gezin worden beschouwd:

1° zijn echtgenote;
2° zijn bloedverwanten in de opgaande lijn en die van zijn echtgenote;
3° zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of in de zijlijn tot en met de tweede 

graad;
4° de aangenomen wezen.
§8. Ingeval van een nieuw huwelijk zijn die bepalingen van toepassing op de bloedver-

wanten in de opgaande en de nederdalende lijn of de aanverwanten van beide echtgeno-
ten".

Genoemd artikel 25, §§7 en 8, van de gecoördineerde wetten op de inkomstenbelastin-
gen gaat terug op artikel 19, II, §6, van de wet van 13 juli 1930 tot wijziging van de wet-
geving inzake directe belastingen waarvan het de bewoordingen letterlijk overneemt en 
waaromtrent de parlementaire voorbereiding het volgende preciseert: "Definitie van per-
sonen ten laste: het wetsontwerp wijzigt niets in de opsomming die de gecoördineerde 
wetten geven van de personen die gehouden zijn als personen ten laste van de belasting-
plichtige. Een ambtgenoot heeft voorgesteld aan de opsomming toe te voegen 'de wezen 
die ten laste genomen zijn en deel uitmaken van het gezin'. Hij heeft verklaard dat die we-
zen door  een belastingplichtige  vaak worden behandeld als  leden van zijn  gezin.  Die 
ambtgenoot kreeg de opmerking dat volgens de gecoördineerde wetten de personen die 
ten laste van de belastingplichtige vallen, een wettelijke verwantschapsband hebben en dat 
het voorstel breekt met de beginselen van het burgerlijk recht die aan de basis liggen van 
de huidige wetgeving. Uw commissie heeft niettemin beslist het amendement goed te keu-
ren".

Uit het bovenstaande volgt dat de in artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992 gebruikte bewoordingen "personen die niet tot het gezin van het gezins-
hoofd behoren" precies dezelfde betekenis hebben als de in artikel 49bis, §1, van die ge-
coördineerde wetten gebruikte woorden "andere personen dan die welke naar luid van de 
paragrafen 7 en 8 van artikel 25 (van de gecoördineerde wetten op de inkomstenbelastin-
gen) worden beschouwd als gezinsleden ten laste van de belastingplichtige", zodat voor 
de toepassing van artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 het 
woord "gezin" niet in de gebruikelijke betekenis van "levensgemeenschap" moet worden 
opgevat maar specifiek doelt op de "personen die (wettelijk) beschouwd worden als leden 
van het gezin die ten laste van de belastingplichtige vallen", namelijk, "op voorwaarde dat 
zij deel uitmaken van het gezin (in de gebruikelijke betekenis van het woord): 1° zijn 
echtgenote, 2° zijn bloedverwanten in de opgaande lijn en die van zijn echtgenote; 3° zijn 
bloedverwanten in de nederdalende lijn of in de zijlijn tot en met de tweede graad; 4° de 
aangenomen wezen, en 5° in geval van een nieuw huwelijk de bloedverwanten in de op-
gaande en de nederdalende lijn of de bloedverwanten in de zijlijn van beide echtgenoten".
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Daaruit volgt dat een bijzit die geen van de bovengenoemde hoedanigheden heeft "een 
persoon is die niet tot het gezin (....) van het betrokken gezinshoofd behoort" in de zin van 
artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, ongeacht of er een le-
vensgemeenschap bestaat tussen die bijzit en het gezinshoofd, en dat, als er tussen de be-
trokkenen, zoals te dezen, een levensgemeenschap bestaat, de in artikel 257, 3°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verminderingen niet van toepassing 
zijn gelet op artikel 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Daaruit volgt dat het hof van beroep, na erop te hebben gewezen dat "de moeder van de 
kinderen die (de verweerder) recht geven op het statuut van gezinshoofd in de zin van ar-
tikel 257 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en die werkelijk en voort-
durend samenwoont met het gezinshoofd en hun gemeenschappelijke kinderen, moet wor-
den geacht deel uit te maken van zijn gezin", in zijn arrest niet wettig beslist dat de in arti-
kel 257,3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde vermindering 
van de onroerende voorheffing in deze zaak kon worden toegepast (schending van de arti-
kelen 257 3°, en 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) en dat het hof 
van beroep derhalve een vrijstelling of vermindering van belasting heeft toegestaan die 
niet bij wet was vastgesteld (schending van artikel 172 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 257, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 

wordt  op aanvraag van de belanghebbende een vermindering van onroerende 
voorheffing verleend in verband met het onroerend goed dat wordt betrokken 
door het hoofd van een gezin met ten minste twee kinderen in leven.

Artikel 259 van hetzelfde wetboek bepaalt dat die vermindering niet van toe-
passing is op het gedeelte van de woning of van het onroerend goed dat wordt 
bewoond door personen die niet tot het gezin van het betrokken gezinshoofd be-
horen.

Het begrip gezin in de zin van die bepaling veronderstelt een feitelijke toe-
stand en geen wettelijke band.

Het arrest dat vemeldt dat, "wanneer, zoals te dezen, niet gehuwde ouders met 
hun gemeenschappelijke kinderen onder hetzelfde dak wonen, zij voor de toepas-
sing van de artikelen 257 tot 259 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 geacht moeten worden een gezin te vormen in de zin van (dat) artikel 259", 
verantwoordt naar recht zijn beslissing om de verweerders een vermindering van 
de onroerende voorheffing toe te staan voor het gehele pand.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.
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Nr. 181

3° KAMER - 15 maart 2010

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - 
VERZEKERINGSINSTELLING - VERPLICHTING TOT UITKERING - SUBROGATOIR VERHAALSRECHT - 
VERGOEDING DOOR DE VERGOEDINGSPLICHTIGE - KENNISGEVING - GEVOLG

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - 
VERGOEDINGSPLICHTIGE - VONNIS GEMEEN VERKLAARD AAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - 
VOORNEMEN TOT VERGOEDING - VERPLICHTING TOT KENNISGEVING - DRAAGWIJDTE

3º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - 
VERGOEDING DOOR DE VERGOEDINGSPLICHTIGE - KENNISGEVING AAN DE VERZEKERINGSINSTELLING 
- GEVOLG

1º Uit het eerste, derde, vierde, zesde en zevende lid van artikel 136, §2 van de Z.I.V.-wet  
volgt  dat  de  omstandigheid  dat  een  vonnis  de  vergoedingsplichtige  veroordeelt  tot  
schadeloosstelling ten aanzien van de rechthebbende, de verzekeringsinstelling enerzi-
jds niet ontslaat van haar verplichting om de door de Z.I.V.-wet bepaalde prestaties uit te  
keren totdat het vonnis daadwerkelijk werd uitgevoerd en zij van de uitvoering, minstens  
van het voornemen daartoe, op de hoogte is gebracht door de vergoedingsplichtige, en  
anderzijds haar niet het recht ontneemt door middel van haar subrogatoir verhaalsrecht 
de terugbetaling te vorderen van de prestaties die zij heeft uitgekeerd totdat zij door de  
vergoedingsplichtige werd ingelicht overeenkomstig het zesde lid van voormeld artikel1.  
(Art. 136, §2, eerste, derde, vierde, zesde en zevende lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 
14 juli 1994)

2º  De omstandigheid  dat  het  vonnis  dat  de  vergoedingsplichtige  tot  schadeloosstelling 
veroordeelt aan de verzekeringsinstelling gemeen is verklaard, doet geen afbreuk aan de 
voormelde verwittigingsplicht van de vergoedingsplichtige en heeft alleen tot gevolg dat  
deze geen afschrift van dat vonnis moet overmaken bij de verwittiging dat hij het voorne-
men heeft tot schadeloosstelling over te gaan. (Art. 136, §2, eerste, derde, vierde, zesde 
en zevende lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

3º De door de vergoedingsplichtige gedane betalingen aan het slachtoffer overeenkomstig  
artikel 136, §2, zevende lid Z.I.V.-wet kunnen niet aan de verzekeringsinstelling worden 
tegengeworpen  ingeval  de  vergoedingsplichtige  zou  nagelaten  hebben  de  verzeker-
ingsinstelling van deze betalingen te verwittigen, zodat de vordering van de verzeker-
ingsinstelling geen onsplitsbaar geschil betreft waarbij het slachtoffer zelf had moeten be-
trokken worden. (Art. 136, §2, zevende lid, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(LANDSBOND VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN, mutualistische vereniging T. AXA BELGIUM nv, ten 
aanzien van L.)

ARREST

(AR C.09.0320.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 december 2008 in hoger 

beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 22 februari 2010 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 29 mei 2006, AR C.05.0253.N, AC, 2006, nr 294.
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Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1249, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 136, §2, in het bijzonder het eerste, derde, vierde, zesde en zevende lid, 

en 164, in het bijzonder het eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 geco-
ördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen (hierna de GVU-wet)

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van eiser ontoelaatbaar en het hoger 

beroep van verweerster tegen eiser toelaatbaar en gegrond en hervormt het bestreden von-
nis in die zin dat het de oorspronkelijke vordering van eiser tegen verweerster ontoelaat-
baar verklaart op grond van de volgende motieven:

"II Procedure:
(...)
Op 24 december 2007 heeft M.L. de vonnissen van 4 juni en 15 oktober 2007 laten be-

tekenen zowel aan de Landsbond als aan Axa Belgium nv.
Het hoger beroep van de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen is bijgevolg tij-

dig. Het is bovendien regelmatig naar de vorm.
Het is echter niet toelaatbaar (artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek; zie in die zin: 

Broeckx, K., Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het ci-
viele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, pp. 219-220, nrs. 483-484).

Axa Belgium nv werd immers reeds in een strafprocedure veroordeeld om de schade 
van M.L. te vergoeden.

Nu is de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen gesubrogeerd in de rechten van 
M.L.

Met haar dagvaarding van 2 juni 2003 probeert de Landsbond van Onafhankelijke Zie-
kenfondsen echter om nogmaals de veroordeling van Axa Belgium nv te bekomen tot be-
taling van diezelfde schade.

Dit kan evenwel niet aangezien de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen als 
gesubrogeerde in de rechten van M.L. niet meer kan vorderen dan wat M.L. zelf kon vor-
deren en de rechten van deze laatste ten aanzien van Axa Belgium nv reeds volledig wer-
den uitgeput.

De Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen heeft dan ook van meet af aan de 
verkeerde procedure gevoerd (voortzetting voor de strafrechter) of de verkeerde partij ge-
dagvaard (mogelijkerwijze omdat zij haar eigen aangeslotene niet wilde dagvaarden).

Minstens heeft zij, in dit laatste geval, nagelaten om benevens Axa Belgium nv ook 
M.L. te dagvaarden aangezien door haar handelswijze een toestand van onsplitsbaarheid 
ontstond.

Dit was ook reeds zo voor de eerste rechter maar toen heeft niemand dat uitdrukkelijk 
opgeworpen.

Het feit dat Axa Belgium nv inmiddels zelf ook hoger beroep heeft ingesteld en dat zij 
dit zowel tegen de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen als tegen M.L. heeft ge-
daan, verandert niets aan het voorgaande.
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Het is  immers  de Landsbond van Onafhankelijke  Ziekenfondsen zelf  die  (zijn  oor-
spronkelijke vordering en) zijn hoger beroep ook tegen M.L. had moeten richten.

De wet is terzake formeel.
Het hoger beroep van Axa Belgium nv is eveneens tijdig. Het is bovendien regelmatig 

naar de vorm en toelaatbaar.
De grieven van Axa Belgium nv tegen het eerste vonnis blijken namelijk voldoende uit 

haar verzoekschrift tot hoger beroep en aangezien het geschil onsplitsbaar is, moest Axa 
Belgium nv onvermijdelijk haar hoger beroep ook tegen M.L. richten of hem erbij betrek-
ken.

III. Grond van de zaak:
Gelet op het voorgaande is het hoger beroep van Axa Belgium nv alleszins gegrond.
De  oorspronkeijke  vordering  van  de  Landsbond van  Onafhankelijke  Ziekenfondsen 

was immers, zoals ingesteld, ontoelaatbaar (artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek)."
Grieven
Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, GVU-wet worden de bij deze wet bepaalde presta-

ties in de regel geweigerd indien voor de schade voortvloeiend uit ziekte, letsels, functio-
nele stoornissen of overlijden, "werkelijk schadeloosstelling is verleend" krachtens een 
andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht.

Artikel 136, §2, derde lid, van dezelfde wet preciseert echter dat onder de door de Ko-
ning te bepalen voorwaarden, de in de wet bedoelde prestaties wel worden toegekend "in 
afwachting  dat  de  schade  effectief  wordt  vergoed" krachtens  die  andere  Belgische  of 
vreemde wetgeving of in het gemeen recht.

In dat geval treedt, overeenkomstig artikel 136, §2, vierde lid, GVU-wet, de in die wet 
bedoelde verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende, en dit tot be-
loop van het bedrag van de verleende prestaties,  voor het geheel van de sommen die 
krachtens de andere Belgische wetgeving, de buitenlandse wetgeving of het gemeen recht 
ten titel van schadevergoeding aan het rechthebbende slachtoffer is verschuldigd.

Uit voormelde wetsbepalingen volgt enerzijds, dat de verzekeringsinstelling gehouden 
is de in de GVU-wet bepaalde prestaties te verlenen zolang de rechthebbende niet daad-
werkelijk schadeloos werd gesteld door degene die krachtens een andere Belgische of 
vreemde wetgeving of in het gemeen recht tot schadeloosstelling is gehouden, en ander-
zijds dat de verzekeringsinstelling voor die in afwachting uitgekeerde prestaties gesubro-
geerd wordt in de rechten van het rechthebbende slachtoffer en in die hoedanigheid een 
vorderingsrecht heeft tegen de vergoedingsplichtige krachtens de andere wetgeving of het 
gemeen recht.

Eerste onderdeel
De omstandigheid dat er een akkoord tussen slachtoffer en vergoedingsplichtige bestaat 

of dat er een vonnis bestaat dat de vergoedingsplichtige tot schadeloosstelling ten aanzien 
van het slachtoffer veroordeelt, ontslaat de verzekeringsinstelling niet van haar verplich-
ting om de door de GVU-wet bepaalde prestaties uit te keren totdat het akkoord of het 
vonnis daadwerkelijk is uitgevoerd en zij hiervan op de hoogte is gesteld.

Om te vermijden dat de rechthebbende de uitkeringen van de GVU-wet en de krachtens 
een andere wetgeving of het gemeen recht verschuldigde vergoedingen zou cumuleren, 
schrijft artikel 136, §2, zesde lid, GVU-wet voor dat degene die schadeloosstelling is ver-
schuldigd, de verzekeringsinstelling op de 'hoogte moet stellen van zijn voornemen om de 
rechthebbende te betalen, in voorkomend geval met overmaking van een kopie van het ak-
koord of van het vonnis op grond waarvan de schadeloosstelling gebeurt.

Bij niet-nakoming van die informatieverplichting kan de vergoedingsplichtige de door 
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hem uitgevoerde schadeloosstelling niet tegenwerpen tegen de verzekeringinstelling die 
de prestaties van de GVU-wet is blijven uitkeren, zo bepaalt, artikel 136, §2, zevende lid, 
GVU-wet.

Voormelde wetsbepalingen bevestigen dat de verzekeringsinstelling de prestaties van 
de GVU-wet verschuldigd blijft zolang de rechthebbende niet daadwerkelijk werd ver-
goed, hetzij krachtens een akkoord, hetzij krachten een vonnis, minstens totdat de verze-
keringsinstelling door de vergoedingsplichtige op de hoogte is gebracht van het voorne-
men om daadwerkelijk tot schadeloosstelling over te gaan. Zolang wordt de verzekerings-
instelling gesubrogeerd in de rechten van de rechthebbende en bezit zij op grond van dat 
subrogatierecht een terugvorderingsrecht tegen de vergoedingsplichtige.

Enkel bij onverschuldigd betaalde uitkeringen kan de verzekeringsinstelling niet van de 
vergoedingsplichtige terugvorderen, maar heeft zij enkel een terugvorderingsrecht tegen 
de rechthebbende zelf, overeenkomstig artikel 164, in het bijzonder eerste lid, GVU-wet.

Uit de niet betwiste feitelijke gegevens van de conclusies van partijen en uit de feitelij-
ke vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat:

- verweerster bij strafrechtelijk vonnis van 8 mei 2000 werd veroordeeld tot betaling 
van een schadevergoeding aan het slachtoffer van het ongeval, de heer L. , thans in ge-
meenverklaring opgeroepen partij;

- dat voormeld vonnis gemeen werd verklaard aan eiser, dat het vonnis zich niet uit-
sprak over de onderlinge verhouding tussen eiser en verweerster, maar dit overliet aan 
partijen zelf;

- dat verweerster tegen voormeld vonnis cassatieberoep aantekende;
- dat eiser vóór dat vonnis van 8 mei 2000 uitkeringen aan de heer L. had betaald en 

ook na dat vonnis prestaties is blijven verlenen totdat eiser eind augustus 2002 door de 
heer L. op de hoogte werd gebracht dat hij volledig schadeloos was gesteld (op een niet 
nader bepaalde datum).

Hieruit blijkt dat eiser vanaf de datum van het ongeval tot eind augustus 2002, en dus 
zowel voor als na het vonnis van 8 mei 2000 (dat overigens voorwerp van cassatieberoep 
was) niets anders heeft gedaan dan zijn wettelijke verplichting uit te voeren en dus ver-
schuldigde betalingen heeft verricht. Voor die betalingen was eiser dan ook rechtsgeldig 
in de rechten van de heer L. getreden en bezit hij een terugvorderingsrecht tegen verweer-
ster, zonder dat enige schadeloosstelling op grond van het vonnis van 8 mei 2000 of op 
grond van een daarmee tot stand gekomen akkoord aan eiser kan worden tegengeworpen.

Het bestreden vonnis grijpt echter naar het vonnis van 8 mei 2000 op grond waarvan de 
heer L. de veroordeling van verweerster had bekomen tot schadevergoeding van de door 
hem geleden schade, om te oordelen dat eiser zich van in den beginne tegen de verkeerde 
persoon had gericht door verweerster en niet de heer L. te dagvaarden, minstens dat eiser 
ook de heer L. in het geding tegen verweerster had moeten betrekken.

Door aldus te oordelen miskent het bestreden arrest het verschuldigd karakter van de 
prestaties die eiser voor maar ook na het vonnis van 8 mei 2000 was blijven uitkeren en 
het hierdoor ontstane subrogatierecht van eiser in de rechten van de heer L. , en schendt 
het bijgevolg artikel 136, §2, i.h.b. de leden 1, 3, 4, 6 en 7, en artikel 164, in het bijzonder 
eerste lid, van de GVU-wet, en voor zoveel als nodig ook artikel 1249 van het Burgerlijk 
Wetboek (wettelijk subrogatierecht).

(...)
Derde onderdeel
Een geschil is enkel onsplitsbaar in de zin van de artikelen 31 en 1053 van het Gerech-

telijk Wetboek wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslis-
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singen onmogelijk zou zijn.
Er is geen materiële onmogelijkheid in de gezamenlijke tenuitvoerlegging van een von-

nis dat de vergoedingsplichtige veroordeelt tot vergoeding van de schade aan het slachtof-
fer, enerzijds, en een vonnis dat de vergoedingsplichtige veroordeelt om de verschuldigde 
schadevergoeding te betalen aan diegene die in de rechten van het slachtoffer is gesubro-
geerd overeenkomstig artikel 136, §2, GVU-wet en artikel 1249 van het Burgerlijk Wet-
boek, anderzijds.

Beide vonnissen beogen immers de betaling van een geldsom aan de persoon die er 
recht op heeft, namelijk het slachtoffer dat de schade heeft geleden of de in diens rechten 
gesubrogeerde verzekeringsinstelling die de in de GVU-wet bepaalde prestaties verleende.

De omstandigheid dat het eerstvermelde vonnis reeds ten aanzien van het slachtoffer 
zou zijn uitgevoerd, staat niet in de weg aan het subrogatierecht van de verzekeringsinstel-
ling die conform artikel 136, §2, GVU-wet op verschuldigde wijze uitkeringen aan het 
slachtoffer verrichte tot aan de effectieve schadeloosstelling van het slachtoffer, minstens 
tot aan het ogenblik waarop zij van die effectieve schadeloosstelling werd verwittigd. Pre-
cies omwille van die verschuldigde betalingen is de verzekeringsinstelling gesubrogeerd 
in de rechten van het slachtoffer en heeft zij een terugvorderingsrecht tegen de vergoe-
dingsplichtige (artikel 136, §2, in het bijzonder het vierde, zesde en zevende lid) en niet 
tegen het slachtoffer (artikel 164, in het bijzonder eerste lid, GUV-wet) (zie eerste onder-
deel).

Uit het voorgaande volgt dat er geen toestand van onsplitsbaarheid is ontstaan doordat 
het vonnis van 8 mei 2000 verweerster had veroordeeld tot betaling van schadevergoeding 
aan de heer L. , enerzijds, en doordat eiser aan de heer L. vóór dat vonnis uitkeringen ver-
leende en na dat vonnis prestaties was blijven uitkeren en eiser op grond van zijn hierdoor 
ontstane subrogatierecht de huidige vordering tot terugbetaling tegen verweerster instelde, 
anderzijds.

Door verwijzend naar het vonnis van 8 mei 2000 en naar de subrogatie van eiser in de 
rechten van de heer L. , te oordelen dat er een situatie van onsplitsbaarheid was ontstaan 
waardoor eiser zijn hoger beroep zowel als zijn oorspronkelijke vordering minstens ook 
tegen de heer L. had moeten richten, miskent het bestreden arrest het wettelijk begrip van 
de onsplitsbaarheid en schendt het bijgevolg de artikelen 31 en 1053 van het Gerechtelijk 
Wetboek, en voor zoveel als nodig ook de artikelen 136, §2, en 164, eerste lid, GVU-wet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 136, §2, eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 ge-

coördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen, hierna ZIV-wet genoemd, bepaalt dat de bij deze gecoör-
dineerde wet bepaalde prestaties worden geweigerd indien voor de schade voort-
vloeiend uit ziekte, letsels, functionele stoornissen of overlijden, krachtens een 
andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of in het gemeen recht wer-
kelijk schadeloosstelling is verleend.

Het derde lid  bepaalt  dat  de prestaties,  onder  de door de Koning bepaalde 
voorwaarden, worden toegekend in afwachting dat de schade effectief wordt ver-
goed krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het 
gemeen recht.

Krachtens het vierde lid treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats 
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van de rechthebbende. Deze indeplaatsstelling geldt, tot beloop van het bedrag 
van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een 
Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschul-
digd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk ver-
goeden.

Krachtens het zesde lid van deze bepaling verwittigt degene die schadeloos-
stelling  verschuldigd is,  de  verzekeringsinstelling van  zijn  voornemen om de 
rechthebbende schadeloos te stellen en maakt hij aan de verzekeringsinstelling, 
indien deze geen partij is, een kopij over van de tot stand gekomen akkoorden of 
gerechtelijke beslissingen. De verzekeringsmaatschappijen burgerlijke aanspra-
ke-lijkheid worden gelijkgesteld met degene die schadeloosstelling verschuldigd 
is.

Het zevende lid bepaalt dat indien degene die schadeloosstelling verschuldigd 
is, nalaat de verzekeringsinstelling in te lichten overeenkomstig het vorige lid, hij 
tegen laatstgenoemde de betalingen, die hij verrichtte ten gunste van de recht-
hebbenden, niet kan aanvoeren. In geval van dubbele betaling blijven deze defi-
nitief verworven in hoofde van de rechthebbende.

2. Uit de voormelde bepalingen volgt dat de omstandigheid dat een vonnis de 
vergoedingsplichtige veroordeelt tot schadeloosstelling ten aanzien van de recht-
hebbende, de verzekeringsinstelling enerzijds niet ontslaat van haar verplichting 
om de door de ZIV-wet bepaalde prestaties uit te keren totdat het vonnis daad-
werkelijk werd uitgevoerd en zij van de uitvoering, minstens van het voornemen 
daartoe, op de hoogte is gebracht door de vergoedingsplichtige, en anderzijds 
haar niet het recht ontneemt door middel van haar subrogatoir verhaalsrecht de 
terugbetaling te vorderen van de prestaties die zij heeft uitgekeerd totdat zij door 
de vergoedingsplichtige werd ingelicht overeenkomstig het zesde lid van artikel 
136, §2, ZIV-wet.

De omstandigheid dat het vonnis dat de vergoedingsplichtige tot schadeloos-
stelling veroordeelt aan de verzekeringsinstelling gemeen is verklaard, doet geen 
afbreuk aan de  voormelde  verwittigingsplicht  van de vergoedingsplichtige  en 
heeft alleen tot gevolg dat deze geen afschrift van dat vonnis moet overmaken bij 
de verwittiging dat hij het voornemen heeft tot schadeloossstelling over te gaan.

3. De appelrechters stellen vast:
- bij vonnis van 8 mei 2000 van de correctionele rechtbank te Antwerpen werd 

de verweerster, als verzekeraar van de aansprakelijke, veroordeeld tot de betaling 
aan M.L. van het bedrag van 28.167.134 frank met aankleven;

- hierbij werden bedragen afgetrokken als tussenkomst van de eiser, aan wie 
het vonnis gemeen werd verklaard;

- dit vonnis werd op een niet nader bepaalde datum uitgevoerd en M.L. bracht 
de eiser daarvan op de hoogte op een niet nader bepaalde datum;

- de eiser is prestaties blijven uitkeren tot 31 augustus 2002;
- de eiser dagvaardde op 2 juni 2003 de verweerster tot betaling van een be-

drag als saldo van de uitkeringen verricht in de periode tot 31 augustus 2002.
4. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt niet of, en desgevallend op 
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welk ogenblik de verweerster, als vergoedingsplichtige, de eiser op de hoogte 
heeft gebracht van haar voornemen om M.L. de door het vonnis van 8 mei 2000 
toegekende vergoeding daadwerkelijk te betalen.

5. Op basis van de gegevens die zij vaststellen, konden de appelrechters niet 
wettig beslissen dat het ziekenfonds, als gesubrogeerde in de rechten van M. L. , 
geen vordering meer kon instellen tegen de verweerster op grond dat de rechten 
van M.L. ten aanzien van de verweerster reeds volledig werden uitgeput, gelet op 
het vonnis van 8 mei 2000, waarbij de verweerster werd veroordeeld om de scha-
de van M.L. te vergoeden.

Zodoende schenden zij artikel 136, §2, ZIV-wet. 
Het onderdeel is in zoverre gegrond. 
Derde onderdeel
6. De appelrechters oordelen dat het hoger beroep van de eiser niet ontvanke-

lijk is omdat de door de eiser ingestelde vordering opnieuw de vordering van 
M.L. is en dat in dit onsplitsbaar geschil M.L. niet in het hoger beroep betrokken 
werd.

7. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, kunnen de door de ver-
weerster aan M.L. gedane betalingen overeenkomstig artikel 136, §2, zevende 
lid, ZIV-wet niet aan de eiser tegengeworpen worden ingeval de verweerster zou 
hebben nagelaten de eiser van deze betalingen te verwittigen, zoals de eiser voor-
houdt.

De vordering van de eiser betreft dienvolgens geen onsplitsbaar geschil.
De appelrechters schenden bijgevolg artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de zaken 07/6827/A en 

07/7455/A samenvoegt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Meche-

len, zitting houdende in hoger beroep.

15 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van mevr.  Mortier,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mr.  De 
Baets.
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Nr. 182

3° KAMER - 15 maart 2010

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP. 
VORMEN - VERLIES VAN EEN KANS - SCHADEVERGOEDING - TOEPASSING

Het verlies van een reële kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van  
een nadeel komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van  
deze kans een conditio sine qua non verband bestaat. Het bestaan van een kans vereist  
geen zekerheid op  het  verwerven van het  verhoopte resultaat,  zodat  de benadeelde  
schadevergoeding kan verkrijgen voor het verlies van een kans zelfs indien zonder de 
fout het verhoopte resultaat niet met zekerheid zou zijn verkregen1. (Art. 1382, B.W.)

(LA LUNA nv T. STAD ANTWERPEN)

ARREST

(AR C.09.0433.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 22 februari 2010 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat het ge-

richt is tegen een onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
2. Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is niet te onderschei-

den van het onderzoek van het middel.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel zelf
3. Het verlies van een reële kans op het verwerven van een voordeel of het ver-

mijden van een nadeel komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de 
fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat.

Het bestaan van een kans vereist geen zekerheid op het verwerven van het ver-
hoopte resultaat. De benadeelde kan aldus schadevergoeding verkrijgen voor het 
verlies van een kans zelfs indien zonder de fout het verhoopte resultaat niet met 
zekerheid zou zijn verkregen.

1 Zie Cass., 12 mei 2006, AR C.05.0021.F, AC, 2006, nr 270.
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4. De appelrechters oordelen dat de eiseres door de fout van de verweerster 
een kans heeft verloren op het verkrijgen van een convenant en een vergunning 
tot uitbating van haar inrichting, maar wijzen haar vordering tot schadevergoe-
ding af omdat niet zeker is dat zonder deze fout, de eiseres de convenant respec-
tievelijk de vergunning zou hebben verkregen.

Zij achten derhalve de verloren kans op het verkrijgen van een convenant en 
een vergunning slechts vergoedbaar indien de eiseres deze convenant en vergun-
ning zonder de fout van de verweerster met zekerheid zou hebben verkregen.

Zij schenden aldus artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre dit het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

15 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gein-
ger en Maes.

Nr. 183

3° KAMER - 15 maart 2010

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS, §1 - ZWAKKE 
WEGGEBRUIKER - BETROKKEN VOERTUIG - DRAAGWIJDTE

Een motorrijtuig is betrokken in de zin van artikel 29bis, §1, van de W.A.M.-wet wanneer 
het enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval. Hiervoor is niet vereist dat er een  
oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan 
van het verkeersongeval1. (Art. 29bis, §1, W.A.M.-wet 1989)

(KBC VERZEKERINGEN nv T. SOCIETE DE NOM ARTISANALE IRIS, vennootschap naar Frans recht e.a.)

ARREST

(AR C.09.0472.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 april 2009 in hoger beroep 

1 Cass., 3 okt. 2008, AR C.07.0130.N, AC, 2008, nr 524; Cass.,22 okt. 2009, AR C.08.0420.N, AC, 
2009, nr 604.
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gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Gent.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 22 februari 2010 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De eerste, derde en vierde verweersters werpen een grond van niet-ontvan-

kelijkheid van het middel op: het middel komt op tegen een feitelijke onaantast-
bare beoordeling van de appelrechters.

Het middel komt niet op tegen een feitelijke beoordeling, maar voert aan dat 
het arrest niet op wettige wijze kon beslissen dat alleen het voertuig Mazda bij 
het ongeval  betrokken was in de zin van artikel  29bis van de WAM-wet op 
grond dat de tweede aanrijding niet het rechtstreeks gevolg was van de eerste 
aanrijding, zonder te onderzoeken of de in de eerste aanrijding betrokken voer-
tuigen geen rol hebben gespeeld in het ongevalsgebeuren.

De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel moet worden verworpen.
2. De tweede verweerders werpen een grond van niet-ontvankelijkheid van het 

middel op: het middel vertoont ten aanzien van hen geen belang.
Het middel is niet gericht tegen de beslissing waarbij de eiseres veroordeeld 

wordt tot het betalen van vergoedingen aan de tweede verweerders en vertoont 
mitsdien geen belang ten aanzien van de tweede verweerders.

Het middel is niet ontvankelijk ten aanzien van de tweede verweerders. 
Het middel zelf
3. Artikel 29bis, §1, van de WAM-wet, zoals te dezen van toepassing, bepaalt 

dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uitzonde-
ring van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn 
rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of overlijden, vergoed 
wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de be-
stuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

4. Een motorrijtuig is betrokken in de zin van deze wetsbepaling wanneer het 
enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval.

Hiervoor is niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwe-
zigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval.

5. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- R.A. op 2 mei 2003 om 4 uur 's morgens met zijn voertuig Mercedes op de 

autosnelweg E17 ter hoogte van De Pinte inreed op een rechts op de pechstrook 
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gestationeerde lichte vrachtwagen Renault, waarbij H.D. licht gewond werd;
- het voertuig Mercedes tot stilstand kwam op de middenrijstrook van de auto-

snelweg;
- R.A. en de andere inzittenden in zijn wagen, H.D. en H.A., onmiddellijk uit 

de Mercedes zijn gestapt en getracht hebben de autosnelweg te verlaten door de 
rechterrijstrook te dwarsen;

- zij op die rechterrijstrook werden aangereden door het voertuig Mazda, be-
stuurd door S.V., waarbij R.A. overleed en de voormelde inzittenden gewond 
werden.

6. De appelrechters oordelen op niet aangevochten wijze dat de rechthebben-
den van R.A. gerechtigd zijn zich te beroepen op voormeld artikel 29bis van de 
WAM-wet vermits R.A. niet als bestuurder, maar als voetganger het leven ver-
loor.

7. Zij oordelen voorts dat:
- de aanrijding door de Mazda van voetganger R.A. als een afzonderlijk onge-

valsfeit moet worden beschouwd omdat die aanrijding niet als een rechtstreeks 
gevolg dient te worden aangezien van de voorafgaande aanrijding, waarvoor zij 
R.A. als bestuurder aansprakelijk stellen.

- alleen het voertuig Mazda, met aansprakelijkheidsverzekering bij de eiseres, 
als betrokken voertuig kan worden aangezien, als bedoeld in voormeld artikel 29-
bis.

8. De appelrechters die aldus oordelen dat de in een eerste verkeersongeval be-
trokken motorrijtuigen slechts kunnen worden aangezien als betrokken in de zin 
van het artikel 29bis, §1, van de WAM-wet in een daaropvolgende tweede ver-
keersongeval, indien dit tweede verkeersongeval het rechtstreeks gevolg is van 
het eerste, schenden voormelde wetsbepaling.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het alleen het voertuig Mazda als 

betrokken voertuig in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet beschouwt, de 
vrijwaringsvordering van de eiseres tegen de derde en de vierde verweersters af-
wijst en uitspraak doet over de kosten.

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in de kosten met betrekking tot de verweerders sub 2.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Den-

dermonde, zitting houdende in hoger beroep.

15 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
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– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes, 
De Bruyn, Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 184

3° KAMER - 15 maart 2010

1º HOGER BEROEP – BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) – BESLISSINGEN EN PARTIJEN – BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID – 
HOGER BEROEP – EINDVONNIS - DRAAGWIJDTE

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN – 
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID – REDENEN DIE DEZE BESLISSING SCHRAGEN - AARD

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - ALGEMEEN – BESLISSING 
INZAKE BEVOEGDHEID – REDENEN DIE DEZE BESLISSING SCHRAGEN - AARD

1º  Uit  de  wetsgeschiedenis  van  de  wet  van  3  augustus  1992  tot  wijziging  van  het  
Gerechtelijk Wetboek, waarbij artikel 1050, tweede lid, werd ingevoegd en artikel 1055  
werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de zin van deze wetsbepalingeneen vonnis is  
inzake de ontvankelijkheid of  de  gegrondheid,  uitgesproken door de rechter  die zich  
bevoegd heeft verklaard dan wel door da als bevoegd aangewezen rechter. Hieruit volgt  
dat niet onmiddelijk hoger beroep open staat tegen het vonnis waarbij  de geadieerde  
rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en dat dergelijk hoger beroep slechts mo-
gelijk  is  nadat  de  rechter  die  zich  bevoegd  heeft  verklaard  of  de  als  bevoegd 
aangewezen  rechter  een  eindvonnis  heeft  gewezen  over  de  ontvankelijkheid  of  de 
gegrondheid1.. (Artt. 1050, tweede lid en 1055 Ger. W.)

2º en 3° Uit de artikelen 660, tweede lid, 1050, tweede lid, 1055 van het Gerechtelijk wet-
boek volgt dat de redenen die de beslissing schragen van de rechter, die zich onbevoegd  
verklaart, niet bindend zijn voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen en dan ook 
niet  kunnen worden aangezien als eindbeslissingen in de zin van de artikelen 1050,  
tweede lid en 1055 van het Gerechtelijk wetboek. (Artt. 660, tweede lid, 1050, tweede lid,  
1055 Ger. W. )

(S. T. W., en ten aanzien van R.W.D.W., vzw, in vereffening e.a.; D. T. W., en ten aanzien van R.W.D.M. vzw, in vereffen-
ing e.a.)

ARREST

(AR C.09.0568.N - S.09.0094.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Zaak S.09.0094.N
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 april 2009 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
Zaak C.09.0568.N

1 Cass., 13 feb. 2003, AR C.00.0411.N, AC, 2003, nr. 103; Cass., 24 juni 2005, AR S.04.0150.N, AC 
2005, nr. 375; Cass., 6 maart 2006, AR S.05.0113.N, AC 2006, nr. 129.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 april 2009 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 1 maart 2010 verwezen 
naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Zaak S.09.0094.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
Zaak C.09.0568.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Voeging
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
B. Zaak S.09.0094.N
Eerste onderdeel
2. Krachtens artikel 1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan in alle 

zaken hoger beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is 
dit een vonnis alvorens recht te doen of een verstekvonnis.

Evenwel kan, krachtens artikel 1050, tweede lid, van dit wetboek, tegen een 
beslissing inzake bevoegdheid slechts hoger beroep worden ingesteld samen met 
het hoger beroep tegen een eindvonnis.

3. Krachtens artikel 1055 van dit wetboek, kan tegen ieder vonnis inzake be-
voegdheid, zelfs al is het zonder voorbehoud ten uitvoer gelegd, hoger beroep 
worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het eindvonnis.

Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek, waarbij  voormeld artikel  1050,  tweede lid,  werd inge-
voegd en voormeld artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de 
zin van deze wetsbepalingen een vonnis is inzake de ontvankelijkheid of de ge-
grondheid, uitgesproken door de rechter die zich bevoegd heeft verklaard dan 
wel door de als bevoegd aangewezen rechter.

4. Hieruit volgt dat niet onmiddellijk hoger beroep open staat tegen het vonnis 
waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en dat derge-
lijk hoger beroep slechts mogelijk is nadat de rechter die zich bevoegd heeft ver-
klaard of de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over 
de ontvankelijkheid of de gegrondheid.

5. Krachtens artikel 660, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bindt de 
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beslissing betreffende de bevoegdheid de rechter naar wie de vordering wordt 
verwezen, met dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak 
te oordelen onverkort blijft.

Uit deze bepalingen volgt dat de redenen die de beslissing schragen van de 
rechter, die zich onbevoegd verklaart, niet bindend zijn voor de rechter naar wie 
de zaak wordt verwezen en dan ook niet kunnen worden aangezien als eindbe-
slissingen in de zin van de voormelde artikelen 1050, tweede lid, en 1055 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

6. In het beroepen vonnis van 4 oktober 2007 verklaart de arbeidsrechtbank te 
Brussel zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van M.W. tegen 
E.D.P. en F.S., oordeelt het dat deze vorderingen tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel behoren, verwijst het de zaak in dit 
verband voor verdere behandeling naar die rechtbank en houdt het de kosten in 
dit verband aan.

7. Het arrest stelt vast dat het beroep van M.W. beperkt was tot en er toe ge-
richt was het beroepen vonnis te horen vernietigen in de mate dat de arbeids-
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om over de vorderingen van M.W. te-
gen E.D.P. en F.S. uitspraak te doen.

8. De voormelde beslissing tot onbevoegdheid werd in het beroepen vonnis ge-
motiveerd als volgt: “Rekening houdend met het feit dat de vordering van M. 
(W.) lastens (E.D.P. en F.S.) moeilijk kan gebaseerd worden op enige strafrech-
terlijke inbreuk die noch door de arbeidsauditeur en evenmin door enige andere 
instantie werd weerhouden, en wegens het gebrek aan samenhang zoals bepaald 
in artikel 30 (van het Gerechtelijk Wetboek), en gezien deze eis essentieel een 
vordering tot schadevergoeding betreft gebaseerd op artikel 1382 en volgende 
(van het Burgerlijk Wetboek), gaat het hier niet over een vordering die kan wor-
den ondergebracht onder artikel 578, 1°, (van het Gerechtelijk Wetboek)”.

9. Het arrest oordeelt dat het beroepen vonnis met de voormelde redenen met 
betrekking tot de vorderingen van M. W. tegen E.D.P. en F.S. niet enkel een 
beslissing over de bevoegdheid nam, maar een eindbeslissing velde in de zin van 
de  artikelen  1050,  tweede  lid,  en  1055  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  en 
verklaart het ingestelde hoger beroep ontvankelijk.

Het schendt aldus de voormelde wetsbepalingen.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
C. Zaak C.09.0568.N.
11. Gelet op de cassatie op het eerste onderdeel van het middel in de zaak 

S.09.0094.N. is huidig cassatieberoep zonder voorwerp geworden.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken S.09.0094.N. en C.09.0568.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het met betrekking tot de vorderingen 
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van M.W. tegen E.D.P. en F.S. het hoger beroep ontvankelijk verklaart, ten gron-
de uitspraak doet en E.D.P. en F.S. in de kosten veroordeelt. 

Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van VZW R.W.D.M. in vereffening.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest. 
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.

15 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Nelis-
sen Grade.

Nr. 185

2° KAMER - 16 maart 2010

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TIJDIGE INSTELLING VOOR DE STRAFRECHTER - 
VERJARING - DUUR

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE 
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - TIJDIG INGESTELDE BURGERLIJKE 
VORDERING - DUUR

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - TIJDIGE INSTELLING VOOR DE STRAFRECHTER - 
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - GEVOLG

1º, 2° en 3° Wanneer de burgerlijke rechtsvordering tijdig voor de strafrechter is ingesteld,  
loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing  
het  geding  heeft  beëindigd;  ongeacht  de  verjaring  van  de  strafvordering  blijft  de 
strafrechter bevoegd om de burgerlijke vordering te beoordelen1. (Art. 2244, B.W.; Artt. 4, 
eerste lid, en 26, V.T.Sv.)

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

ARREST

(AR P.09.1519.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 15 september 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 13 mei 2003, AR P.02.1261.N, AC, 2003, nr. 291, inz. voetnoot 4; Cass., 13 nov. 2007, 
AR P.07.0961.N, AC, 2007, nr. 549; Cass., 12 maart 2008, AR P.07.1523.F, AC, 2008, nr. 171.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek 

van Strafvordering en artikel 2262 Burgerlijk Wetboek: daar de eiser tijdig, vóór 
de verjaring van de strafvordering, zijn burgerlijke rechtsvordering tot teruggave 
van de inbeslaggenomen gelden aan de faillissementsboedel voor de strafrechter 
had ingesteld, oordelen de appelrechters onterecht niet bevoegd te zijn om deze 
vordering te beoordelen.

2. Krachtens artikel 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde-
ring kan de burgerlijke rechtsvordering tezelfdertijd en voor dezelfde rechters 
worden vervolgd als de strafvordering.

Krachtens artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering verjaart 
de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens de regels van het 
Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de 
rechtsvordering tot vergoeding van de schade. Zij kan echter niet verjaren vóór 
de strafvordering.

Artikel  2244 Burgerlijk Wetboek bepaalt  dat een dagvaarding voor het  ge-
recht, een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil belet-
ten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting vormen.

Uit die bepalingen volgt dat wanneer de burgerlijke rechtsvordering tijdig voor 
de strafrechter is ingesteld, de verjaring ervan niet meer loopt totdat een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing het geding beëindigd heeft. Ongeacht de verja-
ring van de strafvordering blijft de strafrechter bevoegd om de burgerlijke rechts-
vordering te beoordelen.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de eiser op de rechtszitting van 20 november 2002 voor de eerste rechter een 

akte van vrijwillige tussenkomst heeft neergelegd waarin hij verzocht "te zeggen 
voor recht dat de gelden die in het kader van huidige procedure werden in beslag 
genomen, (...) toekomen aan verzoeker qq. in zijn hoedanigheid van curator van 
de gefailleerde vennootschap (...) en dienen te worden overgemaakt op faillisse-
mentsrekening (...)";

- bij vonnis van 22 januari 2003 de eerste rechter besliste de strafzaak lastens 
de verweerders af te splitsen en de behandeling ervan onbepaald uit te stellen; te-
vens stelde de rechtbank vast dat de vordering van de eiser, vrijwillig tussenge-
komen partij,  niet kon beoordeeld worden en dat de behandeling ervan onbe-
paald diende te worden uitgesteld om deze samen met de strafvordering lastens 
de eerste verweerder te beoordelen;

- het beroepen vonnis van 17 januari 2007 oordeelde dat de strafvordering ten 
aanzien van de eerste verweerder voor de feiten AI, AII, AIII, AIV, BI en BII 
was vervallen ingevolge verjaring op 17 januari 2004, en ten aanzien van de 
tweede verweerder voor de feiten AII en BII vervallen was ingevolge verjaring 
op 19 mei 2003.

Het bestreden arrest oordeelt "dat de strafvordering vervallen was door verja-
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ring vooraleer de eerste  rechter geadieerd werd, zodat  deze geen rechtsmacht 
meer had om nog te beslissen over de vordering van de [eiser] tot teruggave, in-
gesteld nadat de verjaring van de strafvordering reeds was ingetreden". Aldus 
verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Eerste middel
4. Het middel dat niet leidt tot ruimere cassatie, behoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.

16 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. B. Michels, Brugge.

Nr. 186

2° KAMER - 16 maart 2010

1º STRAF — SAMENLOOP — MEERDAADSE - MINNELIJKE SCHIKKING VOOR ÉÉN VAN 
DE FEITEN - BETALING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING VOOR DAT ÉNE FEIT - GEVOLG VOOR DE 
STRAFTOEMETING VOOR DE ANDERE FEITEN

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - MEERDERE FEITEN 
TEGELIJKERTIJD GEPLEEGD EN VASTGESTELD - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING DOOR DE 
BETALING VAN EEN GELDSOM VOOR ÉÉN FEIT - GEVOLG VOOR DE STRAFTOEMETING VOOR DE 
ANDERE FEITEN

3º STRAFVORDERING - MEERDERE FEITEN TEGELIJKERTIJD GEPLEEGD EN VASTGESTELD - 
VERVAL VAN DE STRAFVORDERING DOOR DE BETALING VAN EEN GELDSOM VOOR ÉÉN FEIT - 
VERVOLGING EN VEROORDELING VOOR DE ANDERE FEITEN - WETTIGHEID

1º en 2° Artikel 65, tweede lid, eerste zin Strafwetboek, dat bepaalt dat wanneer de feiten-
rechter vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewi-
jsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die, in de veron-
derstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de  
eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde mis-
dadig opzet, hij bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen,  
is niet toepasselijk bij feiten die reeds het voorwerp waren van een minnelijke schikking1.  
(Art. 65, tweede lid, Sw.; Art. 216bis, Sv.)

3º De betaling van een door het parket aangeboden minnelijke schikking voor één misdrijf  

1 Cass., 17 okt. 2000, AR P.98.1337.N, AC, 2000, nr. 553.
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doet de strafvordering niet  vervallen voor andere misdrijven die tegelijkertijd zijn vast-
gesteld en waarvoor geen minnelijke schikking werd aangeboden2. (Art. 216bis, Sv.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN e.a. T. V.)

ARREST

(AR P.09.1520.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 22 september 2009.
De eiser I voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
De eiser II voert geen middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
1. Het middel voert schending aan van artikel 65 Strafwetboek en artikel 216-

bis Wetboek van Strafvordering: de betaling van een geldboete als minnelijke 
schikking is geen in kracht van gewijsde gegane beslissing in de zin van artikel 
65 Strafwetboek; de appelrechters oordelen onterecht dat de telastleggingen A en 
B gepleegd werden met eenzelfde misdadig opzet als het misdrijf waarvoor de 
strafvordering vervallen is krachtens artikel 216bis Wetboek van Strafvordering 
ingevolge de betaling van de minnelijke schikking.

2. Artikel 65 Strafwetboek bepaalt:
"Wanneer  een zelfde feit  verscheidene misdrijven oplevert of wanneer  ver-

schillende misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van 
een zelfde misdadig opzet, gelijktijdig worden voorgelegd aan een zelfde feiten-
rechter, wordt alleen de zwaarste straf uitgesproken.

Wanneer de feitenrechter vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp wa-
ren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem 
aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die 
beslissing voorafgaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straf-
toemeting rekening met de reeds uitgesproken straffen. Indien deze hem voor 
een juiste bestraffing van al de misdrijven voldoende lijken, spreekt hij zich uit 
over de schuldvraag en verwijst hij in zijn beslissing naar de reeds uitgesproken 
straffen. Het geheel van de straffen uitgesproken met toepassing van dit artikel 
mag het maximum van de zwaarste straf niet te boven gaan."

Deze bepaling is niet toepasselijk op feiten die reeds het voorwerp waren van 

2 Cass., 30 sept. 1987, AR 5811,  AC, 1987-88, nr. 69; Cass., 3 dec. 2002, AR P.02.0191.N,  AC, 
2002, nr. 650.
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een minnelijke schikking. De betaling van een door het parket aangeboden min-
nelijke schikking voor één misdrijf doet de strafvordering niet vervallen voor an-
dere misdrijven die tegelijkertijd zijn vastgesteld en waarvoor geen minnelijke 
schikking werd aangeboden. 

3. De appelrechters stellen vast dat:
- de verbalisanten over hun vaststellingen aangaande de gedragingen van de 

verweerder in café Balouca op 30 juni 2005 twee processen-verbaal hebben op-
gesteld: een proces-verbaal voor de feiten van openbare dronkenschap in café 
Balouca en een ander voor feiten van weerspannigheid tegen de verbalisanten die 
de verweerder uit het café kwamen verwijderen;

- blijkt dat inzake het misdrijf "openbare dronkenschap" (proces-verbaal 1) de 
verweerder  een  minnelijke  schikking  van  25  euro  heeft  betaald  waardoor  de 
strafvordering daarvoor vervallen is bij toepassing van artikel 216bis, § 1, zesde 
lid, Wetboek van Strafvordering;

- het onderzoek in zake proces-verbaal 2 aanleiding gaf tot de huidige strafvor-
dering.

Zij oordelen dat "de feiten, voorwerp van de vervallen strafvordering, en de 
huidige feiten evenwel de opeenvolgende en voortgezette uiting (vormen) van 
éénzelfde misdadig opzet, zodat zij één strafbaar feit uitmaken, waarvan de straf-
vordering  is  vervallen  ingevolge  de  tijdige  betaling  van  de  minnelijke 
schikking".

Aldus verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond. 
Omvang van de cassatie
4. De vernietiging van de beslissing die de strafvordering vervallen verklaart, 

brengt de vernietiging mee van de beslissing waarbij de appelrechters zich onbe-
voegd verklaren kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvordering van de eiser 
II tegen de verweerder. 

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

16 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal.

Nr. 187
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2° KAMER - 16 maart 2010

1º VERZET - VERSTEKVONNIS - OPEENVOLGEND VERZET EN HOGER BEROEP VAN DEZELFDE PARTIJ 
- GEVOLG

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VERSTEKVONNIS - OPEENVOLGEND VERZET EN HOGER BEROEP VAN DEZELFDE PARTIJ - GEVOLG

3º VERZET - VERSTEKVONNIS - OPEENVOLGEND VERZET EN HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - 
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET - GEVOLG

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VERSTEKVONNIS - OPEENVOLGEND VERZET EN HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET - GEVOLG

1º en 2° Uit artikel 187, zesde lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat ten gevolge  
van het verzet de veroordeling voor niet bestaande wordt gehouden, volgt dat als een en  
dezelfde  partij  en  van een verstekvonnis  in  hoger  beroep komt  en  verzet  aantekent,  
rechtsgevolg enkel wordt toegekend aan het rechtsmiddel dat het eerst is ingesteld, op  
voorwaarde dat het ontvankelijk is1.

3º en 4° Het ontvankelijk verklaren van het verzet heeft voor gevolg dat het hoger beroep  
van de beklaagde en van het openbaar ministerie geen voorwerp meer heeft2.

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE TONGEREN T. V.)

ARREST

(AR P.09.1837.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Tongeren van 2 december 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert schending aan van artikel 187, zesde lid, Wetboek van Straf-

vordering: het bestreden vonnis had ingevolge het ontvankelijk verklaard verzet 
van de eiser tegen het beroepen vonnis, de veroordeling door het beroepen von-
nis als niet bestaande moeten verklaren.

Artikel 187, zesde lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat ten gevolge van 
het verzet de veroordeling voor niet bestaande wordt gehouden.

1 DECLERCQ R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4° ed., 2007, p. 1350, nr. 3165. 
2 Cass., 11 dec. 2002, AR P.02.0818.F, AC, 2002, nr. 665; DECLERCQ R., Beginselen van Strafrecht-
spleging, 4° ed., 2007, p. 1351, nr. 3169.
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Uit die bepaling volgt dat als een en dezelfde partij en van een verstekvonnis 
in hoger beroep komt en verzet aantekent, rechtsgevolg enkel wordt toegekend 
aan het rechtsmiddel dat het eerst is ingesteld, op voorwaarde dat het ontvanke-
lijk is.

Het ontvankelijk verklaren van het verzet heeft voor gevolg dat het hoger be-
roep van de eiser en van het openbaar ministerie geen voorwerp meer heeft.

De verweerder heeft tegen het vonnis van de politierechtbank te Tongeren, af-
deling Genk, van 10 september 2009 verzet aangetekend op 16 september 2009. 
Op 23 september 2009 is hij van dit zelfde vonnis in hoger beroep gekomen. Op 
24 september 2009 is het openbaar ministerie eveneens in hoger beroep geko-
men.

Op het verzet heeft de politierechtbank bij vonnis van 1 oktober 2009 het ver-
zet ontvankelijk maar ongegrond verklaard. 

Het thans bestreden vonnis van 2 december 2009 verklaart het hoger beroep 
van het openbaar ministerie tegen het vonnis van 10 september 2009 ongegrond 
en dat van de verweerder deels gegrond.

Ingevolge de voormelde wettelijke bepaling hadden de appelrechters het hoger 
beroep tegen het verstekvonnis van 10 september 2009 waartegen een ontvanke-
lijk verzet was aangetekend, zonder voorwerp moeten verklaren. Door toch over 
de grond van de zaak te oordelen, verantwoorden zij hun beslissing niet naar 
recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen reden is tot verwijzing.

16 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 188

2° KAMER - 17 maart 2010

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BESLISSING IN HOGER 
BEROEP - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDE

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VOORBEREIDEND 
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ARREST EN ARREST VAN ONDERZOEK - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - BIJZONDERE 
MOTIVERING - VERPLICHTING

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
BESLISSING IN HOGER BEROEP - VOORBEREIDEND ARREST EN ARREST VAN ONDERZOEK - 
VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - BIJZONDERE MOTIVERING - VERPLICHTING

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - 
VERPLICHTING OM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING - PUNT VAN DE 
VORDERING - BEGRIP

5º VORDERING IN RECHTE - STRAFZAKEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - VERPLICHTING 
OM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING - PUNT VAN DE VORDERING - 
BEGRIP

6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VERZUIM OF MISKENNING VAN EEN 
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN RECHTSVORM - BEGRIP - WEIGERING OM OP DE 
ZITTING EEN GETUIGE ONDER EDE TE HOREN

7º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE - 
BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP

8º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - VALSHEID EN 
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE - BEDRIEGLIJK OPZET - BEGRIP

9º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE - 
GEBRUIK DOOR DE VERVALSTER - GEVOLG

1º De mogelijkheid die de appelrechters is gegeven om ondanks cassatieberoep, de in ar-
tikel 407, tweede lid, Sv., opgesomde beslissingen uitvoerbaar te verklaren, heeft alleen 
betrekking op beslissingen die voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar zijn.  (Art. 407, 
tweede lid, Sv.)

2º en 3° Het arrest van een correctionele kamer van het hof van beroep dat uitspraak doet 
over de ontvankelijkheid van de vervolgingen is een voorbereidend arrest en een arrest  
van onderzoek; als dusdanig is het niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep zodat  
voor de eventuele voorlopige tenuitvoerlegging geen bijzondere motiveringsplicht geldt1.  
(Art. 407, tweede lid, Sv.)

4º en 5° Het verzoek van een partij aan de rechter om een onderzoeksmaatregel te beve-
len, is geen punt van de vordering in de zin van artikel 1138, 3°, Ger.W.2. (Art. 1138, 3°, 
Ger.W.)

6º De weigering van de feitenrechter om op de zitting een getuige onder ede te verhoren is  
op zich geen verzuim of miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvorm. (Artt. 408 en 413, Sv.)

7º en 8° Het arrest dat, nadat het de overige bestanddelen van het misdrijf  valsheid in  
geschrifte heeft omschreven, de beklaagde meedeelt dat het moreel bestanddeel dat in  
aanmerking is genomen, het opzet is van de vervalser om zich een onrechtmatig vo-
ordeel te verschaffen, omschrijft nader het morele element van de valsheid die het de 
beklaagde ten laste legt en verantwoordt de veroordeling naar recht3. (Artt. 193 e.v., Sw.)

1 Zie Verslag aan de Koning, voorafgaand aan het Koninklijk Besluit nr 258 van 24 maart 1936, 
Pasin., p. 142.
2 Cass., 13 sept. 2006, AR P.06.0532.F, AC, 2006, nr 411.
3 Zie Cass., 25 mei 1983, AR 2790, AC, 1982-1983, nr 529.
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9º Wanneer het gebruik van het valse stuk door de steller van het valse stuk en met het-
zelfde bedrieglijk opzet werd gepleegd, is het gebruik van het valse stuk alleen maar de  
voorzetting van de valsheid zelf; de valsheid en het gebruik van het valse stuk maken in  
dat  geval slechts één voortgezet misdrijf  uit,  waarop de straf  wegens valsheid staat4.  
(Artt. 193 e.v., Sw.)

(G. T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1623.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten van het hof van beroep te 

Luik, correctionele kamer, van 28 april 2009 en 6 oktober 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift en een memorie die aan dit arrest zijn ge-

hecht, respectievelijk twee en vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen het arrest van 28 april 2009
Eerste in het verzoekschrift aangevoerde middel
Artikel 407, tweede lid, Wetboek van Strafvordering geeft de appelrechters het 

recht om, ondanks cassatieberoep, de daarin opgesomde beslissingen uitvoerbaar 
te verklaren. Dat recht heeft alleen maar betrekking op beslissingen die voor on-
middellijk cassatieberoep vatbaar zijn, aangezien het doel van het artikel is om, 
in de beperkte gevallen die het bepaalt, de opschortende werking van het rechts-
middel tegen te gaan.

Het arrest van een correctionele kamer van het hof van beroep dat uitspraak 
doet over de ontvankelijkheid van de vervolgingen is een voorbereidend arrest en 
een arrest van onderzoek. Als dusdanig is het niet vatbaar voor onmiddellijk cas-
satieberoep zodat voor de eventuele voorlopige tenuitvoerlegging geen bijzonde-
re motiveringsplicht geldt.

Het middel faalt naar recht.
Tweede in het verzoekschrift aangevoerde middel
De eiser verwijt het arrest dat het naar het beroepen vonnis verwijst alsof het 

hem veroordeeld heeft om met name een vergoeding van 29,30 euro te betalen 
krachtens artikel 77 van het koninklijk besluit van 27 april 2007, ofschoon de 
correctionele rechtbank niet naar het voormelde koninklijk besluit heeft verwe-
zen toen zij tegen hem de voormelde veroordeling heeft uitgesproken. De eiser 
leidt daaruit een miskenning van de bewijskracht van akten af.

Het bestreden arrest verklaart de hogere beroepen van de eiser en de procureur 
des Konings ontvankelijk, zegt dat de vervolgingen ontvankelijk zijn, houdt de 

4 Zie Cass., 18 feb. 1974, AC, 1974, 683; A. Marchal & J.-P. Jaspar, Droit criminel, Traité théorique 
et pratique, Larcier, 1965, 2de uitg., dl. I, p. 257, nr 660.
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beslissing over de overige punten van de vordering en over de kosten aan en her-
opent het debat.

De wettigheid van de voormelde bepalingen hangt niet af van de bekritiseerde 
verwijzing.

Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Eerste in de memorie aangevoerde middel
Het arrest wijst erop dat het debat, met instemming van de partijen, werd be-

perkt tot de door de eiser in zijn conclusie opgeworpen excepties van niet-ont-
vankelijkheid en dat laatstgenoemde afziet van het middel betreffende de proce-
dure tot betichting van valsheid.

De appelrechters dienden bijgevolg niet te antwoorden op de kritiek op de mo-
tivering van het beroepen vonnis of op de beschuldigingen die tegen de verweer-
ster zijn ingebracht, in zoverre die aantijgingen geen verband houden met de ver-
eisten voor de ontvankelijkheid van de strafvordering.

Het arrest wijst er voor het overige op dat de eiser, evenals de verweerster, het 
recht heeft gekregen om de inzage te vragen van het dossier van het voorberei-
dend onderzoek. Het oordeelt dat het feit dat de eiser niet verwezen is wegens 
misbruik van vertrouwen, de bodemgerechten niet ontslaat van hun verplichting 
om uitspraak te doen over de telastlegging van valsheid die regelmatig bij hen 
aanhangig was gemaakt. Het preciseert dat de door de eiser opgeworpen handha-
ving van de aanhangigheid van de zaak bij de onderzoeksrechter louter formeel 
is, dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over de feiten die naar haar waren 
verwezen en dat het verzuim van de raadkamer om uitspraak te doen over een 
kwalificatie misbruik van vertrouwen, de eiser geen schade berokkent.

De appelrechters dienden evenmin op dat verweer te antwoorden, vermits de 
kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep in het door de eiser in 
zijn conclusie aangevoerde arrest van 22 september 2008 heeft vastgesteld dat de 
onderzoeksrechter niet meer over het dossier beschikte, aangezien dit  aan het 
vonnisgerecht was overgemaakt en volledig ter inzage van de eiser lag.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep tegen het arrest van 6 oktober 2009
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring
Tweede in de memorie aangevoerde middel
Het verzoek van een partij aan de rechter om een onderzoeksmaatregel te be-

velen, is geen punt van de vordering in de zin van artikel 1138, 3°, Gerechtelijk 
Wetboek.

De weigering van de feitenrechter om op de rechtszitting een getuige onder 
ede te verhoren is op zich geen verzuim of miskenning van een op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvorm in de zin van de artikelen 408 en 413 
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Wetboek van Strafvordering.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
De appelrechters beslissen (bladzijde 8 van het arrest) op grond van een feite-

lijke beooordeling die het Hof niet vermag na te gaan, dat de aangevoerde getui-
genis geweerd diende te worden omdat zij niet geloofwaardig is.

Zij wijzen aldus het verzoek af om de getuige onder ede te horen en geven de 
reden daarvoor op.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Het derde in het middel aangevoerde middel
De eiser voert aan dat het arrest verzuimt om het morele element nader te om-

schrijven van de valsheid die het hem ten laste legt en bijgevolg dat de veroorde-
ling niet naar recht verantwoord is.

Door de valsheid in geschrifte, zoals ze in de bewoordingen van de wet is om-
schreven, bewezen te verklaren, beslissen de appelrechters dat het misdrijf met 
bedrieglijk opzet was gepleegd en met het oogmerk om te schaden.

Het arrest stelt daarenboven vast dat de eiser in het stuk dat de klaagster als 
door haar gelezen en goedgekeurd heeft ondertekend, achteraf en buiten mede-
weten van de andere partij met name een bepaling heeft toegevoegd krachtens 
welke hij op haar een schuldvordering van vijf miljoen frank heeft. Het arrest 
zegt dat die vordering niet bestond.

Het arrest dat de valsheid aldus omschrijft en dat wijst op de omvang van de 
door de beklaagde nagestreefde winsten (bladzijde 9) alsook op de noodzaak 
hem duidelijk te maken dat hij andermans rechten dient te respecteren, geeft de 
eiser te kennen dat het moreel bestanddeel dat in aanmerking genomen wordt, 
het opzet is van de vervalser om zich een onrechtmatig voordeel te verschaffen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Het vierde in de memorie aangevoerde middel
Wanneer het gebruik van het valse stuk door de steller van het valse stuk en 

met hetzelfde bedrieglijk opzet werd gepleegd, wat het arrest vaststelt, is het ge-
bruik van het valse stuk alleen maar de voorzetting van de valsheid zelf.

De valsheid en het gebruik van het valse stuk maken in dat geval slechts één 
voortgezet misdrijf uit, waarop de straf wegens valsheid staat.

De artikelen 196 en 214 Strafwetboek straffen dit misdrijf met vijf tot tien jaar 
opsluiting en een geldboete van zesentwintig tot tweeduizend euro. Met toepas-
sing van de artikelen 25 en 80, vijfde lid, van hetzelfde wetboek wordt, wanneer 
er verzachtende omstandigheden zijn, de opsluiting vervangen door een gevan-
genisstraf van één maand tot vijf jaar.

Aangezien de steller en de gebruiker van het valse stuk volgens het arrest een 
en dezelfde persoon is die met hetzelfde opzet heeft gehandeld, zijn de artikelen 
197 en 214 Strafwetboek van toepassing.

De appelrechters die de eiser zes maanden gevangenisstraf en een geldboete 
van tweehonderd euro opleggen, dit alles met uitstel, spreken bijgevolg de straf-
fen uit die de wet in dergelijk geval op valsheid stelt.
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De vermelding in het arrest dat het hier gaat om een collectief misdrijf door 
eenheid van opzet, kan niet  tot cassatie leiden vermits het  arrest  geen andere 
straffen uitspreekt dan die welke bij wet zijn bepaald.

Het middel kan niet worden aangenomen
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering van de verweerster
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep tegen het arrest van 6 ok-

tober 2009 in zoverre het gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechts-
vordering van de verweerster tegen de eiser.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

17 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. T' 
Kint.

Nr. 189

2° KAMER - 17 maart 2010

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - WEGVERKEERSWET - 
VLUCHTMISDRIJVEN

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 33 — ARTIKEL 33.2 - VLUCHTMISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - WETTIGHEID

1º en 2° De Wegverkeerswet bevat geen bepaling die verbiedt dat daarin bepaalde misdri-
jven, met name vluchtmisdrijven, in hoofde van de dader de opeenvolgende en voort-
gezette uiting zijn van hetzelfde strafbaar opzet. (Artt. 65 en 100, Sw.)

(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1631.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correcti-

onele rechtbank te Brussel, van 14 oktober 2009.
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Op de rechtszitting van 24 februari 2010 heeft raadsheer Gustave Steffens ver-
slag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve aangevoerd middel: schending van de artikelen 65 en 100 van het 

Strafwetboek
De eiser heeft een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat het vluchtmis-

drijf waarvoor hij zich moet verantwoorden, samen met datgene waarvoor hij 
reeds bij vonnis van de politierechtbank van 31 januari 2008 was veroordeeld, 
een collectief misdrijf is door eenheid van gedraging, oorzaak en tijd. Hij heeft 
aangevoerd dat het nieuwe misdrijf dat hem ten laste gelegd is vóór de voormel-
de veroordeling was gepleegd en hiervoor bijgevolg geen straf kon worden opge-
legd.

Het vonnis verwerpt dat verweer met de vermelding dat  opslorping van de 
straf niet van toepassing is inzake wegverkeer.

Aangezien de eiser de in artikel 62 Strafwetboek vermelde regel van de opslor-
ping van de straf niet heeft aangevoerd, daar die alleen betrekking heeft op de sa-
menloop van verscheidene misdaden, moet de vermelding in voorgaande para-
graaf begrepen worden als een weigering om de eiser het voordeel van artikel 65 
van dat wetboek toe te kennen.

Vluchtmisdrijf wordt gestraft door artikel 33, §1 en 2, van de wet van 16 maart 
1968 betreffende de politie over het wegverkeer. Die bijzondere wet bevat geen 
bepaling die verbiedt dat het voormelde artikel 65 zou worden toegepast op al-
daar bepaalde misdrijven.

De appelrechters die oordelen dat de beide vluchtmisdrijven niet de opeenvol-
gende en voortgezette uiting zijn van hetzelfde strafbaar opzet, schenden de in 
het middel aangevoerde wettelijke bepalingen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre het de verjaring vaststelt 

van de strafvordering wegens de overtreding van het Wegverkeersreglement.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel, zit-

ting houdende in hoger beroep.

17 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. E. De Mey, Brussel.
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Nr. 190

2° KAMER - 17 maart 2010

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BEWIJS VAN EEN MISDRIJF 
VERKREGEN MET BEHULP VAN EEN ZICHTBAAR OP DE OPENBARE WEG OPGESTELDE 
BEWAKINGSCAMERA - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - WETTIGHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - BEWIJS VAN EEN MISDRIJF 
VERKREGEN MET BEHULP VAN EEN ZICHTBAAR OP DE OPENBARE WEG OPGESTELDE 
BEWAKINGSCAMERA - WETTIGHEID

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ALGEMEEN - 
STRAFVERVOLGING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE

5º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ALGEMEEN - 
STRAFVERVOLGING - VEROORDELING - HOGER BEROEP - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
SANCTIE - STRAFVERMINDERING - BEGRIP

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — ALLERLEI - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
STRAFVERMINDERING - BEGRIP

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - HOGER BEROEP - 
SANCTIE - STRAFVERMINDERING - BEGRIP

1º en 2° Uit het feit alleen dat een bewakingscamera, die zichtbaar op de openbare weg is  
opgesteld, het mogelijk maakt bewijsmateriaal te vergaren van de daar gepleegde misdri-
jven,  kan geen miskenning van het recht  op eerbiediging van het  privéleven worden 
afgeleid1. (Art. 8, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 4, 5, 8 en 9, Wet 8 dec. 1992)

3º en 4° Wanneer de rechter vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, kan hij ofwel  
de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een straf opleggen die  
lager is dan de wettelijke minimumstraf, overeenkomstig artikel 21ter V.T.Sv., ofwel een  
straf uitspreken die bij wet is bepaald maar die op een reële en meetbare wijze lager is  
dan die welke hij had kunnen opleggen indien hij de overdreven duur van de rechtspleg-
ing niet had vastgesteld2. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 21ter, V.T.Sv.)

5º, 6° en 7° Wanneer de appelrechters de overdreven duur van de rechtspleging vast-
stellen en zij ervoor kiezen om de straf te verminderen zonder ze onder het wettelijk mini-
mum vast te stellen, wordt die vermindering niet beoordeeld in het licht van de straf die  
de eerste rechter in aanmerking had genomen maar in het licht van de straf  die het  
rechtscollege  in  hoger  beroep  zou  hebben  uitgesproken  indien  de  zaak  onverwijld  
berecht zou zijn geweest3 (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

(B.)

1 Op het ogenblik van de feiten van de zaak, dus vóór de wet van 21 maart 2007 tot regeling en het 
gebruik van bewakingscamera's, regelde geen enkele wettelijke bepaling het gebruik van dergelijke 
camera's op een openbare plaats.  Zie evenwel Gent,  28 maart 2002,  NJW,  2003, p.  819 en J.-P. 
MASSON, "Le droit à l'image", in Les droits de la personnalité, Actes du Xème colloque de l'associa-
tion Famille & Droit, Bruylant, 2009, p. 240.
2 Zie Cass., 4 okt. 2005, AR P.05.0675.N, AC, 2005, nr 477.
3 Zie Cass., 4 feb. 2004, AR P.03.1370.F, AC, 2004, nr 57.
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ARREST (vertaling)

(AR P.09.1691.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

correctionele kamer, van 26 oktober 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser voert aan dat het arrest niet antwoordt op zijn verweer waarin hij de 

verschoningsgrond uitlokking aanvoert.
De appelrechters oordelen dat, ofschoon de eiser beweert van het slachtoffer 

en de beide personen die het slachtoffer vergezelden, doodsbedreigingen te heb-
ben ontvangen, het dossier nergens het bestaan aantoont van dergelijke bedrei-
gingen. Zij vermelden tevens dat een in het café aanwezige getuige de feiten had 
beschreven zonder melding te maken van ook maar de geringste bedreiging van-
wege het slachtoffer, en dat het storend gedrag van het slachtoffer en van de per-
sonen in zijn gezelschap geen zware gewelddaden waren in de zin van artikel 
411 Strafwetboek.

Met deze overwegingen antwoordt het arrest op de conclusie van de eiser. Het 
hof van beroep diende daarnaast niet te antwoorden op de argumenten betreffen-
de de verklaringen die de eiser in het dossier heeft neergelegd, daar het dezelfde 
waren als die van het reeds verworpen middel.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij geweigerd hebben de opnames uit het 

dossier te weren van de buiten het café door een bewakingscamera aan het begin 
van de straat gefilmde scène van de slagen en aldus het recht op eerbiediging van 
de  persoonlijke  levenssfeer  miskennen dat  gewaarborgd  wordt  door  artikel  8 
EVRM en de artikelen 4, 5, 8 en 9 Wet Verwerking Persoonsgegevens.

In de veronderstelling dat bij de bewijsvergaring van de feiten de voormelde 
bepalingen van de Wet van 8 december 1992 zouden zijn geschonden, heeft de 
eiser voor de appelrechters niet aangevoerd en voert hij voor het Hof niet aan dat 
die onregelmatigheid zijn recht op een eerlijke behandeling van de zaak in het 
gedrang heeft gebracht, de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast of een 
vormvoorschrift heeft miskend dat op straffe van nietigheid is voorgeschreven.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Uit het feit alleen dat een bewakingscamera, die zichtbaar op de openbare weg 

is opgesteld, het mogelijk maakt bewijsmateriaal te vergaren van de aldaar ge-
pleegde misdrijven, kan geen inmenging in de uitoefening van het recht op eer-
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biediging van het privéleven worden afgeleid.
Het arrest oordeelt dat de camera zichtbaar was en dat, wat het gedrag van de 

eiser op de openbare weg betreft, de gefilmde en opgenomen scènes diens intimi-
teit niet in het gedrang brengen.

Met die overwegingen beslissen de appelrechters naar recht dat de betwiste op-
name niet verboden was bij artikel 8 EVRM.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Derde middel
Eerste onderdeel
Wanneer de rechter vaststelt dat de redelijke termijn is overschreden, kan hij 

ofwel de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring uitspreken of een straf 
opleggen die lager is dan de wettelijke minimumstraf, overeenkomstig artikel 21-
ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, ofwel een straf uitspreken 
die bij wet is bepaald maar die op een reële en meetbare wijze lager is dan die 
welke hij had kunnen opleggen indien hij de overdreven duur van de rechtsple-
ging niet had vastgesteld.

Het alternatief dat de rechter door artikel 21ter, eerste lid, Voorafgaande Titel 
wordt geboden, sluit de hem eveneens door die bepaling toegekende bevoegd-
heid niet uit om, in geval van overschrijding van de redelijke termijn, alleen een 
reëel en meetbaar verminderde straf op te leggen.

Ofschoon de rechter bij de keuze van de voormelde straf verwijst naar artikel 
21ter, schendt hij dit artikel niet.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat op grond van het arrest niet kan worden vastgesteld dat 

de strafmaat ten gevolge van de overschrijding van de redelijke termijn werd 
verminderd, inzonderheid gelet op de door het beroepen vonnis opgelegde straf.

Wanneer de appelrechters de overdreven duur van de rechtspleging vaststellen 
en zij ervoor kiezen om de straf te verminderen zonder ze onder het wettelijk mi-
nimum vast te stellen, wordt die vermindering niet beoordeeld in het licht van de 
straf die de eerste rechter in aanmerking had genomen maar in het licht van de 
straf die het rechtscollege in hoger beroep zou hebben uitgesproken indien de 
zaak zonder vertraging berecht zou zijn geweest.

Artikel 399, eerste lid, Strafwetboek straft opzettelijke slagen en verwondin-
gen die een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid 
ten gevolge hebben, met gevangenisstraf van twee maanden tot twee jaar en met 
een geldboete van vijftig euro tot tweehonderd euro.

De appelrechters hebben de eiser wegens deze telastlegging tot tweehonderd 
uren werkstraf veroordeeld. Na te hebben gepreciseerd dat hij met een dergelijke 
straf had ingestemd, verantwoorden zij de strafmaat, enerzijds, door erop te wij-
zen dat de overschrijding van de redelijke termijn in aanmerking diende te wor-
den genomen en, anderzijds, door te verwijzen naar de verstoring van de openba-
re veiligheid en het gratuite geweld dat de eiser tegen het slachtoffer heeft ge-
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bruikt en het feit dat het slachtoffer geen specifiek gerechtelijk verleden heeft.
Aldus verminderen ze op reële en meetbare wijze de straf die zij aan de eiser 

zouden hebben opgelegd indien de zaak zonder vertraging zou zijn berecht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Artikel 6 EVRM verbiedt de rechter niet om wegens de overschrijding van de 

redelijke termijn alleen een straf op te leggen die gevoelig lager is dan die welke 
hij zou hebben opgelegd zonder een dergelijke overschrijding, ook al blijft zij 
zwaarder dan het wettelijk minimum.

Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 in de kosten.

17 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. H. Deckers, Brussel.

Nr. 191

2° KAMER - 17 maart 2010

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID - MOTIVERING - VERPLICHTING

2º HOF VAN ASSISEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN 
VRIJSPRAAK - EINDARREST - BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID - MOTIVERING - VERPLICHTING

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID - MOTIVERING - VERPLICHTING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF 
VAN ASSISEN - EINDARREST - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID - MOTIVERING - VERPLICHTING

5º HOF VAN ASSISEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN 
VRIJSPRAAK - BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERNIETIGING VAN DE UITSPRAAK OVER DE 
BURGERLIJKE BELANGEN - GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS VERWEZEN
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6º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - BESLISSING 
VAN VRIJSPRAAK - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESLISSING VAN ONBEVOEGDHEID - 
CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERNIETIGING VAN DE UITSPRAAK OVER DE 
BURGERLIJKE BELANGEN - GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS VERWEZEN

1º, 2°,3° en 4° Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt voor het hof van 
assisen de verplichting in om in zijn uitspraak over de beschuldiging melding te maken  
van de overwegingen die de jury van de schuld of onschuld van de beschuldigde hebben  
overtuigd en van de concrete redenen waarom op alle vragen ja of neen werd geantwo-
ord; de miskenning van dat recht maakt het arrest nietig dat het hof van assisen on-
bevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen op grond dat  
de jury de beschuldigde niet schuldig heeft verklaard en dat alleen met het visum van die  
vrijspraak zonder uitleg is gemotiveerd1. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)

5º en 6°In geval van vrijspraak van de beschuldigde en indien de vernietiging alleen be-
trekking heeft op de burgerlijke belangen, verwijst het Hof de aldus beperkte zaak naar  
hetzelfde hof van assisen dat het vernietigde arrest had gewezen, anders samengesteld,  
zitting houdende zonder bijstand van de jury2. (Art. 429, vierde lid, Sv.)

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

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1741.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een beschikking van de voorzitter van 

het hof van assisen van de provincie Henegouwen van 29 september 2009 en een 
arrest van het voormelde rechtscollege van diezelfde dag.

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

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft op 9 maart 2010 een conclusie neer-
gelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 17 maart 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt 
verslag opgemaakt en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Aangezien de bestreden beslissingen werden gewezen vóór de inwerkingtre-

ding van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen, 
blijven de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, zoals zij gesteld wa-
ren vooraleer zij door de voormelde wet werden gewijzigd of opgeheven, erop 
van toepassing.

A. De cassatieberoepen tegen de op 29 september 2009, met toepassing van ar-
tikel 358 Wetboek van Strafvordering gewezen beschikking

De beschikking stelt vast dat uit de beslissing blijkt dat de verweerder niet 
schuldig is. Zij spreekt hem vrij van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen 
en beveelt dat hij terstond opnieuw in vrijheid zou worden gesteld, indien hij niet 

1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr 191.
2 Ibid.
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om een andere reden wordt gevangen gehouden.
Krachtens de artikelen 373 en 412 Wetboek van Strafvordering kan de burger-

lijke partij  alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen die op haar 
burgerlijke belangen betrekking hebben, en kan zij in geen geval de vernietiging 
vorderen van een beschikking van vrijspraak.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
B. De cassatieberoepen tegen het arrest van het hof van assisen van 29 septem-

ber 2009
Middel
Het arrest vermeldt dat het hof van assisen niet bevoegd is om kennis te nemen 

van de burgerlijke rechtsvorderingen die door de eiseressen zijn ingesteld, op 
grond dat de jury de verweerder niet schuldig heeft verklaard aan de tegen hem 
ingebrachte beschuldigingen van moord.

Naar luid van een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
van 13 januari 2009 in de zaak Richard Taxquet tegen het Koninkrijk België, 
houdt het door artikel 6.1 van het Verdrag gewaarborgde recht op een eerlijk 
proces voortaan voor het hof van assisen de verplichting in om in zijn uitspraak 
over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury van de 
schuld of onschuld van de beschuldigde hebben overtuigd en om melding te ma-
ken van de concrete redenen waarom op alle vragen ja of neen werd geantwoord.

Wegens het gezag van gewijsde dat dit arrest thans heeft en de voorrang die de 
internationale rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, 
heeft op het interne recht, is het Hof verplicht de vroegere artikelen 342 en 348 
van het Wetboek van Strafvordering buiten toepassing te laten, in zoverre die ar-
tikelen de regel vastleggen die het Europees Hof thans heeft veroordeeld en vol-
gens welke de verklaring van de jury niet met redenen moet worden omkleed.

Wat betreft de dubbele moord waarvan de verweerder werd beschuldigd, wer-
den de gezworenen twee hoofdvragen voorgelegd betreffende de schuld wegens 
doodslag en twee bijkomende vragen die voor iedere doodslag betrekking had-
den op de verzwarende omstandigheid voorbedachte rade.

De gezworenen hebben zich ertoe beperkt op de hoofdvragen neen te antwoor-
den en de bijkomende vragen onbeantwoord te laten.

Ofschoon uit het proces-verbaal van de rechtszitting (bladzijde 42) blijkt dat 
de voorzitter van het hof van assisen de tekst van artikel 342 van het Wetboek 
van Strafvordering volgens hetwelk de wet hen geen rekenschap vroeg van de 
middelen waarmee zij tot hun overtuiging zijn gekomen, uit de beraadslagings-
kamer van de gezworenen heeft laten weghalen, blijkt daarentegen uit geen van 
de stukken van de rechtspleging dat de gezworenen werden verzocht om daar re-
kenschap van te geven en de concrete redenen kenbaar te maken waarom zij de 
vervolgingen ongegrond hebben bevonden.

De procedure schendt bijgevolg artikel 6 EVRM, volgens de interpretatie dat 
het recht op een eerlijke behandeling van de zaak inhoudt dat de beslissing met 
redenen moet worden omkleed, hoe zij ook moge luiden.

De miskenning van dat recht maakt het arrest nietig, aangezien het arrest waar-
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in het hof van assisen zich onbevoegd verklaart, het arrest alleen motiveert met 
het visum van een vrijspraak zonder uitleg.

Het middel is in zoverre gegrond.
Artikel 429, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, ingeval de be-

schuldigde veroordeeld wordt voor het hoofdpunt van de beschuldiging, het pro-
ces naar de burgerlijke rechter verwezen wordt, maar alleen als de vernietiging 
uitgesproken wordt op de burgerlijke belangen.

Aangezien de verweerder was vrijgesproken en de vordering van de burgerlij-
ke partijen was afgewezen, is deze bepaling in de zaak niet van toepassing.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof 

van assisen van de provincie Henegouwen en dat van dit arrest melding zal wor-
den gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Veroordeelt de eiseressen in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en 
de verweerder in de overige kosten.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de provincie He-
negouwen, anders samengesteld, zitting houdende zonder bijstand van de jury.

17 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De 
Baets.

Nr. 192

2° KAMER - 17 maart 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - PROACTIEVE RECHERCHE - 
VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - DOEL

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
ONDERZOEK VAN DE POLITIE TER RECHTVAARDIGING VAN DE AANWENDING VAN EEN LOKMIDDEL - 
NIET BIJ HET RECHTSPLEGINGDOSSIER GEVOEGD - REGELMATIGHEID VAN NAVOLGENDE 
HANDELINGEN

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEK VAN DE POLITIE TER RECHTVAARDIGING 
VAN DE AANWENDING VAN EEN LOKMIDDEL - NIET BIJ HET RECHTSPLEGINGDOSSIER GEVOEGD - 
REGELMATIGHEID VAN NAVOLGENDE HANDELINGEN - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK

4º MISDRIJF — ALLERLEI - POLITIONELE UITLOKKING - VOORWAARDEN

5º POLITIE - POLITIONELE UITLOKKING VAN EEN MISDRIJF - VOORWAARDEN
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1º De voorafgaande schriftelijke toestemming die in artikel 28bis, Sv., vereist is om een 
proactieve recherche in te stellen, strekt ertoe de autonomie van de speurder onder het  
toezicht en de leiding van het openbaar ministerie te plaatsen zodra, om de dader van 
een te plegen misdrijf aan te houden, relevante gegevens dienen ingezameld en verwerkt  
te worden die tot het privéleven van de betrokkene behoren en die wegens hun vaagheid 
niet tot een onmiddellijk repressief optreden leiden1. (Art. 28bis, §2, Sv.)

2º en 3° Miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak kan niet worden 
afgeleid uit  het feit  alleen dat de gegevens van het onderzoek dat  de politie  op een 
bepaalde plaats heeft verricht om het gebruik van een lokmiddel te rechtvaardigen, niet  
bij het dossier van de rechtspleging zijn gevoegd, aangezien de beklaagde de gelegen-
heid heeft gehad om de bevindingen van dat onderzoek tegen te spreken, die vermeld 
staan in het proces-verbaal dat zich wèl in het voormelde dossier bevindt2. (Art. 6.1, Ver-
drag Rechten van de Mens)

4º en 5° Er is politionele uitlokking wanneer door de tussenkomst van een politieambtenaar 
of van een derde, handelend op diens uitdrukkelijk verzoek, bij de dader van het uitgelok-
te misdrijf het voornemen om een misdrijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt,  
of is bevestigd ofschoon hij aan dat voornemen een eind wilde maken3. (Art. 30, V.T.Sv.)

(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, correctionele kamer, van 4 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Het arrest stelt vast dat de eiser werd aangehouden en geïdentificeerd nadat hij 

zich door middel van braak meester had gemaakt van een tas die in een door de 
politie geparkeerde en door hen bewaakte wagen was neergelegd in het kader 
van een bestrijdingsplan tegen de aldaar geregistreerde diefstallen.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eiser de exceptie van niet-ont-
vankelijkheid van de vervolging heeft opgeworpen op grond dat het hier om een 
proactieve recherche gaat die zonder toestemming van de procureur des Konings 
is verricht, dat de speurders de voorwaarden voor de aanwending van een lok-
middel niet hebben geëerbiedigd en dat de techniek op provocatie neerkomt.

Het bestreden arrest verwerpt dat verweer en veroordeelt de eiser wegens zwa-
re diefstal, als dader of mededader, in staat van wettelijke herhaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Cass., 4 juni 2002, AR P.02.0387.N, AC, 2002, nr 340.
2 Zie Cass., 30 jan. 2008, AR P.07.1468.F, AC, 2008, nr 72, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
3 Artikel 30 V.T.Sv., ingevoegd bij artikel 2 van de wet van 27 dec. 2005, in werking getreden op 30 
dec.  2005.  Over  het  begrip  politionele  uitlokking  vóór  die  datum,  zie  Cass.,  4  dec.  2001,  AR 
P.00.0561.N, AC, 2002, nr 667, en 17 dec. 2002, AR P.02.0027.N, AC, 2002, nr 675.
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Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 28bis, §2, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat onder proactieve re-

cherche wordt verstaan, met het doel te komen tot het vervolgen van daders van 
misdrijven, het opsporen, het verzamelen, registreren en verwerken van gege-
vens en inlichtingen op grond van een redelijk vermoeden van te plegen of reeds 
gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte strafbare feiten, en die worden 
of zouden worden gepleegd in het kader van een criminele organisatie, zoals ge-
definieerd door de wet, of misdaden of wanbedrijven uitmaken of zouden uitma-
ken, als bedoeld in artikel 90ter, §2, 3 en 4.

Die regeling die inhoudt  dat  een voorafgaande schriftelijke toestemming is 
vereist, strekt ertoe de autonomie van de speurder onder het toezicht en de lei-
ding van het openbaar ministerie te plaatsen zodra, om de dader van een te ple-
gen misdrijf aan te houden, relevante gegevens dienen ingezameld en verwerkt te 
worden die tot het  privéleven van de betrokkene behoren en die wegens hun 
vaagheid geen grond tot een onmiddellijk repressief optreden opleveren.

Het arrest dat oordeelt dat het hier bedoelde speurwerk niet proactief van aard 
was, met name op grond dat er in onderhavig geval geen enkel gevaar bestond 
voor schending van de privacy, schendt, in strijd met wat de eiser aanvoert, arti-
kel 28bis, §2 niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest, door te beslissen dat de feiten van de zaak 

geen proactieve recherche zijn, het voormelde artikel 28bis, §2 schendt.
De appelrechters oordelen dat uit het oorspronkelijke proces-verbaal bleek dat 

met name in de straat waar de politie haar installatie had opgesteld, reeds eerder 
autokraken waren gepleegd. Het arrest voegt eraan toe dat er grond was om een 
eind te maken aan die diefstallen en de daders ervan te identificeren, zodat het 
geen redelijk vermoeden van te plegen strafbare feiten betrof maar een opspo-
ringsonderzoek naar een in tijd en ruimte bepaalbaar misdrijf.

Het arrest is aldus naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij artikel 6 EVRM schenden aange-

zien de eiser geen inzage heeft gekregen van de concrete inlichtingen die de poli-
tie heeft vergaard om de door haar gebruikte techniek van lokmiddel te verant-
woorden.

Miskenning van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak kan niet 
worden afgeleid uit het feit alleen dat de gegevens van het onderzoek dat de poli-
tie op een bepaalde plaats heeft verricht om het gebruik van een lokmiddel te 
rechtvaardigen, niet bij het dossier van de rechtspleging zijn gevoegd, aangezien 
de beklaagde de gelegenheid heeft gehad om de bevindingen van dat onderzoek, 
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die vermeld staan in het proces-verbaal dat zich wèl in het voormelde dossier be-
vindt, tegen te spreken.

Om de gebruikte techniek toe te laten, oordeelt het arrest, op grond van een 
feitelijke beoordeling, dat de politie haar materieel had opgesteld in respons op 
een herhaalde, uitgesproken en plaatsgebonden wederrechtelijke toestand, in een 
straat waar autokraken waren geregistreerd.

Het arrest vermeldt ook dat het onwaarschijnlijk is dat observatie- en intercep-
tieposten zouden zijn geïnstalleerd in een wijk die gevrijwaard is van de crimina-
liteit waaraan die installatie een einde wilde maken.

Met deze overwegingen beslissen de appelrechters, in strijd met wat het mid-
del aanvoert, niet dat de wenselijkheid van de vervolgingen de wettigheid ervan 
verdrong. Zij beperken zich ertoe een interventie wettig te verklaren die is inge-
geven door inlichtingen die aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen 
en die als geloofwaardig worden beschouwd zoals ze in het proces-verbaal staan 
vermeld.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
De eiser verwijt het arrest dat het artikel 30 Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering schendt, dat provocatie door de politie verbiedt.
Naar luid van deze bepaling is er provocatie wanneer door de tussenkomst van 

een politieambtenaar of van een derde, handelend op diens uitdrukkelijk verzoek, 
uit hoofde van de dader van het uitgelokte misdrijf het voornemen om een mis-
drijf te plegen rechtstreeks is ontstaan of versterkt, of is bevestigd terwijl hij dit 
wilde beëindigen.

Op grond van een feitelijke beoordeling overwegen de appelrechters dat de po-
litie, wanneer zij in de straat een gesloten voertuig plaatst waarin, zichtbaar voor 
de voorbijgangers, een tas ligt met daarin een draagbare computer, louter en zon-
der te overdrijven een banaal tafereel uit het dagelijks leven nabootst dat de eiser 
had kunnen aantreffen indien een particulier zijn geparkeerd voertuig had verla-
ten met achterlating van een gelijkaardig voorwerp.

Het arrest wijst er verder op dat de eiser tot de diefstal heeft besloten nadat een 
derde, die het voertuig had geobserveerd, hem de mogelijkheid bood om de buit 
van de hand te doen, dat hij voortdurend over zijn vrije wil beschikte, dat hij ter 
plaatse van zijn voornemen had kunnen afzien, maar dat hij, duidelijk aangetrok-
ken door gemakkelijke winst, besloten heeft om, rechtstreeks aangespoord door 
die derde persoon en niet op instigatie van de politie, het voorwerp te stelen en 
met de zaak door te gaan tot het einde.

Met deze overwegingen hebben de appelrechters naar recht kunnen beslissen 
dat het initiatief van de politie geen provocatie was, zonder dat zij voor het overi-
ge moeten onderzoeken of die techniek door een magistraat had moeten worden 
goedgekeurd.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 in de kosten.

17 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. O. Venet, Brussel.

Nr. 193

2° KAMER - 17 maart 2010

STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ELEKTRONISCH TOEZICHT - 
HERROEPING - VASTSTELLING VAN HET OVERBLIJVENDE GEDEELTE VAN DE STRAF - VERPLICHTING

Het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank dat een maatregel van elektronisch toezicht  
herroept en niet preciseert dat de periode tijdens welke de veroordeelde tijdens de hem 
toegekende  beperkte  detentie  onder  elektronisch  toezicht  stond,  moet  worden 
afgetrokken van het op het ogenblik van de toekenning nog resterende gedeelte van de 
vrijheidsstraf, schendt artikel 68, §5, eerste lid, Wet Strafuitvoering1.  (Art. 68, §5, eerste 
lid, Wet Strafuitvoering)

(A.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0339.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Luik van 5 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
Krachtens artikel 64, 3°, Wet Strafuitvoering, kan de strafuitvoeringsrechtbank 

een door haar toegekende strafuitvoeringsmodaliteit herroepen, wanneer de ver-
oordeelde de opgelegde bijzondere voorwaarden niet naleeft.

1 Zie Cass., 10 juni 2008, AR P.08.0795.N, AC, 2008, nr 361.
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Het vonnis herroept het aan de eiser toegekende elektronisch toezicht omdat 
hij de voorwaarden niet had nageleefd die hem opleggen om

- een opleiding te voltooien en die alleen te verlaten voor regelmatig werk of 
voor een andere opleiding;

- de sociale begeleiding verder te zetten die hij in een met naam aangewezen 
geestelijke gezondheidsdienst heeft aangevat; 

- geen enkel wapen, van welke aard ook, in zijn bezit hebben.
Aangezien de herroeping naar recht verantwoord is door de niet-naleving van 

de eerste twee voorwaarden, kan het middel dat alleen de derde voorwaarde be-
treft, niet tot cassatie leiden bij gebrek aan belang.

Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 68, §5, eerste lid, Wet Strafuitvoering.
Krachtens artikel 68, §5, eerste lid, van de voormelde wet bepaalt de strafuit-

voeringsrechtbank, ingeval van herroeping van een elektronisch toezicht, dat de 
periode die de veroordeelde onder elektronisch toezicht stond, wordt afgetrokken 
van het op het ogenblik van de toekenning nog resterende gedeelte van de vrij-
heidsstraffen.

Het vonnis dat niet preciseert dat de periode tijdens welke de veroordeelde on-
der elektronisch toezicht stond, moet worden afgetrokken van het op het ogen-
blik van de toekenning nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraf, schendt de 
wettelijke bepaling die in het middel wordt bedoeld.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over 

de periode van elektronisch toezicht die moet worden afgetrokken van het op het 
ogenblik van de toekenning nog resterende gedeelte van de vrijheidsstraffen.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.

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

Veroordeelt de eiser in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en 
laat het overige vierde ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Luik, an-
ders samengesteld.

17 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
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caten: mrs. G. Cruysmans, Nijvel en P. Ruiz Iglesias, Brussel.

Nr. 194

2° KAMER - 17 maart 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN - BESLISSING - 
MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING 
TOT HANDHAVING - MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP

1º en 2° Om te oordelen of de duur van de hechtenis al dan niet de redelijke termijn over-
schrijdt, gaat de rechter, op grond van de concrete gegevens van de zaak, zowel de ef-
fectieve  als  de  relatieve  duur  van  de  hechtenis  na,  de  moeilijkheidsgraad  van  het  
gerechtelijk onderzoek, de wijze waarop het werd gevoerd, het gedrag van de inverdenk-
inggestelde en van de bevoegde overheid1. (Art. 5.3, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 
16, §§1 en 5, 22 en 27, §3, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0434.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus-

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 maart 2010, op verwijzing gewe-
zen ingevolge het arrest van het Hof van 17 februari 2010.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 5.3 EVRM, dat volgens het middel is geschonden, legt de verplichting 

op de inverdenkinggestelde in vrijheid te stellen, zodra de handhaving van diens 
hechtenis onredelijk wordt.

Om te oordelen of de duur van de hechtenis al dan niet de redelijke termijn 
overschrijdt  die  door  deze  bepaling  wordt  gewaarborgd,  gaat  de  rechter,  op 
grond van de concrete gegevens van de zaak, zowel de effectieve als de relatieve 
duur van de hechtenis na, de moeilijkheidsgraad van het gerechtelijk onderzoek, 
de wijze waarop het werd gevoerd, het gedrag van de eiser en het gedrag van de 
bevoegde overheid.

Uit de vaststellingen van het arrest en uit de vordering waarvan het arrest de 
redenen gedeeltelijk overneemt, blijkt dat de eiser sedert 9 juni 2009 onder een 

1 Zie Cass., 17 feb. 2010, AR P.10.0267.F, AC, 2010, nr 106, JT, 2010, p. 159.
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bevel tot aanhouding staat, dat hij in verdenking is gesteld wegens drugshandel 
met de omstandigheid dat het misdrijf een daad is waarbij hij in de hoedanigheid 
van leidend persoon, deelgenomen heeft aan de hoofd- of nevenactiviteit van een 
vereniging, dat het onderzoek van het telefoonverkeer de in het bevel tot aanhou-
ding bedoelde schuldaanwijzingen niet heeft ontkracht, dat op de feiten een straf 
staat van meer dan vijftien jaar opsluiting en dat zij in staat van wettelijke en bij-
zondere herhaling zouden zijn gepleegd,  aangezien de eiser op 12 september 
2003 tot een gevangenisstraf van acht jaar is veroordeeld voor feiten van dezelf-
de aard.

Het arrest vermeldt, met verwijzing naar het verslag van de onderzoeksmagi-
straat voor de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij de zaak met toepassing 
van artikel 136ter Wetboek van Strafvordering aanhangig is gemaakt, dat het ge-
rechtelijk onderzoek zonder vertraging is gevoerd. Met verwijzing naar de pagi-
na's 3 en 4 van de vordering van de procureur-generaal, wijst het arrest erop dat 
de verschillende hogere beroepen tegen de beslissingen betreffende de voorlopi-
ge hechtenis, de mededeling van het dossier aan het parket hebben bemoeilijkt 
maar de rechtspleging niet hebben vertraagd dankzij de overzending aan de pro-
cureur des Konings van een volledig afschrift van het dossier, aan de hand waar-
van hij zijn vordering heeft kunnen opmaken.

Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt voorts dat op 22 januari 2010 
een beschikking houdende het bevel tot mededeling werd genomen, dat de eiser 
op 26 januari 2010 aan een samenvattende ondervraging werd onderworpen op 
verzoek van zijn advocaat, dat de bijzondere opsporingsmethoden op 4 februari 
2010 werden onderzocht en dat de onderzoeksrechter, op 1 maart 2010, op ver-
zoek van de eiser, het verhoor heeft bevolen van een tweede inverdenkinggestel-
de.

In strijd met wat de eiser aanvoert heeft de kamer van inbeschuldigingstelling 
naar recht kunnen oordelen dat het uitvoeren van de onderzoeksopdrachten waar-
naar het arrest verwijst, de relatieve ingewikkeldheid van de zaak waarbij im-
mers verschillende personen betrokken zijn, de criminele aard van de feiten, het 
risico op recidive wegens de antecedenten van de eiser, het feit dat tegen hem 
onverminderd aanwijzingen van schuld blijven bestaan en de op handen zijnde 
regeling van de rechtspleging in deze fase de beslissing dat de redelijke termijn 
was overschreden uitsloten, daar alleen bij overschrijding het beginsel van de in-
dividuele vrijheid voorgaat op de openbare veiligheid.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
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 in de kosten.

17 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
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zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. J. 
Moinil, Brussel.

Nr. 195

1° KAMER - 18 maart 2010

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEVESTIGING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER BEVOLEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL - WIJZIGING VAN HET VONNIS IN HOGER BEROEP - GEVOLG

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - HERFORMULEREN VAN EEN DESKUNDIGENOPDRACHT - 
AANSPRAKELIJKHEIDSCRITERIUM - ANDERE BEOORDELING - GEVOLG

1º Wanneer de appelrechter, na het hoger beroep (ten dele) gegrond te hebben verklaard,  
het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, mag hij de zaak niet  
naar de eerste rechter te verwijzen, wanneer hij  vervolgens zelf een onderzoeksmaa-
tregel  beveelt,  ook  al  is  deze  grotendeels  dezelfde  als  diegene  bevolen  door  het  
beroepen vonnis1. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)

2º Het herformuleren van een door de eerste rechter gegeven deskundigenopdracht door 
de appelrechters, op grond van een andere beoordeling van het aansprakelijkheidscriteri-
um, impliceert op dit punt een hervorming van het beroepen vonnis2.  (Art. 1068, tweede 
lid, Ger.W.)

(ALGEMENE MUTUALITEIT VOOR MEDISCHE ASSURANTIES e.a. T. B.)

Schriftelijke conclusie van de heer Advocaat-generaal Dubrulle: 
1. Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, mits wijziging van de opdracht aan de door 

de eerste rechter aangestelde gerechtsdeskundige, m.b.t. de medische aansprakelijkheid 
van de eiser bij ingrepen op de persoon van verweerster. 

Het  cassatiemiddel voert  een  schending  aan van  artikel  1068,  tweede  lid,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek.

Overeenkomstig deze bepaling “verwijst” de rechter in hoger beroep “de zaak alleen 
dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis 
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt”.

Het  middel  leidt  uit  de  gewijzigde opdracht  aan  de deskundige  af  dat  het  hof  van 
beroep de zaak aan zich wou houden en dus die bepaling schond door de zaak niet terug te 
verwijzen naar de eerste rechter. 

2. Het middel kan niet aangenomen worden. 
Wanneer hij, na het hoger beroep (ten dele) gegrond te hebben verklaard, het beroepen 

vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient de rechter in hoger beroep de 
zaak  niet naar  de  eerste  rechter  te  verwijzen,  wanneer  hij  vervolgens  zelf  een 
onderzoeksmaatregel  beveelt,  ook al  is  deze grotendeels  dezelfde  als  diegene bevolen 
door het beroepen vonnis.  Aldus besliste het Hof bij  arrest  van 5 september 2008,  in 

1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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voltallige zitting3, zijn constante rechtspraak in de arresten van 29 januari 20044 en 14 
oktober 20055, 26 januari 20076 en 14 januari 20087 bevestigend.

Het bestreden arrest lijkt deze rechtspraak niet te volgen omdat het het hoger beroep 
niet (ten dele) gegrond verklaart.

Het  hoger  beroep  strekte  echter  uitsluitend  tot  het  herformuleren  van  de 
deskundigenopdracht vanuit een bepaalde optiek van de foutaansprakelijkheid van een ge-
neesheer-specialist.  De  appelrechters  gaan  daarop  in  en  oordelen  hierover  dat  de 
aansprakelijkheid van de geneesheer-specialist niet dient beoordeeld te worden volgens 
het door de eerste rechter bepaald criterium, uitgedrukt in de opdracht aan de deskundige 
zijn advies te geven over de vraag of de eiser “de meest aangewezen behandelingsmeth-
ode heeft toegepast”. Ze passen de opdracht op dit punt aan en geven de deskundige de 
opdracht zijn advies te geven over de vraag of de door de eiser gevolgde methode “gelet  
op de medische voorgeschiedenis van (verweerster), bij de verschillende ingrepen, in het  
licht  van  de  toenmalige  stand van de geneeskunde  als  wetenschappelijk  verantwoord  
voorkomt, en een zorgvuldig chirurg geplaatst in dezelfde externe omstandigheden deze  
ook had kunnen toepassen”. 

Aldus  hervormen  (wijzigen)  ze  in  werkelijkheid  het  vonnis.  Volgens  het  dictum 
bevestigen ze weliswaar het vonnis, mits wijziging van de opdracht. Dit is evenwel, zoals 
de  verweerster,  m.i.  terecht,  antwoordt,  geen  loutere  formele  bevestiging  van  de 
onderzoeksmaatregel  in  de  zin  van  artikel  1068,  tweede  lid,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek,  dan  wel  een  wijziging  van  de  bedoeling  van  die  maatregel,  wegens  een 
verschillend uitgangspunt ten aanzien van de foutaansprakelijkheid van een geneesheer-
specialist, die ze eerst hebben gemotiveerd. Aldus verantwoorden ze hun beslissing naar 
recht.

Het middel vecht het arrest dus ten onrechte aan, in de lezing dat het de eerste rechter 
niet toekwam – maar dus wel het hof van beroep - zich over de grond van de zaak uit te 
spreken in functie van het resultaat van de deskundigenonderzoek volgens de deels beves-
tigde opdracht.

3. Conclusie: verwerping.

ARREST

(AR C.08.0463.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 juni 2008 gewezen door het 

hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconink heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF

3 AR C.07.0327.N, AC, 2008, nr. 452, met concl. OM.
4 AR C.01.0537.N, AC, 2004, nr. 53, met concl. van advocaat-generaal met opdracht THIJS. 
5 AR C.04.0408.F, AC, 2005, nr. 513.
6 AR C.06.0077.N, AC, 2007, nr. 50. 
7 AR C.07.0234.N, AC, 2008, nr. 23.
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Beoordeling
1. Artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rech-

ter in hoger beroep de zaak die bij hem aanhangig is, alleen dan naar de eerste 
rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis be-
volen onderzoeksmaatregel bevestigt.

2. Wanneer de appelrechter, na het hoger beroep gegrond of ten dele gegrond 
te hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het 
geschil, mag hij de zaak niet naar de eerste rechter verwijzen, wanneer hij ver-
volgens zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al is die onderzoeksmaatregel 
grotendeels dezelfde als diegene bevolen door het beroepen vonnis.

3. De appelrechters formuleren de opdracht en de opvolging van de deskundi-
genopdracht zoals in het middel aangevoerd, maar oordelen voorafgaandelijk te-
vens dat het criterium ter beoordeling van de aansprakelijkheid van de genees-
heer-specialist gebeurt aan de hand van de in abstracto vergelijking van de ge-
draging van de geneesheer-specialist  met  de veronderstelde gedragswijze  van 
een normaal zorgvuldige en omzichtige geneesheer-specialist geplaatst in dezelf-
de concrete omstandigheden.

Zij leiden hieruit af dat niet ter beoordeling ligt, zoals door de eerste rechter 
beslist, of de arts hier de meest aangewezen behandelingsmethode heeft toege-
past, maar wel of hij gehandeld heeft als een normaal zorgvuldige en omzichtige 
geneesheer-specialist geplaatst in dezelfde externe omstandigheden en passen de 
opdracht van de gerechtsdeskundige op dit punt aan.

4. Deze beoordeling van het aansprakelijkheidscriterium impliceert een her-
vorming op dit punt van het beroepen vonnis. 

5. De appelrechters die aldus het beroepen vonnis wijzigen, zelf uitspraak doen 
over het geschil en vervolgens de onderzoeksmaatregel op dit punt aanpassen, 
zonder de zaak terug te verwijzen naar de eerste rechter, schenden aldus de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. T'Kint en Geinger.

Nr. 196

1° KAMER - 18 maart 2010

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" - BURGERLIJKE 
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ZAKEN - OVEREENKOMST - TOESTEMMING - BEDROG - NIETIGVERKLARING - ONVOORZICHTIGHEID 
OF NALATIGHEID VAN DE MEDECONTRACTANT - GEVOLGEN

2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - BEDROG - "FRAUS 
OMNIA CORRUMPIT" - NIETIGVERKLARING - ONVOORZICHTIGHEID OF NALATIGHEID VAN DE 
MEDECONTRACTANT - GEVOLGEN

1º en 2° Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat  
het bedrog de dader voordeel verschaft; wanneer bedrog leidt tot nietigverklaring van de  
overeenkomst, kan hij die bedrog heeft gepleegd de onvoorzichtigheid of de zelfs grove 
en  onverschoonbare  nalatigheid  van  de  medecontractant  niet  inroepen  en  blijft  hij,  
ongeacht dergelijke fout van het slachtoffer van het bedrog, tot integraal herstel van de  
schade gehouden1.

(CELIS INVEST nv T. WEKLEMA INVEST nv)

ARREST

(AR C.08.0502.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 april 2008 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van koophandel te Leuven. 
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1109, 1116, 1117, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit".
Aangevochten beslissing
De appelrechters beslissen dat de integrale schade die door het bedrog werd veroor-

zaakt door de eiseres dient te worden vergoed en dat de fout van het slachtoffer degene 
die de schade heeft veroorzaakt niet kan ontslaan van de volledige vergoeding van de 
schade, op grond van de volgende overwegingen:

"Gevolgen van de nietigheid:
(De eiseres) werpt op dat, zelfs indien het bedrog bewezen zou worden verklaard, de 

rechtbank rekening dient te houden met het feit dat (de verweerster) nalatig is geweest 
door zelf niet na te gaan welke de toestand was van de voorgelegde milieuvergunning van 

1 Zie Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2003, 126 en de aldaar geciteerde rechtspraak van het 
Hof: Cass., 23 sept. 1977, AC, 1978, 107, met concl. adv.-gen. KRINGS, (ook in RCJB 1980, (32), noot 
J. MATTHYS, "Des effets de la négligence ou de l'imprudence de la victime du dol", 45); Cass., 29 mei 
1980, AC, 1979-80, nr. 612; Cass., 16 juni 1987, AC, 1986-87, nr. 627; Cass., 3 okt. 1997, AC, 1997, 
nr. 386 en Cass., 6 nov. 2002, AR P.01.1108.F, AC, 2002, nr. 584, met concl. adv.-gen. SPREUTELS. 
Zie ook Cass., 6 okt. 1977, AC, 1978, 168 en Cass., 9 okt. 2007, AR P.07.0604.N, AC, 2007, nr. 465, 
m.b.t. de vergoedingsplicht van de dader van een opzettelijk misdrijf; W. DE BONDT, "De invloed van 
de  nalatigheid van de  bedrogene  op de  vordering tot  nietigverklaring  en/of  op de  vordering  tot 
schadeloosstelling", in TPR 1986, 1183 e.v. 
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de vorige huurder Fredimo. Meer bepaald stelt (de eiseres) dat een deel van de schade 
hierdoor door (de verweerster) zelf dient te worden gedragen.

Bedrog vernietigt alles zelfs indien de bedrogene een nalatigheid of onvoorzichtigheid 
kan worden verweten. Wanneer een bedrog een invloed heeft gehad op de wilsovereen-
stemming kan de partij die bedrog heeft gepleegd de onvoorzichtigheid of nalatigheid van 
de tegenpartij niet tegenwerpen. De onvoorzichtigheid of nalatigheid kan het bedrog niet 
verschoonbaar maken en kan diegene die schade heeft veroorzaakt evenmin ontslaan van 
de volledige vergoeding ervan. (zie in dezelfde zin Cass. 23 september 1977, AC, 1978, 
107; Cass. 29 mei 1980, AC, 1979-80, 1201). Dit is ondermeer zo aangezien de fout van 
(de eiseres) opzettelijk is en de eventuele fout wegens onvoorzichtigheid een onopzettelij-
ke fout is (zie eveneens W. De Bondt, de invloed van de nalatigheid van de bedrogene op 
de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling, TPR, 1986, 
53).

Indien de tekortkoming aan de informatieplicht een wilsgebrek veroorzaakt die de gel-
digheid van het contract aantast  dan zal de schadeplichtigheid een complementaire rol 
spelen naast de nietigheid van het contract. (zie eveneens S. Stijns, Verbintenissenrecht, 
Brugge, Die Keure, 2005, 181 en 191).

De eerste rechter oordeelde dan ook terecht dat het feit dat de huurder als gespeciali-
seerde vennootschap zonder onderzoek of opschortende of ontbindende voorwaarde de 
overeenkomst afsloot geen impact heeft op de nietigheid van de overeenkomst of op de 
verplichting tot herstel van de schade. De integrale schade die door het bedrog werd ver-
oorzaakt dient dan ook door (de eiseres) te worden vergoed zodat het vonnis a quo bijge-
volg in haar geheel dient te worden bevestigd" (bestreden vonnis, blz. 9-10).

Grieven
Overeenkomstig artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek is geen toestemming geldig 

indien zij door bedrog is verkregen. Bedrog is een oorzaak van nietigheid van de overeen-
komst, wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd, van dien aard zijn dat 
de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aange-
gaan (artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek).

Een overeenkomst die door bedrog is aangetast, is niet van rechtswege nietig; zij levert 
slechts grond op voor een vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging, in de gevallen 
en op de wijze bepaald in afdeling VII van hoofdstuk V van titel III van het Burgerlijk 
Wetboek (artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek).

Het aanwenden van kunstgrepen door één van de partijen die van dien aard zijn dat de 
andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aange-
gaan, maakt een precontractuele fout uit die het slachtoffer van de fout recht geeft op ver-
goeding van de door deze fout geleden schade.

De artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bepalen dat, wanneer schade 
wordt veroorzaakt door de samenlopende fouten van de getroffene en de dader, laatstge-
noemde, in de regel,  niet  kan worden veroordeeld tot de volledige vergoeding van de 
schade.

Evenwel sluit het algemeen rechtsbeginsel 'fraus omnia corrumpit', dat verbiedt bedrog 
of oneerlijkheid aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, uit dat, inge-
val bedrog tot de toestemming in de overeenkomst heeft geleid, de bedrogpleger aan-
spraak kan maken op een vermindering van de aan het slachtoffer van het bedrog ver-
schuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die deze zou be-
gaan hebben.

In geval evenwel het slachtoffer zich heeft schuldig gemaakt aan een zware fout, kan 
voormeld rechtsbeginsel niet  onverkort  worden toegepast  en kan de bedrogpleger niet 
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worden veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade. Ingeval van zware fout van 
het slachtoffer dient dan ook opnieuw toepassing gemaakt te worden van voormelde regel 
vervat in de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Terzake beslissen de appelrechters dat de eiseres zich schuldig maakte aan bedrog en 
dat zij op grond hiervan alle door verweerster geleden schade dient te vergoeden. De eise-
res voerde in conclusie evenwel aan dat de verweerster een specialist in de sector was en 
bovendien werd bijgestaan door deskundigen, zodat zij wist, of minstens behoorde te we-
ten dat de milieuvergunningsplicht op de feitelijke exploitant rust (blz. 21, (a) en (b) van 
de samenvattende conclusie van eiseres ingediend ter griffie van de rechtbank van koop-
handel te Leuven op 10 januari 2008). De eiseres voerde nog aan dat de verweerster zware 
investeringen had gedaan zonder zich om de vereiste milieuvergunningen te bekommeren 
en zonder hiervoor de toestemming te hebben verkregen van de eiseres, zoals nochtans 
contractueel vereist was (blz. 21-22, (b) en (c) en blz. 23, nr. 2 van de samenvattende con-
clusie van de eiseres ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op 
10 januari 2008).

De eiseres voerde aan dat het handelen van de verweerster aldus getuigde van een gro-
ve onvoorzichtigheid (blz. 21, (b), vierde alinea van de samenvattende conclusie inge-
diend ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op 10 januari 2008) en dat de 
verweerster derhalve haar schade deels zelf diende te dragen (blz. 23 eerste alinea van de 
samenvattende conclusie van de eiseres ingediend ter griffie van de rechtbank van koop-
handel te Leuven op 10 januari 2008).

Door na te laten dit verweer te beantwoorden, schenden de appelrechters artikel 149 
van de Grondwet.

Door verder de eiseres te veroordelen tot vergoeding van de integrale schade en te be-
slissen dat  de  onvoorzichtigheid van de verweerster,  de eiseres,  die door haar bedrog 
schade veroorzaakte, niet kan ontslaan van de volledige vergoeding van de schade, zonder 
te onderzoeken of de door de verweerster begane fout al dan niet een zware fout was, 
schenden de appelrechters de artikelen 1109, 1116, 1117, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel 'fraus omnia corrumpit',  volgens dewelke het 
slachtoffer van bedrog zijn schade deels zelf dient te dragen ingeval hij een zware fout be-
ging die de schade mede veroorzaakte.

In zoverre tenslotte de appelrechters beslissen dat de bedrogpleger de volledige schade 
die door het slachtoffer werd geleden, dient te vergoeden, ook indien het slachtoffer een 
zware fout beging die de schade mede veroorzaakte, schenden de appelrechters eveneens 
de artikelen 1109, 1116, 1117, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen 
rechtsbeginsel 'fraus omnia corrumpit', volgens dewelke het slachtoffer van bedrog zijn 
schade deels zelf dient te dragen ingeval dit een zware fout beging die de schade mede 
veroorzaakte.

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1109, 1116, 1117, 1184, 1235, 1304, 1376, 1377 en 1741 van het Burger-

lijk Wetboek;
het algemeen rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak ten laste van een ander 

mag verrijken.
Aangevochten beslissing
De appelrechters bevestigen in zijn geheel het vonnis van de eerste rechter en veroorde-

len de eiseres derhalve tot terugbetaling van de door de verweerster aan haar betaalde 
huurgelden, op grond van de volgende overwegingen:
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"Gevolgen van de nietigheid:
(De eiseres) werpt op dat, zelfs indien het bedrog bewezen zou worden verklaard, de 

rechtbank rekening dient te houden met het feit dat (de verweerster) nalatig is geweest 
door zelf niet na te gaan welke de toestand was van de voorgelegde milieuvergunning van 
de vorige huurder Fredimo. Meer bepaald stelt (de eiseres) dat een deel van de schade 
hierdoor door (de verweerster) zelf dient te worden gedragen.

Bedrog vernietigt alles zelfs indien de bedrogene een nalatigheid of onvoorzichtigheid 
kan worden verweten. Wanneer een bedrog een invloed heeft gehad op de wilsovereen-
stemming kan de partij die bedrog heeft gepleegd de onvoorzichtigheid of nalatigheid van 
de tegenpartij niet tegenwerpen. De onvoorzichtigheid of nalatigheid kan het bedrog niet 
verschoonbaar maken en kan diegene die schade heeft veroorzaakt evenmin ontslaan van 
de volledige vergoeding ervan. (zie in dezelfde zin Cass. 23 september 1977, AC, 1978, 
107; Cass. 29 mei 1980, AC, 1979-80, 1201). Dit is ondermeer zo aangezien de fout van 
(de eiseres) opzettelijk is en de eventuele fout wegens onvoorzichtigheid een onopzettelij-
ke fout is (zie eveneens W. De Bondt, De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op 
de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling, TPR, 1986, 
53).

Indien de tekortkoming aan de informatieplicht een wilsgebrek veroorzaakt die de gel-
digheid van het contract aantast  dan zal de schadeplichtigheid een complementaire rol 
spelen naast de nietigheid van het contract (zie eveneens S. Stijns, Verbintenissenrecht, 
Brugge, Die Keure, 2005, 181 en 191).

De eerste rechter oordeelde dan ook terecht dat het feit dat de huurder als gespeciali-
seerde vennootschap zonder onderzoek of opschortende of ontbindende voorwaarde de 
overeenkomst afsloot geen impact heeft op de nietigheid van de overeenkomst of op de 
verplichting tot herstel van de schade. De integrale schade die door het bedrog werd ver-
oorzaakt dient dan ook door (de eiseres) te worden vergoed zodat het vonnis a quo bijge-
volg in haar geheel dient te worden bevestigd" (bestreden vonnis, blz. 9-10).

De vrederechter had in dit verband overwogen:
"Tussen partijen moet de nietigverklaring leiden tot een herstel in de oorspronkelijke 

toestand waarin ze zich bij ontstentenis van de nietigverklaring zouden hebben bevonden. 
Kortom dient de 'restitutio in integrum' te gebeuren. De wetgever heeft met betrekking tot 
het herstel in de oorspronkelijke toestand geen specifieke rechtsregels in het leven geroe-
pen. De leerstukken van de onrechtmatige daad, van de onverschuldigde betaling en van 
de actio de in rem verso bieden uitkomst.

De verhuurder is gebonden tot vrijgave van de huurwaarborg ten voordele van de huur-
der, de terugbetaling van de betaalde huur, een deskundige wordt gelast met de bereke-
ning  van  het  herstel  in  de  oorspronkelijke  toestand.  Een  provisioneel  bedrag  van 
75.000,00 euro wordt toegekend. De uitvoerbaarheid bij voorraad is gewettigd gezien par-
tijen handelaars zijn, de ernst van de vermogensverschuiving en tenslotte neemt de uitvoe-
rende partij zelf het risico van de uitvoering en vorderde de verhuurder zelf wat de tegen-
vordering betreft zelf de uitvoerbaarheid. Kantonnement blijkt mogelijk zo opportuun ge-
acht door de verhuurder (vonnis van de vrederechter van het tweede kanton Leuven van 
12 december 2006, blz. 7)".

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres voerde in conclusie aan dat zij niet gehouden kon zijn tot volledige terugbe-

taling van de door de verweerster betaalde huurgelden, nu de verweerster tot op de datum 
van het vonnis van de vrederechter het huurgenot van het pand heeft gehad.

De eiseres voerde dit verweer aan in de volgende bewoordingen:
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"4. Met betrekking tot de betaalde 'huur voor de periode van juli 2003 tot en met april 
2004', kan (de verweerster) onmogelijk zijn vordering tot vergoeding van deze huurkosten 
afdoende staven door  erop te  wijzen dat  in  geval  van nietigverklaring het  slachtoffer 
wordt teruggeplaatst in de situatie waarin het zich zou bevonden hebben, mocht er geen 
precontractuele fout zijn begaan.

De eerste rechter is zonder meer op deze vordering ingegaan, maar heeft daarbij uit het 
oog verloren dat (de verweerster) gedurende de volledige periode waaromtrent de betaal-
de huurgelden worden teruggevorderd, en zelfs tot op datum van het bestreden vonnis het 
huurgenot van het kwestieuze pand heeft gehad. De overeengekomen huurprijs betalen 
aan (de eiseres), is ontegensprekelijk de tegenprestatie van het aan (de verweerster) ver-
leende huurgenot.

Wil (de verweerster) zich teruggeplaatst zien in de toestand waarin zij zich zou bevon-
den hebben zonder dat de zogenaamde precontractuele fout door (de eiseres) werd be-
gaan, dan moet derhalve niet alleen abstractie worden gemaakt van het huurgenot waar-
van (de verweerster) van bij de aanvang van de handelshuur tot op datum van het bestre-
den vonnis heeft  kunnen genieten, maar ook van de ter compensatie daarvan betaalde 
huurgelden.

Van een schadevergoeding bestaande in de terugbetaling door (de eiseres) van de door 
(de verweerster) destijds betaalde huurgelden kan dan ook in geen geval sprake zijn (blz. 
24, nr. 4 van de samenvattende conclusie van de eiseres ingediend ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Leuven op 10 januari 2008).

De appelrechters bevestigen de beslissing van de eerste rechter volgens dewelke de ei-
seres de huurgelden die zij van de verweerster heeft ontvangen dient terug te betalen, zon-
der het verweer volgens hetwelk de eiseres niet gehouden kon zijn tot volledige terugbeta-
ling van de door de verweerster betaalde huurgelden, nu de verweerster tot op de datum 
van het vonnis van de vrederechter het huurgenot van het pand heeft gehad, te beantwoor-
den en schenden dan ook artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek is geen toestemming geldig 

indien zij door bedrog is verkregen. Bedrog is een oorzaak van nietigheid van de overeen-
komst, wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd, van dien aard zijn dat 
de andere partij zonder die kunstgrepen klaarblijkelijk het contract niet zou hebben aange-
gaan (artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek).

Een overeenkomst die door bedrog is aangetast, is niet van rechtswege nietig; zij levert 
slechts grond op voor een vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging, in de gevallen 
en op de wijze bepaald in afdeling VII van hoofdstuk V van titel III van het Burgerlijk 
Wetboek (artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek). De rechtsvordering tot nietigverkla-
ring wordt ingesteld overeenkomstig artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek.

De vernietiging van een overeenkomst heeft ex tunc uitwerking en verplicht in de regel 
elk van de partijen ertoe de prestaties terug te geven die krachtens die vernietigde over-
eenkomst zijn ontvangen.

Deze verplichting om de prestaties terug te geven ingevolge de vernietiging van de 
overeenkomst vloeit voort uit de nietigverklaring zelf van de overeenkomst en derhalve 
uit bovenvermelde artikelen 1117 en 1304 van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als 
nodig uit de in de artikelen 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek vervatte ver-
plichting  om hetgeen  onverschuldigd  werd  betaald  terug  te  betalen,  uit  het  algemeen 
rechtsbeginsel dat niemand zich zonder oorzaak ten laste van een ander mag verrijken, zo-
als bevestigd in de artikelen 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, en uit de ar-
tikelen 1184 en 1741 van het Burgerlijk Wetboek waaruit voortvloeit dat de gerechtelijke 
ontbinding, als ook de vernietiging van de overeenkomst die doorlopende prestaties tot 
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voorwerp heeft, wat de gevolgen betreft, terugwerkt tot op het ogenblik van het inleiden 
van de rechtsvordering, behalve indien de prestaties uitgevoerd na dit tijdstip niet vatbaar 
zijn voor teruggave.

Ingeval een van de prestaties die ingevolge de vernietigde wederkerige overeenkomst 
zijn verricht, niet vatbaar is voor een teruggave in natura, kan het beginsel dat de vernieti-
ging ex tunc werkt geen volledige uitwerking hebben.

De vernietiging mag immers niet leiden tot vernietiging van wederkerige prestaties die 
ter uitvoering van de overeenkomst zijn uitgevoerd, wanneer zij niet kunnen worden te-
ruggegeven.

De rechter kan derhalve bij de vernietiging van de huurovereenkomst, de verhuurder 
enkel veroordelen tot volledige terugbetaling van de ontvangen huurgelden, inzoverre de 
huurder niet het genot heeft gehad van het gehuurde goed.

De eiseres voerde in dit verband in conclusie aan dat de verweerster het genot van het 
gehuurde goed had gehad, zodat de eiseres, ingevolge de vernietiging van de overeen-
komst, niet veroordeeld kon worden tot volledige terugbetaling van de betaalde huurprijs 
(blz. 24, nr. 4 van de samenvattende conclusie van de eiseres ingediend ter griffie van de 
rechtbank van koophandel te Leuven op 10 januari 2008).

De appelrechters veroordelen de eiseres tot volledige terugbetaling van de ontvangen 
huurgelden, zonder daarbij te onderzoeken of de verweerster het genot had gehad van het 
gehuurde goed en of deze prestatie al dan niet kon worden teruggegeven.

Door aldus de eiseres te veroordelen tot volledige terugbetaling van de ontvangen huur-
gelden, zonder er rekening mee te houden dat de verweerster in ruil voor de betaling van 
de huurgelden een tegenprestatie, en met name het genot van het gehuurde goed, ontving, 
en dat deze door de eiseres verrichte prestatie niet voor teruggave vatbaar was, verant-
woorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht en schenden zij de artikelen 1109, 
1116, 1117 en 1304 van het Burgerlijk Wetboek.

Door in die zin te beslissen, schenden de appelrechters, voor zoveel als nodig, de arti-
kelen 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan hetgeen onver-
schuldigd betaald werd, moet worden teruggegeven. De appelrechters laten immers na te 
onderzoeken of de betaling van de huurgelden werkelijk onverschuldigd was en houden 
met name geen rekening met het feit dat de verweerster gedurende de ganse periode dat 
zij huurgelden betaalde ook het genot had gehad van het gehuurde goed. De appelrechters 
verantwoorden hun beslissing dan ook niet naar recht.

Door in die zin te beslissen, schenden de appelrechters nog het algemeen rechtsbeginsel 
dat niemand zich zonder oorzaak ten laste van een ander mag verrijken, zoals bevestigd in 
artikelen 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek. De appelrechters konden im-
mers niet zonder schending van voormeld algemeen rechtsbeginsel en wettelijke bepalin-
gen beslissen dat er zich in hoofde van de eiseres door de ontvangst van de huurgelden 
een verrijking zonder oorzaak had voorgedaan, zonder hierbij acht te slaan op het gegeven 
dat de eiseres gedurende de ganse periode dat zij huurgelden had ontvangen ook het ge-
huurde goed ter beschikking van de verweerster had gesteld. De appelrechters verant-
woorden hun beslissing dan ook niet naar recht.

Door in die zin te beslissen, schenden de appelrechters ten slotte de artikelen 1184 en 
1741 van het Burgerlijk Wetboek waaruit voortvloeit dat de gerechtelijke ontbinding, als-
ook de vernietiging van de overeenkomst die doorlopende prestaties tot voorwerp heeft, 
wat de gevolgen betreft, terugwerkt tot op het ogenblik van het inleiden van de rechtsvor-
dering, behalve indien de prestaties uitgevoerd na dit tijdstip niet vatbaar zijn voor terug-
gave. De appelrechters konden immers niet zonder schending van deze bepalingen de ei-
seres veroordelen tot volledige teruggave van de ontvangen huurgelden zonder te onder-
zoeken of de eiseres het gehuurde pand effectief ter beschikking van verweerster had ge-
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steld en zonder hierbij vast te stellen dat deze door de eiseres geleverde prestatie voor te-
ruggave vatbaar was.

Derde middel
Geschonden wetsbepaling
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
De appelrechters beslissen dat de integrale schade die door het bedrog werd veroor-

zaakt door de eiseres dient te worden vergoed en dat de fout van het slachtoffer degene 
die de schade heeft veroorzaakt niet kan ontslaan van de volledige vergoeding van de 
schade, op grond van de volgende overwegingen:

"Gevolgen van de nietigheid:
(De eiseres) werpt op dat, zelfs indien het bedrog bewezen zou worden verklaard, de 

rechtbank rekening dient te houden met het feit dat (de verweerster) nalatig is geweest 
door zelf niet na te gaan welke de toestand was van de voorgelegde milieuvergunning van 
de vorige huurder Fredimo. Meer bepaald stelt (de eiseres) dat een deel van de schade 
hierdoor door (de verweerster) zelf dient te worden gedragen.

Bedrog vernietigt alles zelfs indien de bedrogene een nalatigheid of onvoorzichtigheid 
kan worden verweten. Wanneer een bedrog een invloed heeft gehad op de wilsovereen-
stemming kan de partij die bedrog heeft gepleegd de onvoorzichtigheid of nalatigheid van 
de tegenpartij niet tegenwerpen. De onvoorzichtigheid of nalatigheid kan het bedrog niet 
verschoonbaar maken en kan diegene die schade heeft veroorzaakt evenmin ontslaan van 
de volledige vergoeding ervan (zie in dezelfde zin Cass. 23 september 1977,  AC, 1978, 
107; Cass. 29 mei 1980, AC, 1979-80, 1201). Dit is ondermeer zo aangezien de fout van 
(de eiseres) opzettelijk is en de eventuele fout wegens onvoorzichtigheid een onopzettelij-
ke fout is (zie eveneens W. De Bondt, De invloed van de nalatigheid van de bedrogene op 
de vordering tot nietigverklaring en/of op de vordering tot schadeloosstelling, TPR, 1986, 
53).

Indien de tekortkoming aan de informatieplicht een wilsgebrek veroorzaakt die de gel-
digheid van het contract aantast dan zal de schadeplichtigheid een complementaire rol 
spelen naast de nietigheid van het contract (zie eveneens S. Stijns, Verbintenissenrecht, 
Brugge, Die Keure, 2005, 181 en 191).

De eerste rechter oordeelde dan ook terecht dat het feit dat de huurder als gespeciali-
seerde vennootschap zonder onderzoek of opschortende of ontbindende voorwaarde de 
overeenkomst afsloot geen impact heeft op de nietigheid van de overeenkomst of op de 
verplichting tot herstel van de schade. De integrale schade die door het bedrog werd ver-
oorzaakt dient dan ook door (de eiseres) te worden vergoed zodat het vonnis a quo bijge-
volg in haar geheel dient te worden bevestigd" (bestreden vonnis, blz. 9-10).

De appelrechters bevestigen de beslissing van de eerste rechter die, op grond van de 
hieronder weergegeven motieven, besliste dat er een 'restitutio in integrum' dient te gebeu-
ren:

"Tussen partijen moet de nietigverklaring leiden tot een herstel in de oorspronkelijke 
toestand waarin ze zich bij ontstentenis van de nietigverklaring zouden hebben bevonden. 
Kortom dient de 'restitutio in integrum' te gebeuren. De wetgever heeft met betrekking tot 
het herstel in de oorspronkelijke toestand geen specifieke rechtsregels in het leven geroe-
pen. De leerstukken van de onrechtmatige daad, van de onverschuldigde betaling en van 
de actio de in rem verso bieden uitkomst.

De verhuurder is gebonden tot vrijgave van de huurwaarborg ten voordele van de huur-
der, de terugbetaling van de betaalde huur, een deskundige wordt gelast met de bereke-
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ning  van  het  herstel  in  de  oorspronkelijke  toestand.  Een  provisioneel  bedrag  van 
75.000,00 euro wordt toegekend. De uitvoerbaarheid bij voorraad is gewettigd gezien par-
tijen handelaars zijn, de ernst van de vermogensverschuiving en tenslotte neemt de uitvoe-
rende partij zelf het risico van de uitvoering en vorderde de verhuurder zelf wat de tegen-
vordering betreft zelf de uitvoerbaarheid. Kantonnement blijkt mogelijk zo opportuun ge-
acht door de verhuurder" (vonnis van de vrederechter van het tweede kanton Leuven van 
12 december 2006, blz. 7).

Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres voerde in conclusie aan dat de verweerster het pand had aanvaard in de toe-

stand waarin het zich bevond, dat tussen partijen was overeengekomen dat werken slechts 
mochten worden uitgevoerd met toestemming van en zonder kosten voor de verhuurder en 
dat de door de verweerster aangegane investeringen, waaronder het verplaatsen van de 
wasstraat, derhalve geen schade konden uitmaken aan de zijde van de verweerster.

De eiseres voerde dit verweer aan in de volgende bewoordingen:
"2. De essentie is dat het kwestieuze pand door (de verweerster) bij de ondertekening 

van de handelshuurovereenkomst werd aanvaard in de toestand waarin het zich bevond en 
zonder twijfel geschikt was voor de uitbating als een carwash (artikel 11 van de handels-
huurovereenkomst).

(De verweerster) probeert geheel tevergeefs enig recht op vergoeding van haar schade 
tengevolge van bouwkundige investeringen en de verplaatsing van de wasstraat te putten 
uit artikel 12 van de handelshuurovereenkomst tussen partijen.

Dit artikel luidt namelijk letterlijk als volgt: "Alle werken, installaties, verfraaiingen of 
veranderingen aan het  gehuurde goed zullen enkel mogen worden uitgevoerd met  het 
schriftelijk  akkoord  en  zonder  kosten  voor  de  verhuurder.  Behoudens  andersluidende 
overeenkomst, die opgenomen moet worden in de schriftelijke toelating, zullen zij zonder 
vergoeding ten bate van de verhuurder verworven blijven, die nochtans het recht voorbe-
houdt te eisen dat de plaatsen in hun oorspronkelijke staat of in gezamenlijk overleg her-
steld worden (...).

Aangezien van 'een andersluidende overeenkomst, opgenomen in de schriftelijke toela-
ting' in casu geen sprake is, ligt het voor de hand dat artikel 12 van de handelshuurover-
eenkomst voor (de verweerster) onmogelijk de grondslag kan vormen om de door haar 
blootgestelde investeringskosten te recupereren.

De door (de verweerster) weerhouden schadepost van 'bouwkundige investeringen' kan 
derhalve niet worden aangenomen, hetgeen zeker het geval is voor de kosten van verfraai-
ing van de hal, en dergelijke meer. Dit geldt evenzeer voor kosten voor het verplaatsen 
van de wasstraat" (blz. 23, nr. 2 van de samenvattende conclusie van de eiseres ingediend 
ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op 10 januari 2008).

De appelrechters bevestigen de beslissing van de eerste rechter dat er een restitutio in 
integrum dient te gebeuren en beslissen dat de eiseres de integrale schade dient te vergoe-
den, zonder het verweer van de eiseres volgens hetwelk de investeringskosten die de ver-
weerster had gemaakt geen vergoedbare schade uitmaakten, te beantwoorden. De appel-
rechters schenden dan ook artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
De eiseres voerde in conclusie aan dat wat betreft de 'indirecte kosten', meer in het bij-

zonder de advocaten- en boekhoudkosten, elk rechtstreeks oorzakelijk verband ontbrak 
met de beweerde fout van de eiseres, zodat de eiseres niet veroordeeld kon worden tot 
vergoeding van deze schade.
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De eiseres voerde dit verweer aan in de volgende bewoordingen:
"3. Wat betreft de 'indirecte kosten', meer in het bijzonder de advocaten- en boekhoud-

kosten, ontbreekt elk rechtstreeks oorzakelijk verband met de beweerde fout van (de eise-
res).

(De verweerster) houdt weliswaar het tegendeel voor, maar slaagt er op geen enkele 
wijze in daarvan het bewijs bij te brengen.

Minstens slaagt (de verweerster) er in het licht van de cassatierechtspraak van 2 sep-
tember 2004 niet in aan te tonen dat gezegde advocaten- en boekhoudkosten een 'noodza-
kelijk gevolg' zijn geweest van het zogenaamde bedrog in hoofde van (de eiseres). Er mag 
immers niet uit het oog worden verloren dat de vereiste van het 'noodzakelijk gevolg' niet 
louter neerkomt op de 'conditio sine qua non'-vereiste, maar inhoudt dat de advocaten- en 
boekhoudkosten redelijkerwijze noodzakelijk en onontbeerlijk dienen te zijn (B. De Tem-
merman, "De verhaalbaarheid van kosten van juridische en technische bijstand na het ar-
rest van het Hof van Cassatie van 2 september 2004", in X., Recht in beweging, Antwer-
pen, Maklu, 2005, 264) (blz. 23-24, nr. 3 van de samenvattende conclusie van de eiseres 
ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op 10 januari 2008).

De appelrechters bevestigen de beslissing van de eerste rechter dat er een restitutio in 
integrum dient te gebeuren en beslissen dat de eiseres de integrale schade dient te vergoe-
den, zonder het verweer van de eiseres volgens hetwelk zij niet veroordeeld kon worden 
tot vergoeding van de 'indirecte kosten' omdat elk oorzakelijk verband met de beweerde 
fout van de eiseres ontbrak, te beantwoorden. De appelrechters schenden dan ook artikel 
149 van de Grondwet.

Derde onderdeel
De eiseres voerde in conclusie aan dat zij niet gehouden kon zijn tot betaling van een 

vergoeding voor 'het verlies van de winst' die de verweerster mocht verwachten, nu de 
verweerster, zonder de fout van de eiseres niet zou hebben gecontracteerd.

De eiseres voerde dit verweer aan in de volgende bewoordingen:
"5. Wat tenslotte de vergoeding betreft voor het 'verlies van de winst' die zij mocht ver-

wachten van de vernietigde overeenkomst, dewelke door (de verweerster) wordt geraamd 
op 1 euro provisioneel, geldt dat de schadelijder deze post niet zal kunnen recupereren.

Immers indien de benadeelde de oorzaak van de nietigheid had gekend dan had hij niet 
gecontracteerd (W. De Bondt, Precontractuele aansprakelijkheid, T.B.B.R., 1993, pt. 37); 
van enig verlies van de winst in het kader van de zogenaamd door een wilsgebrek aange-
taste handelshuurovereenkomst, kan dan ook hoegenaamd geen sprake zijn.

Minstens kan het 'lucrum cessans' slechts voor vergoeding in aanmerking komen op 
voorwaarde dat de schadebeperkingsplicht door (de verweerster) werd nageleefd. Daarvan 
wordt in casu evenwel niet het minste begin van bewijs bijgebracht" (blz. 24, nr. 5 van de 
samenvattende conclusie van de eiseres ingediend ter griffie van de rechtbank van koop-
handel te Leuven op 10 januari 2008).

In zoverre de appelrechters de eiseres veroordelen tot betaling van een vergoeding voor 
het 'verlies van de winst' die de verweerster mocht verwachten, laten zij na bovenvermeld 
verweer luidens hetwelk de verweerster geen aanspraak kon maken op een schadevergoe-
ding wegens verlies van de winst, nu zij zonder het bedrog van de eiseres niet gecontrac-
teerd zou hebben, te beantwoorden en schenden zij artikel 149 van de Grondwet.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel



Nr. 196 - 18.3.10 HOF VAN CASSATIE 813 

De appelrechters oordelen niet alleen dat:
bedrog alles vernietigt, zelfs indien de bedrogene een nalatigheid of onvoor-

zichtigheid kan worden verweten;
de onvoorzichtigheid of de nalatigheid het bedrog niet verschoonbaar kan ma-

ken en diegene die de schade heeft veroorzaakt niet kan ontslaan van de volledi-
ge vergoeding ervan. 

Zij oordelen ook dat het feit dat de huurder als gespecialiseerde vennootschap 
zonder onderzoek of opschortende of ontbindende voorwaarde de overeenkomst 
sloot, geen impact heeft op de nietigheid van de overeenkomst of op de verplich-
ting tot herstel van de schade.

De appelrechters verwerpen en beantwoorden aldus het in het middel bedoelde 
verweer.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters niet onderzochten of de 

verweerster een zware fout beging, is het volledig afgeleid uit het vergeefs aan-
gevoerd motiveringsgebrek en is het mitsdien niet ontvankelijk.

Het algemeen rechtbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat 
het bedrog de dader voordeel verschaft.

Wanneer bedrog leidt tot de nietigverklaring van de overeenkomst, kan hij die 
het  bedrog  heeft  gepleegd  de  onvoorzichtigheid  of  de  zelfs  grove  en  onver-
schoonbare nalatigheid van de medecontractant niet inroepen en blijft hij, onge-
acht dergelijke fout van het slachtoffer van het bedrog, tot integraal herstel van 
de schade gehouden.

In zoverre het middel van de tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt 
het naar recht.

Tweede middel
Eerste onderdeel
De appelrechters oordelen, deels met verwijzing naar de beslissing van de eer-

ste rechter, dat:
wanneer de tekortkoming aan de informatieplicht een wilsgebrek veroorzaakt 

die de geldigheid van het contract aantast, de schadeplichtigheid een comple-
mentaire rol speelt naast de nietigheid van het contract;

de lastens de eiseres uitgesproken veroordelingen niet alleen steunen op de 
leerstukken van de onverschuldigde betaling en van de "actio de in rem verso", 
maar ook op die van de onrechtmatige daad.

Door aldus te oordelen beantwoorden en weerleggen de appelrechters het in 
het onderdeel bedoelde verweer dat, waar de verweerster tot op datum van het 
vonnis van de vrederechter het huurgenot van het pand heeft gehad, de eiseres 
niet kon gehouden zijn tot volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De appelrechters steunen, zoals vermeld in r.o. 6, de lastens de eiseres uitge-
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sproken veroordelingen niet alleen op de leerstukken van de onverschuldigde be-
taling en van de "actio de in rem verso", maar ook op die van de onrechtmatige 
daad.  Deze  laatste  zelfstandige  niet  bekritiseerde  reden,  draagt  de  bestreden 
beslissing.

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.
Derde middel
Eerste, tweede en derde onderdeel samen
De appelrechters bevestigen integraal het vonnis van de eerste rechter, die oor-

deelde dat de nietigverklaring moet leiden tot een herstel in de oorspronkelijke 
toestand en die voorts geen gerechtsdeskundige belastte met de opdracht "alle 
schadeposten afzonderlijk te begroten teneinde partijen terug in een toestand te 
brengen  vermogensrechtelijk  alsof  de  handelshuurovereenkomst  van  20  juni 
2003 niet was gecontracteerd", zonder hierbij reeds te beslissen welke specifieke 
posten ten laste van de eiseres zullen dienen te worden gelegd.

Bij gebrek aan conclusies waarbij de omvang van de opdracht van de gerechts-
deskundige werd betwist, waren de appelrechters, bij hun bevestiging van het 
vonnis van de eerste rechter en van de door deze laatste bevolen onderzoeks-
maatregel, nog niet gehouden te antwoorden op het in de drie onderdelen ver-
meld verweer van de eiseres er toe strekkende de posten "bouwkundige investe-
ringen", "verplaatsing van de wasstraat", "indirecte kosten" en "verlies van de 
winst" als ongegrond te doen afwijzen.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

18 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Nelissen-Grade en Geinger.

Nr. 197

1° KAMER - 18 maart 2010

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — 
ONSPLITSBARE ZAKEN - MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN

2º ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) - CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN 
- ONSPLITSBARE ZAKEN - MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - VEREISTEN

1º en 2° Niet nauwkeurig en dus niet ontvankelijk is het middel van niet-ontvankelijkheid  
van het cassatieberoep, op grond dat de eiser niet alle partijen die betrokken waren bij  
het bestreden arrest, in het cassatiegeding, in het onsplitsbaar geschil, betrok, als het  
niet preciseert welke partijen terzake niet zouden zijn betrokken, noch verklaart waarom 
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het  geschil  onsplitsbaar  zou  zijn  in  de  context  van  een  cassatieberoep1.  (Art.  1084, 
Ger.W.)

(BRUSSELS AIRPORT COMPANY T. A. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0585.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerders sub 1 tot en met sub 3201 voeren aan dat het cassatieberoep 

niet ontvankelijk is, omdat de eiseres niet alle partijen die betrokken waren bij 
het bestreden arrest, in onderhavig geding zou hebben betrokken.

2. Het middel van niet-ontvankelijkheid preciseert niet welke partijen terzake 
niet zouden zijn betrokken.

Het middel verklaart evenmin waarom het geschil onsplitsbaar zou zijn in de 
context van een cassatieberoep.

Het middel van niet-ontvankelijkheid is niet nauwkeurig en is mitsdien niet 
ontvankelijk.

Tweede middel 
Eerste onderdeel
3. De eiseres voert in het onderdeel aan onder meer dat het arrest niet ant-

woordt op het middel dat de eiseres in haar syntheseconclusie heeft uitgewerkt 
en dat aanvoerde dat zij voor het luchtruim boven de luchthaven van Brussel-Na-
tionaal niet bevoegd was, zodat bijgevolg het door haar voorwaardelijk aangebo-
den project-MER het lawaai van opstijgende en landende vliegtuigen niet kon 
omvatten.

4. De eiseres heeft in haar appelconclusie aangevoerd dat het MER dat door 
haar zou worden opgesteld "een vrijwillig project-MER" is waarbij wordt uitge-
gaan van de strikte bevoegdheden die (de eiseres) zijn toegekend in het kader 
van de exploitatielicentie" en dat zij enkel bevoegd is "voor de exploitatie van de 
luchthaveninfrastructuur en de grondinstallaties" en niet voor de activiteiten in 
het luchtruim. Zij heeft dat verweer gesitueerd in de context van de beweerde ur-

1 Zie Cass., 26 april 2001, AR C.00.0294.F, AC, 2001, nr. 237.
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gentie.
5. Het arrest beantwoordt dit verweer niet met de reden dat "de verweerders 

bevestigen dat  de verbintenis opgenomen door de eiseres ook de luchtzijdige 
kant betreft van haar exploitatie" noch met enige andere reden.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

18 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Lefèbvre, Wouters en Verbist.

Nr. 198

1° KAMER - 18 maart 2010

1º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERAANNEMER - 
RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE BOUWHEER - FAILLISSEMENT VAN DE AANNEMER - GEVOLG

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
FAILLISSEMENT VAN DE AANNEMER - AANNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERAANNEMER - 
RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE BOUWHEER - GEVOLG

3º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - ONDERAANNEMER - 
RECHTSTREEKSE VORDERING TEGEN DE BOUWHEER - GEVOLG - ONBESCHIKBAARHEID - ONTSTAAN 
- VOORWAARDE

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
ONBESCHIKBAARHEID VAN DE GOEDEREN - TIJDSTIP

1º en 2° De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer kan niet  
meer worden ingesteld na het faillissement van de aannemer, aangezien deze vordering  
enkel  kan  worden  ingesteld  wanneer  de  schuldvordering  van  de  aannemer  op  de 
bouwheer nog beschikbaar is in het vermogen van de aannemer1.  (Art. 1798, eerste lid, 
B.W.)

3º  De  uitoefening  van  de  rechtstreekse  vordering  van  de  onderaannemer  tegen  de  
bouwheer heeft, zoals een beslag onder derden, tot gevolg dat de vordering van de aan-
nemer op de bouwheer onbeschikbaar wordt; deze onbeschikbaarheid ontstaat slechts  

1 Zie de concl. van het OM.
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wanneer de bouwheer van de uitoefening van de rechtstreekse vordering kennis heeft  
gekregen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen2. (Art. 1798, eerste lid, B.W.)

4º De onbeschikbaarheid van de goederen van de gefailleerde treedt in vanaf het uur nul  
van de dag van het vonnis van faillietverklaring3.  (Art. 16, eerste lid, Faillissementswet 
1997)

(CH. GEUKENS en P. VAN ROMPAEY, in hun hoedanigheid van curator van het T. faillissement van VLOER- EN TEGEL-
WERKEN V.T.M. bvba T. MOURIK nv e.a.)

Conclusie van Advocaat-generaal G. Dubrulle: 
1. De  eerste  verweerster,  de  nv  MOURIK,  de  bouwheer,  sloot  een 

aannemingsovereenkomst met de bvba Vloer- en Tegelwerken V.T.M, de aannemer, die 
in staat van faillissement verklaard werd bij vonnis van 4 april 2006 van de rechtbank van 
koophandel te Turnhout en hier vertegenwoordigd wordt door de curatoren, de eisers.

De aannemer sloot, voor de uitvoering van deze werken, een overeenkomst met tweede 
verweerster, de nv ABSA, de onderaannemer, wiens facturen onbetaald bleven. 

De  onderaannemer stelde bij aangetekende brief van 3 april 2006 een  rechtstreekse 
vordering tegen de bouwheer. 

2.  Het  bestreden  arrest  veroordeelt  de  bouwheer tot  betaling  van  een  som aan  de 
onderaannemer,  de eisers tot vrijwaring van de  bouwheer  en deze om een bedrag aan 
eisers te betalen. Het verklaart aldus de rechtstreekse vordering van de  onderaannemer 
tegen de bouwheer gegrond, daar ze haar wettelijke grondslag vindt in artikel 1798 van 
het  Burgerlijk  Wetboek  (en de  tussenvordering van de  eisers  tegen  de  bouwheer  dus 
slechts tot beloop van het saldo van de aannemingsprijs gegrond).

Het arrest steunt ondermeer op volgende redengeving: 
“Het staat vast dat (de onderaannemer) met de aangetekende brief van 3 april 2006  

gericht  aan  (de  bouwheer)  op  ondubbelzinnige  wijze  (zijn)  wil  heeft  geuit  om  de 
rechtstreekse  vordering  uit  te  oefenen. Artikel  1798  B.W.  stelt  het  bestaan  van  de 
rechtstreekse vordering verder niet afhankelijk van de kennisname door de bouwheer van 
de uiting van de onderaannemer van zijn intentie om de rechtstreekse vordering uit te 
oefenen.

Het uitoefenen van de rechtstreekse vordering impliceert in hoofde van de  onderaan-
nemer de uiting van de wil om de rechtstreekse vordering in te stellen. Door deze wilsuit-
ing wordt de rechtstreekse vordering door de onderaannemer uitgeoefend, zonder dat bij-
komend vereist is dat de bouwheer van deze wilsuiting kennis heeft genomen, laat staan 
ermee zou hebben ingestemd. De wilsuiting door de onderaannemer maakt een eenzijdige 
rechtshandeling uit die rechtsgevolgen heeft.

Met de eerste rechter besluit  het  hof dat de hoofdvordering van de  onderaannemer 
gegrond is en dat (de bouwheer) gehouden is tot betaling van een bedrag van 12.413,55 
EUR aan de onderaannemer.

Het hoofdberoep is op dit punt gegrond”.
3.  In  hun  enig  cassatiemiddel  voeren  de  eisers  aan  dat  de  appelrechters  aldus  de 

artikelen  1798  B.W.,  7  en  8  van  de  Hypotheekwet  en  16,  eerste  lid  van  de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997 hebben geschonden.

De door dit middel gestelde vraag is of deze rechtstreekse vordering, gezien het fail-
lissement van de aannemer, tijdig werd ingesteld. 

4. Artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:

2 Ibid.
3 Ibid.
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“Metselaars,  timmerlieden,  arbeiders,  vaklui  en  onderaannemers  gebezigd  bij  het  
oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij de aanneming zijn uitgevoerd,  
hebben tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering ten belope van hetgeen deze aan 
de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun vorderingsrecht ontstaat.

De onderaannemer wordt als  aannemer en de aannemer als  bouwheer  beschouwd ten 
opzichte van de eigen onderaannemers van de eerstgenoemde”.

De zogenaamde  “onvolmaakte”  rechtstreekse  vordering  wordt  pas  definitief  op  het 
ogenblik van haar uitoefening door de onderaannemer4.

In  zijn  arrest  van  27  mei  2004  stelt  het  Hof  dat  het  faillissement  van  de 
(hoofd)aannemer tot gevolg heeft dat zijn schuldvordering op de bouwheer onbeschikbaar 
wordt  en  dat  de  rechtstreekse  vordering  enkel  kan  worden  ingesteld  wanneer  die 
schuldvordering nog beschikbaar is in zijn vermogen5. 

Het middel stelt nu inzonderheid de vraag vanaf welk ogenblik die onbeschikbaarheid 
intreedt, enerzijds ten aanzien van de rechtshandeling zelf - en de betrokkenheid van de 
schuldenaar, de bouwheer - anderzijds ten aanzien van de faillietverklaring - en dus van 
de schuldeisers van de aannemer die, krachtens de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet, 
op het gehele vermogen van hun schuldenaar kunnen aanspraak maken en door zijn fail-
lissement in samenloop komen en (behoudens voorrang) recht hebben op gelijke behan-
deling.

5.  Ten aanzien  van  de  bouwheer dient  men ervan uit  te  gaan dat  de  rechtstreekse 
vordering wordt ingesteld op het tijdstip dat hij de kennisgeving van de onderaannemer, 
waarbij  deze  mededeelt  dat  hij  die  vordering  wenst  uit  te  oefenen,  heeft  ontvangen. 
Immers, deze rechtstreekse vordering is een bewarende maatregel, vergelijkbaar met een 
beslag onder derden. En die kennisgeving is een eenzijdige wilsuiting of rechtshandeling, 
waarbij  de  onderaannemer de  vordering  in  het  vermogen  van  de  (hoofd)aannemer 
onbeschikbaar wenst te maken, wat betekent dat de  bouwheer niet meer kan betalen in 
handen  van  de  (hoofd)aannemer en  gehouden  is  de  onderaannemer te  betalen.  Een 
betaling aan de (hoofd)aannemer zal niet tegenwerpelijk zijn aan de onderaannemer. De 
bouwheer zal  aan  de  verkeerde  persoon  betaald  hebben  en  een  tweede  maal  moeten 
betalen. Anderzijds kan slechts op het ogenblik van die kennis bepaald worden welke 
excepties de bouwheer eventueel aan de onderaannemer kan tegenwerpen. Derhalve kan 
de rechtstreekse vordering maar uitwerking hebben bij  ontvangst van die  kennisgeving 
door de bouwheer6. 

De eisers verwijzen hierbij niet ten onrechte naar een enigszins vergelijkbare situatie 
m.b.t. de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud ingeval van samenloop, waarbij het 
Hof (onder het oude recht), in een arrest van 22 september 1994, beslist heeft “dat de 

4 E. DIRIX, ‘Rechtstreekse vordering en samenloop’, noot onder Kh. Antwerpen 24 april 1995, RW, 
1995-96, 265, nr. 3; A. CUYPERS, ‘De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer, 
RW, 1997-98, 794, nr. 6, 798, nr. 16 en 804, nr. 30; E. DIRIX, ‘Overzicht van rechtspraak – voorrecht-
en en hypotheken (1991-1997)’, TPR, 1998, 579, nr. 114; E, DIRIX, ‘Overzicht van rechtspraak – zek-
erheden (1998-2003)’,  TPR,  2004,  1258,  nr.  145;  K.UYTTERHOEVEN,  ‘De verweermiddelen  van de 
bouwheer tegen de rechtstreekse vordering van de onderaannemer’, noot onder Cass. 25 maart 2005, 
RABG, 2007/9, pag. 609, nr. 1.
5 Cass. 27 mei 2004, AR C.02.0435.N, AC, 2004, nr. 288 en RW, 2003-04, 1723; M. DEBUCQUOY, ‘De 
rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer. Het Hof van Cassatie lost hete hang-
ijzers op’, noot onder Cass. 29 okt. 2004,  RW, 2005-06, 60, nr. 2; E., DIRIX, ‘Overzicht van recht-
spraak – zekerheden (1998-2003)’, TPR, 2004, 1258, nr. 145.
6 M. GREGOIRE, ‘La double protection du sous-traitant de travaux immobiliers, noot onder Cass. 25 
maart 2005, RCJB, 2005, 494, nr. 24; C. EYBEN, ‘La forme de l’action directe des sous-traitants: la fin 
d’une controverse?’, noot onder Cass., 25 maart 2005, TBBR, 2005, 409, nr. 6; K.UYTTERHOEVEN, ‘De 
verweermiddelen van de bouwheer tegen de rechtstreekse vordering van de onderaannemer’, noot on-
der Cass. 25 maart 2005, RABG, 2007/9, 610, nr. 2.
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verkoper, die doet blijken dat hij een beding van eigendomsvoorbehoud wil aanvoeren, 
daarbij een eenzijdige rechtshandeling stelt die voor de koper is bedoeld en waardoor de 
verkoper  van  laatstgenoemde  de  teruggave  van  het  verkochte  goed  eist,  zodat  die 
rechtshandeling  slechts  voltrokken  is  wanneer  de  geadresseerde  kennis  neemt  van  de 
verklaring”7.

Het instellen van de rechtstreekse vordering is, volgens de rechtspraak van het Hof, in 
zijn  arrest  van  25  maart  20058,  niet  aan  vormvoorschriften  onderworpen.  Indien  ze 
ingesteld wordt door de verzending van een aangetekende brief, is ze dus pas ‘volmaakt’ 
en kan  de  onderaannemer zijn  rechten op  grond van  artikel  1798  van het  Burgerlijk 
Wetboek pas doen gelden, op het ogenblik dat de bouwheer de brief effectief ontvangt9, 
wat – ten deze niet aan de orde zijnde – bewijsproblemen met zich kan brengen.

6. Ten aanzien van de schuldeisers geldt als grondslag het artikel 16, eerste lid van de 
Faillissementswet,  krachtens  hetwelk  de  gefailleerde  het  beheer  over  zijn  goederen 
verliest “vanaf de dag van het vonnis van faillietverklaring”. Het Hof besliste reeds bij 
arrest van 19 oktober 1987, onder vigeur van artikel 444 F.W. - dat het beheerverlies laat 
ingaan  “te  rekenen  van  het  vonnis van  faillietverklaring  -  dat  de  dag  waarop  de 
faillietverklaring wordt uitgesproken daaronder wordt begrepen10. Het Hof verwerpt er het 
middel tegen de beslissing dat de betaling, op die dag, van een cheque getrokken op de 
bankrekening van de gefailleerde niet  kan tegengeworpen worden aan de curator.  Dit 
geldt thans temeer daar artikel 16, eerste lid, Faillissementswet 1997, zoals voormeld, 
preciseert dat het beheerverlies vanaf de dag van het vonnis van faillietverklaring ingaat. 
Dit is vanaf het eerste uur (of uur nul) van die dag11. De wetgever heeft in 1997, erover 
bezorgd dat de gefailleerde de samenstelling van de boedel niet zou wijzigen en aldus de 
gelijkheid  van  de  schuldeisers  zou  verbreken,  omwille  van  de  rechtszekerheid  de 
rechtspraak van het Hof willen bekrachtigen12.

De rechtstreekse vordering moet dus ingesteld zijn  de dag voor het vonnis van failli-
etverklaring. 

Waar het arrest vaststelt dat het faillissement van V.T.M. werd uitgesproken op 4 april 
2006, dat de rechtstreekse vordering werd ingesteld bij brief van 3 april 2006 van de on-
deraannemer aan de bouwheer en dat deze de brief ontving op 4 april 2004, dient dus te 
worden besloten dat de rechtstreekse vordering niet tijdig, namelijk na de faillietverklar-
ing, van de V.T.M., werd ingesteld.

Dat de aannemer zijn betalingen heeft opgeschort tot de uitspraak van de rechter, staat 
daaraan niet in de weg. 

De appelrechters oordelen dat de rechtstreekse vordering tijdig en dus voor het faillisse-
ment van V.T.M. werd ingesteld. Zij overwegen daartoe dat artikel 1798 van het Burgerli-
jk Wetboek het bestaan van de rechtstreekse vordering niet afhankelijk stelt  van de ken-
nisname door de bouwheer van de uiting van de onderaannemer van zijn intentie om deze 
vordering uit te oefenen, daar ze door deze wilsuiting wordt uitgeoefend, zonder dat bij-

7 Cass. 22 sept. 1994, AR 9517, AC, 1994, nr. 395, RW, 1994-95, 1264, noot (Eigendomsvoorbehoud 
en  samenloop)  E.  DIRIX en  JLMB,  1995,  124,  noot  J.  CAEYMAEX (Réflexions  sur  la  réserve  de 
propriété).
8 Cass. 25 maart 2005, AR C.04.0.126.N, AC, 2005, nr. 192, TBBR, 2005, 405, noot C. EYBEN (‘La 
forme de l’action directe des sous-traitants: la fin d’une controverse?’).
9 K. UYTTERHOEVEN, ‘De verweermiddelen van de bouwheer tegen de rechtstreekse vordering van de 
onderaannemer’, noot onder Cass. 25 maart 2005, RABG, 2007/9, pag. 611, nr. 2.
10 Cass., 19 okt. 1987, AR 5468, AC, 1987-88, nr. 97 en TBH, 1988, 20, met noot.
11 P. COPPENS & F. T’KINT, "Examen de jurisprudence 1984-1990. Les faillites, les concordats et les 
privilèges", RCJB, 1991, 461, nr. 75.
12 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer 2003, 319, nr. 495; A. ZENNER, 
Dépistage, faillites & concordats, Larcier 1998, 111, nr. 116 en 271, nr. 360. 
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komend de kennisname, laat staan de instemming, van de bouwheer vereist is.
Door aldus te oordelen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht en wor-

den de in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen geschonden.
Het middel is dus gegrond.
7. Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing naar een ander hof van 

beroep.

ARREST

(AR C.09.0136.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 oktober 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 1798, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat metselaars, 

timmerlieden, arbeiders,  vaklui  en onderaannemers gebezigd bij  het oprichten 
van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, een 
rechtstreekse vordering hebben tegen de bouwheer ten belope van hetgeen deze 
aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering wordt 
ingesteld.

2. De rechtstreekse vordering kan niet meer worden ingesteld na het faillisse-
ment van de aannemer, aangezien deze vordering enkel kan worden ingesteld 
wanneer de schuldvordering van de aannemer op de bouwheer nog beschikbaar 
is in het vermogen van de aannemer.

3. De uitoefening van de rechtstreekse vordering heeft, zoals bij een beslag on-
der derden, tot gevolg dat de vordering van de aannemer op de bouwheer onbe-
schikbaar wordt. 

Deze onbeschikbaarheid ontstaat slechts wanneer de bouwheer van de uitoefe-
ning van de rechtstreekse vordering kennis heeft gekregen of redelijkerwijs er-
van kennis heeft kunnen nemen.

4. Krachtens artikel 16, eerste lid, van de Faillissementswet, verliest de gefail-
leerde van rechtswege het beheer over al zijn goederen vanaf de dag van het von-
nis van faillietverklaring. Deze onbeschikbaarheid treedt in vanaf het uur nul, 
van de dag van het vonnis van faillietverklaring.

5. Het arrest stelt vast dat:
-  de  eerste  verweerster  (bouwheer)  met  de  bvba  Vloer-  en  Tegelwerken 
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V.T.M. een aannemingsovereenkomst heeft gesloten waarbij de tweede verweer-
ster is opgetreden als onderaannemer;

- de tweede verweerster bij aangetekende brief van 3 april 2006 een recht-
streekse vordering instelde tegen de eerste verweerster (bouwheer) voor facturen 
die nog door de bvba Vloer- en Tegelwerken V.T.M. verschuldigd waren;

- deze brief door de bouwheer werd ontvangen op 4 april 2006;
- de bvba Vloer- en Tegelwerken V.T.M. op 4 april 2006 failliet werd ver-

klaard.
6. Door te oordelen dat de rechtstreekse vordering van de tweede verweerster 

tijdig, dit is vóór het faillissement van de bvba Vloer- en Tegelwerken V.T.M., 
werd ingesteld, omdat voor de bepaling van het tijdstip van de uitoefening van 
de vordering enkel dient te worden acht geslaan op het tijdstip waarop deze vor-
dering wordt ingesteld, zonder dat moet worden rekening gehouden met het tijd-
stip  waarop  de  bouwheer  hiervan  kennisneemt,  verantwoordt  het  arrest  zijn 
beslissing niet naar recht.

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-

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

18 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 199

1° KAMER - 18 maart 2010

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAGRECHTER - 
BEVOEGDHEID - GRENZEN

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BESLAGRECHTER - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BEVOEGDHEID - GRENZEN

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - STEDENBOUW - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - 
STAKINGSBEVEL - VOORTZETTING - ADMINISTRATIEVE BOETE - DWANGBEVEL - GELDIGHEID - 
VERZET - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID
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4º STEDENBOUW — SANCTIES - WEDERRECHTELIJK UITGEVOERDE WERKEN - 
STAKINGSBEVEL - VOORTZETTING - ADMINISTRATIEVE BOETE - DWANGBEVEL - GELDIGHEID - 
VERZET - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID

1º en 2° De beslagrechter die kennis neemt van een vordering betreffende de middelen tot  
tenuitvoerlegging beoordeelt  de wettigheid en de regelmatigheid van de tenuitvoerleg-
ging; hij  is niet bevoegd om uitspraak te doen over andere geschillen betreffende de  
tenuitvoerlegging en kan, behoudens de uitdrukkelijk in de wet bepaalde gevallen, geen  
uitspraak doen over de zaak zelf1. (Artt. 1395, eerste lid en 1498, Ger.W.)

3º en 4°Het staat niet aan de beslagrechter, die kennis neemt van het verzet gedaan tegen 
het in artikel 157, §1 Stedenbouwdecreet bedoeld dwangbevel uitspraak te doen over de  
geldigheid van de bestuurshandeling die aan het dwangbevel ten grondslag ligt, noch 
over de geldigheid van de administratieve geldboete2. (Artt. 156, §1, en 157, Decr. Vl. R. 
18 mei 1999; Artt. 1395, eerste lid en 1498, Ger.W.)

(VLAAMS GEWEST T. C. e.a.)

Schriftelijke conclusie van Advocaat-generaal G. Dubrulle: 
1. Het bestreden arrest verklaart het verzet van de verweerders tegen de bij drie explo-

ten betekende dwangbevelen gegrond en beslist dat deze dwangbevelen zonder gelding 
dienen te worden verklaard. Deze bevelen werden betekend nadat de verweerders in ken-
nis waren gesteld van de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete 
van 5.000 euro aan elk van hen, wegens het doorbreken van een bekrachtigd stakingsbe-
vel, na de vaststelling dat de woning van de eerste verweerder werd afgewerkt zonder ste-
denbouwkundige vergunning.

De appelrechters oordelen als beslagrechter in hoger beroep dat de beperking van de 
bevoegdheid/rechtsmacht van de beslagrechter op zich niet van aard is de toepassing van 
artikel 159 G.W. uit te schakelen. Overeenkomstig deze bepaling passen de hoven en de 
rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen 
toe in zoverre zij met de wetten overeenstemmen. Zij oordelen dat dit geldt voor ieder met 
eigenlijke rechtspraak belast orgaan en dus ook voor de beslagrechter ten aanzien van de 
bestuurshandeling die de titel uitmaakt van de uitvoering. Deze rechterlijke controle be-
helst zowel de interne als de externe wettigheid van de bestuurshandeling, zonder enig on-
derscheid, dus ook van de individuele bestuurshandelingen en ook de conformiteit aan de 
algemene rechtsbeginselen,  zoals het redelijkheidbeginsel.  Ze zijn van oordeel dat,  in-
gevolge een arrest van hetzelfde hof van beroep, waarbij de stakingsbevelen werden opge-
heven, waarna geen andere herstelmaatregelen werden gevorderd, zodat de eiser geacht 
wordt de overeenstemming van het gedoogde bouwwerk met de goede ruimtelijke orden-
ing te hebben aanvaard, het opleggen van een administratieve geldboete wegens het niet 
naleven van een stakingsbevel,  dat  op zich reeds als onredelijk werd bestempeld, nog 
bezwaarlijk ‘redelijk’ kan genoemd worden, zodat de beslissing tot het opleggen van een 
administratieve geldboete van 5.000 EUR aan elk van de verweerders kennelijk onredelijk 
te noemen is en zodoende strijdig is met het redelijkheidbeginsel. Ze besluiten dat de des-
betreffende administratieve beslissingen derhalve zonder gevolg dienen gelaten te wor-
den, derwijze dat het initiële verzet tegen de onderscheiden dwangbevelen, althans in de 
mate dat dit tot de bevoegdheid van de beslagrechter behoort, gegrond voorkomt en deze 
dwangbevelen zonder gelding worden verklaard.

2.  Het  cassatiemiddel voert m.i. terecht aan dat de beslagrechter  niet  over deze be-
voegdheid beschikt en komt mij dus gegrond voor. 

Het voert hiervoor een schending aan van de artikelen 154, eerste en vijfde lid, 156, §1, 

1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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eerste lid en 157 van het Vlaamse Decreet (d.i. Decreet van het Vlaams Parlement) van 18 
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 1395, eerste lid en 1498 
van het Gerechtelijk Wetboek.

De  eerstgenoemde  bepaling  organiseert  het  stakingsbevel  door  de  bevoegde 
ambtenaren.

Artikel 156, §1 van het decreet voorziet een administratieve geldboete op te leggen aan 
de persoon die de werken voortzet in strijd met het bevel.

Artikel 157, §1 voorziet de uitvaardiging van een dwangbevel bij gebrek aan voldoen-
ing van de administratieve geldboete en toebehoren. Volgens §3 zijn de bepalingen van 
deel V van het Gerechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenu-
itvoerlegging van toepassing op het dwangbevel. §4 bepaalt: “Binnen een termijn van 30 
dagen na de betekening van het dwangbevel kan de betrokkene bij gerechtsdeurwaarder-
exploot een met redenen omkleed  verzet doen, houdende dagvaarding van het Vlaamse 
Gewest, bij de rechtbank van het arrondissement van de plaats waar de de goederen gele-
gen zijn”.

3.  In casu werd geopteerd voor de beslagrechter. In het kader van die bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek beoordeelt deze de wettigheid en de regelmatigheid van de ten-
uitvoerlegging. Hij is echter niet bevoegd om uitspraak te doen over andere geschillen be-
treffende de tenuitvoerlegging en kan, zoals het middel stelt, behoudens de uitdrukkelijk 
in de wet bepaalde gevallen, geen uitspraak doen over de zaak zelf. In de toelichting wijst 
de eiser er ook terecht op dat de vraag die thans aan de orde is, niet de vraag is of er een 
rechter met volle rechtsmacht de regelmatigheid van de geldboete zoals bepaald in artikel 
156 van het decreet kan toetsen, dan wel of de beslagrechter dit kan doen.

Uit de vaste rechtspraak van het Hof is af te leiden dat hij dit niet kan.
Volgens deze rechtspraak oordeelt de beslagrechter of het beslag rechtmatig en regel-

matig is, doch mag hij geen kennis nemen van geschillen die wel verband houden met de 
tenuitvoerlegging, maar niet de rechtmatigheid of de regelmatigheid ervan betreffen; hij 
mag aldus geen uitspraak doen over de zaak zelf, behalve in de uitzonderingen die de wet 
uitdrukkelijk bepaalt; de beslagrechter die geadieerd is om kennis te nemen van middelen 
tot tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar, mag geen uitspraak doen over 
de rechten van de partijen waarover reeds is beslist in de titel op grond waarvan het be-
twist uitvoerend beslag is gelegd3.

Zo besliste het arrest van 9 november 20004 dat de beslagrechter niet bevoegd is om te 
oordelen over de vraag of de partij die veroordeeld is bij het vonnis dat aanleiding heeft 
gegeven tot het beslag, achterstallig onderhoudsgeld verschuldigd is, daar dit geschil niet 
gaat over de rechtmatigheid of de regelmatigheid van het beslag. 

Deze rechtspraak vindt toepassing in een gelijkaardig geval als te dezen, beoordeeld 
door het hof van beroep te Gent, bij arrest van 3 mei 20055, waarin specifiek het onder-
scheid tussen de paragrafen 3 en 4 van artikel 157 van het Stedenbouwdecreet 1999 bena-
drukt wordt.

Op grond van de voormelde rechtsregel heeft het Hof reeds, bij arresten van 3 novem-
ber 19956, 10 juni 19997 en 1 december 20058 beslist dat de beslagrechter, op het verzet 

3 Cass. 28 sept. 1990, AR 6925, AC, 1990-91, nr. 46, 3 juni 1994, AR C.93.0016.N, ibid. 1994, nr. 
286 en 11 mei 1998, AR C.95.0106.N,  ibid.,  1998, nr.  233;  zie evenwel Cass.  3 jan.  2003, AR 
C.00.0116.N, ibid., 2003, nr. 4, met concl. van advocaat-generaal met opdracht THIJS.
4 AR C.99.0252.F, AC, 2000, nr. 610.
5 NjW 2006, 465, noot KB.
6 AR C.95.0020.F, AC, 1995, nr. 471.
7 AR C.98.0509.F, AC, 1999, nr. 348.
8 AR C.03.0030.N, AC, 2005, nr. 637.
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van de belastingschuldige tegen het bevel tot betaling (dwangbevel) dat hem is betekend 
met het oog op de invordering van de belasting, niet bevoegd is om uitspraak te doen over 
de geldigheid van de aanslag, en derhalve, van de titel die eraan ten grondslag ligt. 

In dezen wordt aan de beslagrechter niet gevraagd datgene waarmede de memorie van 
antwoord het geschil in verband brengt te toetsen, namelijk het onderzoek te doen naar de 
redelijkheid  van  de  administratieve  boete van  die  omvang,  dan  wel  enkel  de  recht-
matigheid en de regelmatigheid van het dwangbevel, dat krachtens de wet door de over-
heid moet betekend worden, bij gebrek aan voldoening van de administratieve geldboete 
en toebehoren door de betrokkene. Het decreet bepaalt inderdaad dat de betrokkene de 
wettelijkheid  van  de  administratieve  boete  kan  betwisten  voor  een  rechter  met  volle 
rechtsmacht, namelijk de rechtbank van eerste aanleg maar dit geldt niet, zoals de ver-
weerders voorhouden, evenzeer voor de beslagrechter aan wie een uitvoeringsgeschil met 
betrekking tot die boete wordt voorgelegd. Ook de beslagrechter moet zich uiteraard aan 
artikel 159 G.W. houden, maar dus wat betreft het besluit van de overheid dat voorwerp is 
van het geschil dat hem wordt voorgelegd.

4. De verweerders zoeken vergeefs steun in het arrest van het Hof van 3 januari 20039, 
volgens hetwelk het tot de taak van de beslagrechter behoort in het kader van het jurisdic-
tioneel  toezicht  over de regelmatigheid en de rechtmatigheid van de inhoudingen die, 
overeenkomstig artikel 76, §1, derde lid, BTW-Wetboek gelden als bewarend beslag on-
der derden, te oordelen of de bewijselementen of de aanwijzingen van fraude aangevoerd 
in de processen-verbaal van de BTW-administratie de inhoudingsmaatregel van de BTW-
tegoeden kunnen rechtvaardigen, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, 
de noodzaak om de belangen van de Schatkist te beschermen en de noodzakelijke propor-
tionaliteit tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. Het Hof overweegt in 
dat arrest dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat het toetsingsrecht van de beslagrechter 
zich niet uitstrekt tot een toetsing over de belastingschuld zelf naar recht faalt. Dit toet-
singsrecht volgt immers uit de wet zelf, wat te dezen niet het geval is. 

5. Conclusie: vernietiging en verwijzing naar een ander hof van beroep.

ARREST

(AR C.09.0149.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 september 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Volgens artikel 154, eerste lid, van het Vlaams Decreet van 18 mei 1999 

houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, kunnen de in artikel 148 
bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie mondeling 
ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het 

9 AR C.00.0116.N, AC 2003, nr. 4, met concl. van advocaat-generaal met opdracht THIJS.
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gebruik bevelen indien zij vaststellen dat het werk, de handelingen of de wijzi-
gingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146. 

Volgens dit artikel, vijfde lid, moet op straffe van verval, het bevel tot staking 
binnen 8 dagen na de kennisgeving van het proces-verbaal aan de bevoegde ste-
denbouwkundig inspecteur, door hem worden bekrachtigd. 

Artikel 156, §1, van hetzelfde decreet, bepaalt dat een administratieve geld-
boete wordt opgelegd aan de persoon die handelingen, werken of wijzigingen 
voortzet in strijd met een door de stedenbouwkundig inspecteur bekrachtigd be-
vel tot staking, zoals bedoeld in artikel 154, vijfde lid.

Luidens artikel 157, wordt bij gebrek aan voldoening van de administratieve 
geldboete  en  toebehoren,  door  de  met  de  invordering  belaste  ambtenaar  een 
dwangbevel uitgevaardigd (§1). 

Op het dwangbevel zijn de bepalingen van toepassing van deel V van het Ge-
rechtelijk Wetboek houdende bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging 
(§3). Binnen een termijn van 30 dagen na de betekening van het dwangbevel kan 
de betrokkene bij gerechtsdeurwaardersexploot een met redenen omkleed verzet 
doen, houdende dagvaarding van het Vlaams Gewest, bij de rechtbank van het 
arrondissement van de plaats waar de goederen gelegen zijn (§4).

Het verzet tegen het dwangbevel kan bijgevolg gebeuren hetzij voor de beslag-
rechter, hetzij voor de krachtens artikel 157, §4, bevoegde rechtbank van eerste 
aanleg.

2. De beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid, en 1498 van 
het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van een vordering betreffende de midde-
len tot tenuitvoerlegging, beoordeelt de wettigheid en de regelmatigheid van de 
tenuitvoerlegging. Hij is niet bevoegd om uitspraak te doen over andere geschil-
len betreffende de tenuitvoerlegging en kan behoudens de uitdrukkelijk in de wet 
bepaalde gevallen, geen uitspraak doen over de zaak zelf.

Het staat niet aan de beslagrechter, die kennisneemt van het verzet gedaan te-
gen het in artikel 157, §1, bedoelde dwangbevel uitspraak te doen over de geldig-
heid van de bestuurshandeling die aan het dwangbevel ten grondslag ligt, noch 
over de geldigheid van de administratieve geldboete. 

3.  Door te oordelen dat de dwangbevelen "zonder gelding" moeten worden 
verklaard omdat het opleggen van een administratieve geldboete in het gegeven 
geval "als kennelijk onredelijk" moet worden beschouwd en zodoende strijdig is 
met het redelijkheidsbeginsel, schenden de appelrechters de artikelen 1395, eer-
ste lid en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden arrest,  behalve in zoverre het  arrest  uitspraak doet 

over de vorderingen en het verweer van de Vlaamse Gemeenschap.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over.

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

18 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 200

1° KAMER - 19 maart 2010

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ADMINISTRATIEVE OVERHEID - BEGRIP

De fout van de administratieve overheid die haar aansprakelijkheid in  het  gedrang kan 
brengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat beo-
ordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige en voorzichtige  
overheid die in  dezelfde omstandigheden verkeert,  ofwel,  behoudens onoverkomelijke 
dwaling  of  een  rechtvaardigingsgrond,  een  miskenning  inhoudt  van  een  nationaal-
rechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de in-
terne  rechtsorde,  waarbij  die  overheid  verplicht  is  iets  niet  te  doen  of  iets  op  een  
bepaalde manier wel te doen1.

(J. e.a. T. AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE STAD LUIK e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.05.0197.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2004 gewezen 

door het hof van beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan.
Eerste middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 26, 28 en 29 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitrage-

hof, voor haar wijziging bij de wet van 9 maart 2003;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep en de tussenvordering ontvankelijk, verklaart de 

tussenvordering niet-gegrond, bevestigt bijgevolg het dictum van het beroepen vonnis, dat 

1 Zie Cass., 21 dec. 2007, AR C.06.0457.F, AC, 2007, nr 661. 
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de vorderingen (van de eiser), die ingesteld waren, zowel in zijn eigen naam als in zijn 
hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van zijn zoon G., ontvankelijk maar niet-
gegrond, zowel ten aanzien van de ambtenaar van de burgerlijke stand en van de stad Luik 
als  ten  aanzien  van de  Belgische  Staat,  behalve betreffende de  vordering tot  familie-
naamswijziging, die wordt aangehouden, beveelt de heropening van het debat inzake de 
vordering tot familienaamswijziging van het kind G. D. en verwerpt, bijgevolg, de aan-
sprakelijksheidsvordering die is ingesteld tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de stad Luik alsook tegen de stad Luik, om alle redenen ervan die geacht worden hier in-
tegraal te zijn weergegeven, waaronder meer bepaald de onderstaande redenen:

"Naar luid van de door het hof (van beroep) overgenomen oordeelkundige redenen, die 
met alle feitelijke gegevens de partijen rekening houden, pertinent en volledig antwoorden 
op de juridische argumenten die in eerste aanleg werden uiteengezet en een juiste toepas-
sing maken van de rechtsnormen op grond waarvan het geschil moet worden beslecht, 
heeft de rechtbank de rechtsvordering (van de eiser) terecht afgewezen;

Als antwoord op de appelconclusies voegt het hof (van beroep), zonder een doorwrocht 
en degelijk gemotiveerd vonnis te willen parafraseren, daaraan het volgende toe:

(...) Betreffende de aansprakelijkheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand en van 
de stad Luik

Krachtens artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari  1989 op het Arbitragehof 
moet elk rechtscollege voor hetwelk een schending door een wet van de artikelen 6 en 
6bis (thans 10 en 11) van de Grondwet wordt opgeworpen, het Arbitragehof verzoeken op 
die vraag uitspraak te doen; de bodemgerechten zijn daartoe echter niet gehouden indien 
het Arbitragehof die vraag al heeft beantwoord. In dat geval wordt eenstemmig aanvaard 
dat die gerechten zich moeten schikken naar de rechtsleer van het arrest; het Arbitragehof 
heeft die oplossing trouwens bekrachtigd in een arrest van 4 juli 1991 (J.T., 1991, 655);

Hoewel de gerechten zich moeten schikken naar de rechtsleer van het Arbitragehof aan-
gezien voornoemd artikel 26 uitdrukkelijk op hen van toepassing is, geldt dat echter niet 
voor de ambtenaren die geen rechtsprekende bevoegdheid hebben; dat is het geval voor de 
ambtenaren van de burgerlijke stand die verplicht zijn de wet toe te passen, zij mogen het 
Arbitragehof immers geen prejudiciële vraag stellen noch de lering van een arrest van het 
Arbitragehof veeleer dan de wet toepassen (zie D. Pire, noot onder Arbitragehof, 14 juli 
1994, J.L.M.B., 1995, p. 170 tot 179). De bewuste norm of bepaling is immers niet uit het 
rechtsbestel verdwenen, ook al moet zij voor de toekomst dode letter blijven;

Er kan enkel worden betreurd dat de wetgever, wiens wetgevende activiteit nochtans 
intens is, sinds de verschillende arresten van het Arbitragehof m.b.t. artikel 319 van het 
Burgerlijk Wetboek, het niet noodzakelijk, ja zelfs onontbeerlijk heeft geacht dat artikel 
aan te passen aan de lering van dat Hof, zodat de vaders wier verklaring van erkenning 
van hun kind wordt geweigerd, dat trouwens door de moeder als zodanig is erkend - en 
dat is volkomen terecht daar de ambtenaar van de burgerlijke stand de wet niet mag om-
zeilen -, verplicht worden om tegen die weigering een gerechtelijke procedure op te star-
ten die onvermijdelijk met succes zal worden bekroond, aangezien de feitenrechter zich 
moet schikken naar het arrest van het Arbitragehof. Er dient op gewezen, samen met de 
stad Luik en de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat de ambtenaren van de burgerlijke 
stand, conform de vigerende wetgeving, in het stadium van de erkenning, zeker niet aan 
de toestemming van de moeder mogen voorbijgaan, daar het ongrondwettig verklaren van 
artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek slechts doelt op het geval waar het vaderschap 
niet wordt betwist, hetgeen bij de moeder moet worden nagegaan. Bovendien zou het 'aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand de lege lata de bevoegdheid verlenen om de erken-
ning toe te staan zonder het optreden van de moeder in gevallen die op het eerste gezicht 
vallen onder de grondwettelijke rechtspraak tegen die rechtspraak indruisen in zoverre zij 
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de prerogatieven van de moeder betreffende de familienaam van het kind bekrachtigt' (...);
Bijgevolg zal de feitenrechter de ambtenaar van de burgerlijke stand moeten toestaan 

om de voortaan onaangepaste wetsbepaling te overtreden, zonder hem evenwel daartoe te 
veroordelen, aangezien elke 'veroordeling' een fout impliceert die in dit geval onbestaande 
is;

Op grond van de hierboven uiteengezette beginselen kan de stad Luik evenmin iets 
worden verweten aangezien zij ook de wetsnorm moet naleven. Zij moet zich nog altijd 
schikken naar de door (de eiser) betwiste circulaires die slechts het logisch vervolg zijn 
van de beperkte rechtsgevolgen van een arrest van het Arbitragehof dat op een prejudicië-
le vraag is gewezen (...);

De beschouwingen (van de eiser) over het door stad Luik opgemaakte 'charter gelijk-
heid man - vrouw' zijn niet ter zake dienend gelet op de hierboven uiteengezette regels, 
aangezien de stad Luik niet mag ingaan tegen een rechtsnorm die zij, zolang zij niet ge-
wijzigd is, moet naleven",

alsook om de redenen van het beroepen vonnis, die eveneens geacht moeten worden 
hier integraal te zijn weergegeven, en meer bepaald de onderstaande redenen:

"Aansprakelijkheid van de stad Luik
De eiser verwijt de ambtenaar van de burgerlijke stand en de stad Luik dat zij artikel 

319, §3, van het Burgerlijk Wetboek zijn blijven toepassen ook al wisten zij dat het on-
grondwettig was;

Zoals reeds werd uiteengezet in het vonnis van 16 juni 1995, heeft het arrest van het 
Arbitragehof van 21 december 1990, dat de ongrondwettigheid van artikel 319, §3, van 
het Burgerlijk Wetboek bevestigt, geen volstrekt gezag van rechterlijk gewijsde zodat arti-
kel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek nog steeds tot de Belgische wetgeving inzake af-
stamming behoort en bindend is voor de ambtenaar van de burgerlijke stand die het moet 
toepassen;

De ministeriële circulaire van 4 juni 1991 die werd gestuurd aan alle ambtenaren van de 
burgerlijke stand vormt slechts de toepassing en de bevestiging van die beginselen;

De ambtenaar van de burgerlijke stand die zich schikt naar die wetsbepaling en weigert 
akte te nemen van de erkenning van de eiser zonder de voorafgaande toestemming van de 
moeder, heeft bijgevolg geen enkele fout gemaakt;

Bijgevolg is de tegen de stad Luik ingestelde vordering tot schadevergoeding niet ge-
grond".

Grieven
Luidens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de mens, 

waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens schuld de schade is 
ontstaan, deze te vergoeden. Artikel 1383 van dat wetboek preciseert dat ieder niet alleen 
aansprakelijk is voor de schade welke hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij 
door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt.

De Staat en de overige publiekrechtelijke rechtspersonen zijn, zoals de burgers, onder-
worpen aan rechtsregels, inzonderheid aan die welke betrekking hebben op de vergoeding 
van schade ten gevolge van fouten waardoor de subjectieve rechten en gewettigde belan-
gen van privépersonen worden aangetast. Geen enkele grondwets- of wetsbepaling noch 
enig algemeen rechtsbeginsel kan hen in de uitoefening van hun functies onttrekken aan 
de uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek voortvloeiende verplichting 
dat zij de schade moeten vergoeden die door hun fout aan derden is berokkend..

De administratieve overheid begaat een fout, ofwel wanneer zij een grondwettelijke, 
wettelijke of verordenende bepaling schendt die een welbepaalde gedraging voorschrijft 
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of verbiedt, behoudens het bestaan van een onoverkomelijke dwaling of een andere grond 
van vrijstelling van aansprakelijkheid, ofwel wanneer zij de algemene voorzichtigheids-
norm miskent door zich te gedragen op een wijze waarop geen enkele normaal voorzichti-
ge administratieve overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, zich zou hebben ge-
dragen.

Een bevel of een toestemming van de wet zal echter slechts een vrijstellingsgrond ople-
veren voor zover hij in overeenstemming is met een wettelijke bepaling van een hoger ni-
veau.

Luidens artikel 10 van de Grondwet zijn de Belgen gelijk voor de wet. Artikel 11 van 
de Grondwet preciseert dat het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijhe-
den zonder discriminatie verzekerd moet worden.

Derhalve moet elke administratieve overheid dat voorschrift naleven.
Artikel 319, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer het vaderschap niet 

vaststaat krachtens artikel 315 of 317, de vader het kind kan erkennen. Dat artikel verleent 
bijgevolg vader en kind een subjectief recht op de erkenning van het kind door zijn vader.

Artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek preciseert echter dat, indien het kind min-
derjarig en niet-ontvoogd is, de erkenning alleen ontvankelijk is mits de moeder vooraf 
toestemt. Bij gebreke van die toestemming maakt de man die het kind wil erkennen, de 
zaak bij gewoon verzoekschrift aanhangig bij de vrederechter van de woonplaats van het 
kind. De vrederechter beslist, met inachtneming van de belangen van het kind, of de er-
kenning kan plaatshebben.

Die bepaling werd echter, zoals het arrest vaststelt, door Arbitragehof in zijn arrest van 
21 december 1990 discriminerend bevonden in zoverre zij de voorafgaande en verplichte 
toestemming van de moeder vereist, terwijl de toestemming van de vader niet vereist is 
voor de erkenning van het kind door de moeder.

Bijgevolg, zoals het arrest opmerkt, moest die rechtsnorm, aangezien ze ongrondwettig 
werd bevonden, dode letter blijven voor de toekomst.

Daaruit volgt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand die weigert akte te nemen van 
de verklaring van erkenning van het kind door de vader omdat de moeder daarin niet heeft 
toegestemd, ofwel wegens het formele verzet van de moeder tegen de erkenning van het 
kind door de vader, ofwel omdat zij nagelaten heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand 
op de hoogte te brengen van haar toestemming, ofwel omdat enkel de vader zich bij de 
ambtenaar van de burgerlijke stand meldt, zodoende de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet schendt, en, bijgevolg, een fout begaat in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek, zonder dat hij zich kan beroepen op artikel 319, §3, van het Bur-
gerlijk Wetboek, dat door het Arbitragehof ongrondwettig werd bevonden, zoals het hof 
van beroep zelf heeft opgemerkt, om aan elke aansprakelijkheid te ontkomen, aangezien 
de bepalingen van de Grondwet hogere normen zijn, die door iedereen, met inbegrip van 
de administratieve overheden, moeten worden nageleefd.

In deze zaak blijkt echter uit de vaststellingen van het arrest, alsook uit de redenen van 
het beroepen vonnis, welke het arrest verklaart over te nemen, dat de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de stad Luik, met toepassing van artikel 319, §3, van het Burgerlijk 
Wetboek, geweigerd heeft om akte te nemen van de verklaring van erkenning van het 
kind G. door de eiser wegens het ontbreken van toestemming van de moeder, aangezien 
enkel de eiser zich bij hem had gemeld.

Het hof van beroep dat heeft vastgesteld, enerzijds, dat artikel 319, §3, van het Burger-
lijk Wetboek door het Arbitragehof discriminerend werd bevonden in zoverre het de toe-
stemming van de moeder van het kind als voorwaarde oplegt voor de ontvankelijkheid 
van de verklaring van erkenning van vaderschap, anderzijds dat de ambtenaar van de bur-
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gerlijke stand geweigerd heeft akte te nemen van de verklaring van erkenning van het 
kind G. door de eiser omdat de toestemming van de moeder ontbrak, zoals wordt voorge-
schreven door het voornoemde artikel, terwijl die verplichting echter indruist tegen het in 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegd grondwettelijk beginsel van non-discri-
minatie, zoals het Arbitragehof in zijn arrest van 21 december 1990 heeft vastgesteld, wat 
het hof van beroep zelf heeft aanvaard, kan niet naar recht beslissen dat de ambtenaar van 
de burgerlijke stand van de stad Luik geen enkele fout heeft begaan door te weigeren akte 
te nemen van de verklaring van erkenning door de vader (schending van de artikelen 10, 
11 van de Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek), en heeft aldus, boven-
dien, het betrekkelijk versterkte gezag van gewijsde miskend van het prejudicieel arrest 
het Arbitragehof van 21 december 1990 dat artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek 
ongrondwettig heeft bevonden (schending van de artikelen 26, 28 en 29 van de bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, voor haar wijziging bij de wet van 9 maart 
2003).

Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 van de Grondwet;
- de artikelen 26, §2, 28, 29 en 116 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Ar-

bitragehof, voor haar wijziging bij de wet van 9 maart 2003;
- artikel 319 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 3, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 702, §1, 3°, 807, 1042 en 1068 van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep en de tussenvordering ontvankelijk, verklaart de 

tussenvordering niet-gegrond, bevestigt bijgevolg het dictum van het beroepen vonnis, dat 
de vorderingen (van de eiser), die ingesteld waren, zowel in zijn eigen naam als in zijn 
hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van zijn zoon G., ontvankelijk maar niet-
gegrond, zowel ten aanzien van de ambtenaar van de burgerlijke stand en van de stad Luik 
als  ten aanzien van  de Belgische Staat,  behalve  betreffende  de vordering  tot  familie-
naamswijziging, die wordt aangehouden, beveelt de heropening van het debat inzake de 
vordering tot familienaamswijziging van het kind G. D. en verwerpt, bijgevolg, de aan-
sprakelijksheidsvordering die is ingesteld tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van 
de stad Luik alsook tegen de stad Luik, om alle redenen ervan die geacht worden hier in-
tegraal te zijn weergegeven, waaronder meer bepaald de onderstaande redenen:

"Naar luid van de door het hof (van beroep) overgenomen oordeelkundige redenen, die 
met alle feitelijke gegevens de partijen rekening houden, pertinent en volledig antwoorden 
op de juridische argumenten die in eerste aanleg werden uiteengezet en een juiste toepas-
sing maken van de rechtsnormen op grond waarvan het geschil moet worden beslecht, 
heeft de rechtbank de rechtsvordering (van de eiser) terecht afgewezen;

Als antwoord op de appelconclusies voegt het hof (van beroep), zonder een doorwrocht 
en degelijk gemotiveerd vonnis te willen parafraseren, daaraan het volgende toe:

(...)(De eiser) kon, zonder nadeel voor hem noch voor het kind, de moeder te vergezel-
len naar de burgerlijke stand om akte te doen nemen van de erkenning en het kind aan te 
geven, zodat het kind onmiddellijk (eisers) naam kreeg. Dat is trouwens wat de moeder 
verwachtte en hoopte, maar (de eiser) bleef liever bij zijn standpunt 'enkel en alleen omdat 
hij die ongelijkheid van de wet afkeurde' (proces-verbaal van 23 juni 2000);

(...) Wanneer de rechtbank erop wijst dat (de eiser) nog een andere mogelijkheid had 
om het gewenste resultaat te bereiken - zijn kind erkennen en het zijn naam geven - door 
vóór de geboorte van zijn zoon actie te ondernemen, maakt zij daarvan geen nieuwe voor-
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waarde voor de toepassing van de rechtspraak van het Arbitragehof, maar wijst zij (de ei-
ser) gewoon erop dat hij, als jurist, gebruik kon maken van die mogelijkheid om te ver-
krijgen dat het kind vanaf zijn geboorte zijn naam zou dragen. De specifieke schade die 
hij aanvoert is dus alleen en uitsluitend aan hem te wijten omdat hi,j zoals de eerste rech-
ter terecht erop wees, een theoretische en abstracte strijd heeft willen voeren tegen de dis-
criminerende regel die hij aan de kaak stelt;

De eerste rechter heeft niet uitdrukkelijk gezegd dat (de eiser) een fout had begaan, 
maar wel dat de schade geen oorzakelijk verband vertoont met de fout van de Belgische 
Staat. De eiser heeft de ongunstigste weg gekozen, terwijl er andere mogelijkheden wa-
ren, zodat de oorzaak van de schade wel degelijk bij (de eiser) ligt wiens handelwijze als 
foutief kan worden aangemerkt, aangezien zowel de moeder van het kind als de wet hem 
de mogelijkheid boden van een gezamenlijke erkenning, wat een logische oplossing is 
wanneer men goed met elkaar opschiet, die gewenst was door de moeder die graag met 
haar vriend hun kind had willen gaan aangeven, zoals gebruikelijk is een hecht gezin, wat 
ten tijde van de geboorte het geval was voor (de eiser) en zijn vriendin; 

Het betreft hier geen samenlopende aansprakelijkheid, aangezien de fout van de Staat 
niet de rechtstreekse oorzaak is van de aangevoerde schade. Die schade is immers uitslui-
tend te wijten aan (eisers) handelwijze. Het staat niet aan de hoven en rechtbanken theore-
tische kwesties te beslechten en ze mogen geen uitspraak doen bij wege van algemene be-
schikkingen maar moeten het concrete geval onderzoeken dat hun wordt voorgelegd;

Het vonnis moet dus op dat punt bevestigd worden",
alsook om de redenen van het beroepen vonnis, die eveneens geacht moeten worden 

hier integraal te zijn weergegeven, en meer bepaald de onderstaande redenen:
"Hoewel men ervan kan uitgaan dat de Staat een fout begaat door een ongrondwettige 

bepaling jarenlang in werking te houden, dan nog moet die fout de vaststaande en noodza-
kelijke oorzaak zijn van de door de eiser aangevoerde schade;

De eiser wijt de laattijdige vaststelling van afstamming van vaderszijde van G. waar-
door het kind zijn familienaam niet kon dragen, aan het bestaan van artikel 319, §3, van 
het Burgerlijk Wetboek en de toepassing ervan op zijn persoon;

Zoals vermeld in het vonnis van 16 juni 1995 dat de eiser toestond zijn zoon alleen te 
erkennen, heeft de moeder van het kind zijn vaderschap nooit betwist en was zij geenszins 
gekant tegen de erkenning;

Bij haar persoonlijke verschijning op 23 juni 2000 heeft (zij) bevestigd dat zij met die 
erkenning instemde;

Bijgevolg kon de eiser wel degelijk ervoor zorgen dat G. van bij zijn geboorte zijn 
naam droeg, zonder een rechtzaak te moeten instellen, door (de moeder van het kind) te 
vergezellen naar de burgerlijke stand om akte te doen nemen van de erkenning van het 
kind en om het aan te geven;

Dat gezamenlijk optreden van de ouders beantwoordt overigens aan de werkelijkheid. 
Wat is er voor een vader en een moeder immers logischer en natuurlijker dan het kind dat 
zijn met z'n tweeën hebben verwekt, samen te gaan aangeven en te erkennen;

(...) Bovendien is het van belang te wijzen (...) op de draagwijdte van de rechtspraak 
van het Arbitragehof m.b.t. artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek;

Het Arbitragehof oordeelt dat artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek indruist te-
gen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, maar niet in zoverre het de erkenning van va-
derschap afhankelijk maakt van een gezamenlijk optreden van de beide ouders, wat in se 
de natuurlijke gang van zaken blijkt, maar wel in zoverre het de moeder de mogelijkheid 
biedt om, door haar weigering met de erkenning in te stemmen, de afstamming van va-
derszijde te beletten terwijl de vader niet over die mogelijkheid beschikt voor de vaststel-
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ling van de afstamming van moederszijde;
Door artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek ongrondwettig te verklaren, wil het 

Arbitragehof dat vetorecht afkeuren dat aan de moeder is toegekend inzake vaststelling 
van de afstamming van vaderszijde;

De rechtspraak van het Arbitragehof heeft zich bijgevolg ontwikkeld op basis van ge-
vallen waarin de moeder weigerde met de erkenning in te stemmen;

De hoven en rechtbanken hebben in dergelijke gevallen, op grond van de beginselen die 
het Arbitragehof in zijn arrest van 21 december 1990 vermeld heeft, aanvaard dat de va-
der geen toestemming van de moeder behoeft als hij een beroep doet op een gerechtelijke 
procedure die hem machtigt om zijn kind op zijn eentje te erkennen;

Het voorliggende geval is totaal anders;
(De moeder van het kind) heeft zich nooit verzet tegen zijn erkenning;
Haar oprechte verklaringen tonen integendeel aan dat zij ontredderd was door de kop-

pigheid van haar vriend, die zij niet goed begreep maar wel aanvaardde, aangezien zij zelf 
niet vertrouwd was met de juridische denkwijze;

Van bij  de start  van de procedure heeft  de eiser trouwens duidelijk onderstreept de 
rechtbank geen geschil tussen hem en de moeder van het kind, maar wel een geschil tus-
sen hem en de ambtenaar van de burgerlijke stand diende te beslechten;

De andersluidende versie van de eiser bij het einde van de procedure die aanleiding gaf 
tot de onderzoeksmaatregel bevolen bij het vonnis van 29 mei 2000, toont trouwens aan 
hoe zinloos de hele procedure was;

Het arrest van het Arbitragehof is bijgevolg niet van toepassing op deze zaak;
Uit het bovenstaande volgt dat als G. niet sinds zijn geboorte de naam van zijn vader 

heeft kunnen dragen, dat niet te wijten is aan het uitblijven van een aanpassing van artikel 
319, §3, van het Burgerlijk Wetboek en aan de toepassing ervan op dit geval - die abso-
luut niet noodzakelijk was - maar wel aan de theoretische en abstracte strijd die de eiser 
heeft willen voeren tegen die discriminerende regel;

Het stilzitten van de wetgever is dus niet de vaststaande en noodzakelijke oorzaak van 
de morele schade die de eiser zowel in zijn eigen naam als in die van zijn zoon aanvoert;

De oorzaak van de schade,als zij bewezen is, ligt uitsluitend aan de handelwijze van de 
eiser: in dit geval, zijn beslissing om ervoor te zorgen dat artikel 319, §3, van het Burger-
lijk Wetboek op hem wordt toegepast en er een frontale aanval tegen te richten om zo zijn 
strijd tegen de discriminerende regels inzake afstamming tot het uiterste te drijven op ge-
vaar af zijn zoon in een nadelige toestand te brengen;

Bijgevolg zijn de tegen de Belgische Staat ingestelde vorderingen tot schadevergoeding 
niet gegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek preciseert dat, indien het kind minderjarig 

en niet-ontvoogd is, de erkenning alleen ontvankelijk is mits de moeder vooraf toestemt. 
Bij gebreke van die toestemming maakt de man die het kind wil erkennen, de zaak bij ge-
woon verzoekschrift aanhangig bij de vrederechter van de woonplaats van het kind. De 
vrederechter beslist, met inachtneming van de belangen van het kind, of de erkenning kan 
plaatshebben.

Naar luid van die bepaling, die evenwel ongrondwettig werd bevonden door het Arbi-
tragehof in zijn prejudicieel arrest van 21 december 1990, in zoverre het de voorafgaande 
toestemming van de moeder oplegt als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de ver-
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klaring van erkenning van het kind door de vader, was het ontbreken van de instemming 
van de moeder met de erkenning bijgevolg een beletsel voor de ambtenaar van de burger-
lijke stand om akte te nemen van de verklaring van erkenning door de vader, ongeacht de 
reden waarvoor die toestemming ontbrak.

Het arrest dat oordeelt dat de toestand die ontstaat doordat de eerste eiser zich alleen 
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft gemeld, hoewel de moeder geen enkel 
bezwaar had tegen de erkenning van het kind door zijn vader, verschilt van die welke ont-
staat uit de expliciete weigering om in te stemmen met de erkenning van het kind door 
zijn vader, terwijl, in de beide gevallen, de ambtenaar van de burgerlijke stand, die meent 
zich te moeten schikken naar artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek, zal weigeren 
akte te nemen van de verklaring van erkenning, heeft niet naar recht kunnen beslissen, 
niet zonder artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek te schenden, dat het discrimine-
rende probleem van de instemming van de moeder als voorafgaande voorwaarde voor de 
erkenning van het kind door zijn vader, dat aan het licht werd gebracht door het arrest van 
het Arbitragehof van 21 december 1990, in dit geval niet aan de orde was (schending van 
artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek). Doordat het arrest oordeelt dat het prejudici-
ële arrest van het Arbitragehof van 21 december 1990 enkel doelde op het geval van de 
formele weigering van de moeder om in te stemmen met de erkenning van het kind door 
zijn vader, miskent het bovendien het gezag van gewijsde van die beslissing, die werd be-
kendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1991 (schending van de artikelen 
26, §2, 28, 29, 116 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, voor 
haar wijziging bij de wet van 9 maart 2003, 3, 23, 24, 25 en 26 van het Gerechtelijk Wet-
boek). Doordat het arrest vaststelt, enerzijds, dat eiser makkelijk iedere betwisting had 
kunnen vermijden door de moeder van het kind met zich mee te nemen, wat erop neer-
komt toe te geven dat de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand ingegeven 
was door de afwezigheid van de moeder die voor hem meldde dat zij instemde met de er-
kenning van het kind door zijn vader, anderzijds, dat het geschil dat te dezen door de eiser 
aan de rechtbank werd voorgelegd, niets te maken had met de door het Arbitragehof vast-
gestelde ongrondwettigheid, namelijk de verplichte en voorafgaande toestemming van de 
moeder als voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de erkenning van het kind door de 
vader, bevat het arrest ten slotte tegenstrijdige overwegingen en is het bijgevolg niet re-
gelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet worden 

toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen. 
Volgens artikel 18 van dat wetboek moet het belang een reeds verkregen en dadelijk be-
lang zijn.

Daaruit volgt dat een persoon niet gerechtigd is geschillen met een louter theoretisch of 
abstract karakter aan de hoven en rechtbanken voor te leggen.

In deze zaak blijkt uit de rechtsplegingstukken dat de eiser het geschil betreffende de 
weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Luik om akte te nemen 
van zijn verklaring van erkenning van vaderschap pas na de weigering van de voornoem-
de ambtenaar om akte te nemen van zijn verklaring van erkenning wegens het ontbreken 
van de toestemming van de moeder, voor de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld; 
daarbij heeft hij aangevoerd dat artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek ongrondwet-
tig is doordat het zijn verklaring laat afhangen van de toestemming van de moeder.

Bijgevolg had het geschil dat de eiser nadien voor de rechtbank van eerste aanleg als-
ook voor het hof van beroep bracht, ongetwijfeld betrekking op een concrete en werkelij-
ke en niet op een theoretische en abstracte betwisting. De eiser had de rechtbank van eer-
ste aanleg immers gevraagd om de toestemming te krijgen om de ambtenaar van de bur-
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gerlijke stand van de stad Luik akte te doen nemen van zijn erkenning van vaderschap en 
om die ambtenaar daartoe te dwingen, en dit, zonder de voorafgaande toestemming van de 
moeder van het op 10 november 1994 geboren kind G., en om de toestemming te krijgen 
om, zodra hij van zijn verklaring van erkenning van vaderschap akte zou hebben doen ne-
men, zoals hem dat het beste uitkwam, alleen alle nodige stappen te doen bij de burgerlij-
ke stand teneinde de familienaam van het kind te wijzigen en aldus ervoor te zorgen dat 
het voortaan zijn naam zou dragen.

Bij beslissing van 16 juni 1995 verklaarde de rechtbank van eerste aanleg te Luik die 
vordering trouwens ontvankelijk en gegrond en zegde voor recht dat de eiser het kind G. 
D. zonder de toestemming van de moeder mocht erkennen, waarbij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand of de notaris gemachtigd werden akte te nemen van die erkenning op 
overlegging van het vonnis zodra het kracht van gewijsde had verkregen, na te hebben 
vastgesteld dat de moeder, die het eens was met haar vriend en diens biologische vader-
schap niet betwistte, aangezien er tussen hen geen conflict was, maar tussen de eiser en de 
ambtenaar van de burgerlijke stand die weigerde akte te nemen van de erkenning.

In hoger beroep werd tegen die beslissing niet opgekomen.
Bijgevolg werd door een in kracht van gewijsde gegane beslissing vastgesteld dat er 

een conflict was ontstaan tussen, enerzijds, de eiser en, anderzijds, de ambtenaar van de 
burgerlijke stand van de stad Luik, dat de vordering ontvankelijk was en reeds ten dele ge-
grond. Bijgevolg heeft het arrest niet naar recht kunnen beslissen, zonder de kracht van 
gewijsde van het vonnis van 16 juni 1995 te miskennen, dat het door de eiser aan de recht-
bank van eerste aanleg en aan het hof van beroep voorgelegde geschil een theoretisch en 
abstract karakter had, terwijl de eerste rechter expliciet had gezegd dat er een geschil was 
ontstaan tussen de eiser en de ambtenaar van de burgerlijke stand en zijn rechtsvordering 
tegen laatstgenoemde ontvankelijk had verklaard (schending van de artikelen 19 en 28 
van het Gerechtelijk Wetboek). Bovendien heeft het arrest, dat de rechtsvordering van de 
eisers ontvankelijk heeft verklaard, niet naar recht kunnen beslissen dat de eiser aan het 
hof een theoretisch en abstract geschil voorlegde, zonder miskenning van het begrip per-
soonlijk en concreet belang, dat het als dusdanig had erkend door de rechtsvordering ont-
vankelijk te verklaren (schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet-
boek). Ten slotte miskent het arrest het voorwerp van de vordering, zoals het door de ei-
ser, zowel voor de eerste rechter als voor het hof van beroep, werd geformuleerd in de 
verschillende rechtsplegingstukken blijkens welke hij, enerzijds, de rechtbank van eerste 
te Luik expliciet vroeg om de toestemming te krijgen om de ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de stad Luik akte te doen nemen van zijn erkenning van vaderschap en om die 
ambtenaar daartoe te dwingen, en dit, zonder de voorafgaande toestemming van de moe-
der van het kind G., welk recht hem werd toegekend bij het vonnis van 16 juni 1995, en 
dat hij, anderzijds, een vergoeding vorderde wegens de geleden schade, zowel in zijn ei-
gen naam als in naam van het kind G., wegens de oorspronkelijke weigering van de amb-
tenaar van de burgerlijke stand om akte te nemen van zijn verklaring van erkenning, wel-
ke vordering trouwens zowel door de eerste rechter als door het hof van beroep ontvanke-
lijk werd verklaard, door te oordelen dat die vordering abstracte en theoretische zaken be-
trof (schending van de artikelen 17, 18, 702, §1, 3°, 807, 1042 en 1068 van het Gerechte-
lijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De fout van de administratieve overheid die, op grond van de artikelen 1382 
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en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, haar aansprakelijkheid in het gedrang kan 
brengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden 
dat beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige 
en voorzichtige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behou-
dens onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een misken-
ning inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag 
met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde,  waarbij die overheid ver-
plicht is iets niet te doen of iets op een bepaalde manier wel te doen. 

Het arrest beslist dat de eerste twee verweerders geen fout kan worden verwe-
ten die gebaseerd is op de op artikel 319, §3, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-
boek, in de versie ervan die van toepassing is op het geschil, gegronde weigering 
om de erkenning door de eiser van het op 10 november 1994 geboren kind G. D. 
ontvankelijk te verklaren.

Luidens die bepaling is de erkenning, indien het kind minderjarig en niet-ont-
voogd is, alleen ontvankelijk mits de moeder vooraf toestemt.

In het arrest nr. 39/90 van 21 december 1990 heeft het Grondwettelijk Hof, als 
antwoord op een prejudiciële vraag, voor recht gezegd dat, door de ontvankelijk-
heid van de erkenning van een minderjarig,  niet-ontvoogd kind door de man 
wiens vaderschap niet is betwist afhankelijk te stellen van de voorafgaande toe-
stemming van de moeder, artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek de artike-
len 6 en 6bis, thans 10 en 11, van de Grondwet schendt.

Dat hof heeft in het arrest nr. 63/92 van 8 oktober 1992 gepreciseerd dat artikel 
319, §3, van het Burgerlijk Wetboek de voornoemde grondwetsartikelen welis-
waar schendt in zoverre het de ontvankelijkheid van de erkenning van een min-
derjarig niet-ontvoogd kind afhankelijk stelt van de voorafgaande toestemming 
van de moeder, terwijl zij het vaderschap niet betwist, en in zoverre, wanneer de 
zaak naar de rechtbank wordt verwezen, het die rechtbank machtigt te oordelen 
of de erkenning kan plaatsvinden, zelfs wanneer niet is bewezen dat de verzoeker 
niet de vader is, maar ze daarentegen niet schendt in zoverre het de ontvankelijk-
heid van de erkenning van een minderjarig niet-ontvoogd kind door een man 
wiens vaderschap zij betwist, afhankelijk stelt van de voorafgaande toestemming 
van de moeder, en in zoverre het bepaalt dat, wanneer de zaak naar de rechtbank 
wordt verwezen, de rechtbank het verzoek afwijst indien het bewijs wordt gele-
verd dat de verzoeker niet de vader is.

Door te overwegen "dat de ambtenaren van de burgerlijke stand, conform de 
vigerende wetgeving, in het stadium van de erkenning, zeker niet aan de toe-
stemming van de moeder mogen voorbijgaan, daar het ongrondwettig verklaren 
van artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek slechts doelt op het geval waar 
het vaderschap niet wordt betwist, hetgeen bij de moeder moet worden nage-
gaan" verantwoordt het arrest, dat vaststelt dat de eiser het kind wilde erkennen 
zonder de toestemming van de eiseres, zijn moeder, naar recht zijn beslissing. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het arrest neemt aan, zoals de eerste rechter, dat de derde verweerder een fout 

heeft  begaan  "door  een  ongrondwettige  bepaling  jarenlang  in  werking  te 
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houden".
Om te beslissen dat die verweerder niet aansprakelijk is omdat er geen oorza-

kelijk verband is tussen de fout en de schade waarvoor vergoeding wordt gevor-
derd, overweegt het, zowel op zijn eigen gronden als op de overgenomen gron-
den van het beroepen vonnis, dat de eiser, vader van een kind geboren uit een 
vrouw die zijn vaderschap niet betwistte en zich niet tegen die erkenning verzet-
te, zich niet in een feitelijke toestand bevond waarin de ongrondwettige bepaling 
van de artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek op hem moest worden toege-
past, maar dat hij "alles (in het werk heeft gesteld) opdat (het) op hem wordt toe-
gepast en er een frontale aanval tegen te richten om zo zijn strijd tegen de discri-
minerende regels inzake afstamming tot het uiterste te drijven".

Eerste onderdeel
Het arrest oordeelt niet dat artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek een on-

derscheid maakt naargelang de reden van het ontbreken van de door dat artikel 
opgelegde toestemming en evenmin dat  de ongrondwettigheid van dat  artikel 
slechts bestaat in zoverre het een uitdrukkelijke of formele toestemming zou ver-
eisen, maar stelt vast dat de eiseres haar toestemming voor de voorgenomen er-
kenning niet weigerde, zodat die feitelijke toestand uitsluit dat die bepaling de 
erkenning had kunnen beletten.

Het is voor het overige niet tegenstrijdig te overwegen, enerzijds, dat de amb-
tenaar van de burgerlijke stand de litigieuze erkenning niet heeft willen aanvaar-
den omdat de eiseres bij hem haar toestemming niet had uitgedrukt, anderzijds, 
dat die toestemming, die elke discriminatie uitsluit, bestond.

Tweede onderdeel
Het arrest, dat geen uitspraak doet over de ontvankelijkheid van de vorderin-

gen, omschrijft het geschil, dat bij de bodemrechter aanhangig is gemaakt we-
gens de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning 
van de eiser aan te nemen, niet als "theoretisch en abstract", maar stelt wel eisers 
wil vast om er voor de zorgen dat artikel 319, §3, van het Burgerlijk Wetboek op 
hem wordt toegepast en de daaruit voortvloeiende kwesties, waarover het vonnis 
van 16 juni 1995 geen uitspraak doet.

Het middel, in al zijn onderdelen, mist feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: 
mrs. Geinger, Gérard en Wouters.
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Nr. 201

1° KAMER - 19 maart 2010

1º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - BELGISCH INSTITUUT VOOR 
POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE - VOORAFGAAND VERHOOR - VORM

2º TELEGRAAF EN TELEFOON - BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN 
TELECOMMUNICATIE - BESLISSING - VOORAFGAAND VERHOOR - VORM

1º en 2° Artikel 19, eerste lid, van de wet van 17 januari 2003 dat aan elke persoon die 
rechtstreeks en persoonlijk betrokken is bij een besluit van het B.I.P.T. de gelegenheid  
biedt om vooraf gehoord te worden, bepaalt niet dat de betrokken persoon mondeling 
gehoord moet worden1. (Art. 19, eerste lid, Wet 17 jan. 2003)

(BELGACOM nv T. BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0048.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 maart 2007 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 19 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regula-

tor van de Belgische post- en telecommunicatiesector;
- de artikelen 774, tweede lid, en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest  verklaart  het beroep tegen verweerders beslissing van 12 november 2004 

slechts "heel gedeeltelijk gegrond" en "vernietigt de beroepen beslissing in zoverre zij (de 
eiseres) oplegt om (...) binnen tien werkdagen een nieuw referentieaanbod (aan de ver-
weerder) voor te leggen". Het arrest verwerpt evenwel verscheidene grieven die de eiseres 
tegen de beslissing van de verweerder had aangevoerd.

Het arrest verklaart de door de eiseres aangevoerde grief "dat zij niet vooraf gehoord 
werd" om de onderstaande redenen "niet-gegrond":

"3. (De eiseres) zet in haar beroepschrift uiteen dat zij herhaaldelijk, en meer bepaald in 
de brief van 10 november 2004 - die niet is overgelegd aangezien (de eiseres) geen dos-
sier had neergelegd - gevraagd had om door (de verweerder) over precieze punten te wor-
den gehoord. Zij verwijt (de verweerder) dat hij zijn beslissing heeft genomen zonder haar 
te hebben gehoord en zonder haar verklaringen in aanmerking te hebben genomen;

1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr 201.
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4. Artikel 19 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regu-
lator van de Belgische post- en telecommunicatiesector schrijft voor dat de raad (van de 
verweerder)  elke  persoon die  rechtstreeks  en persoonlijk  bij  een besluit  betrokken is, 
hoort vooraleer een beslissing wordt genomen;

Door het hof van beroep te Brussel uitdrukkelijk volle rechtsmacht te verlenen, wilde 
de wetgever zijn bevoegdheden niet beperken tot het vernietigen van de onwettige beslis-
singen  (van  de  verweerder)  en  dat  hof  de  bevoegdheid  verlenen  om  de  beroepen 
beslissing op alle punten, zowel de facto als de iure, te wijzigen;

De vaststelling van een mogelijke miskenning van de tegensprekelijke aard van de ad-
ministratieve procedure, van het recht van verdediging of van het algemeen administra-
tiefrechtelijk beginsel 'audi alteram partem' kan echter, op zichzelf, niet leiden tot de ge-
grondheid van het beroep tot nietigverklaring in zoverre (de eiseres) de mogelijkheid heeft 
om voor het hof (van beroep), dat over de zaak zelf uitspraak kan doen, al haar argumen-
ten in het kader van haar beroep uiteen te zetten, wat zij ook doet. Bovendien moet reke-
ning worden gehouden met het feit dat, in dit geval, (verweerders) beslissing er niet in be-
stond (de eiseres) een sanctie op te leggen;

5. Voorts moet worden vastgesteld dat, naast de talrijke voorafgaande contacten tussen 
(de partijen), (de eiseres) gehoord werd op 20 september 2004, vóór de raadpleging van 
de markt van 24 september 2004, en dat (de verweerder) op zijn website zijn ontwerp van 
beslissing van 8 november 2004 heeft gepubliceerd, waartegen (de eiseres) haar schrifte-
lijke opmerkingen heeft kunnen aanvoeren, hetgeen zij 10 november 2004 heeft gedaan 
op. De termijnen waarover (de eiseres) beschikt, waren weliswaar erg kort, maar ze zijn 
het gevolg van de wettelijke verplichtingen die (de verweerder) een strikt tijdschema op-
leggen;

Overigens bevestigt (de eiseres) alleen maar dat, indien zij mondeling gehoord was - 
wat niet verplicht is (P. Lewalle, Contentieux administratif, Larcier, 2002, 178) -, zij an-
dere opmerkingen over het ontwerp van beslissing had kunnen uiten, maar daarbij verdui-
delijkt zij niet om welke opmerkingen het ging en toont zij evenmin aan waarom die op-
merkingen (de verweerder) ertoe zouden hebben aangezet een ander standpunt in te ne-
men;

Tot slot werd (de eiseres) niet anders behandeld dan alle overige operatoren;
Bovendien kan de omstandigheid dat (de verweerder) de uitleg van (de eiseres) tot sta-

ving van haar referentieaanbod heeft afgewezen, niet de vaststelling rechtvaardigen dat 
(de verweerder) de aangevoerde wetsbepaling heeft geschonden;

Het is dus onjuist aan te voeren dat (de eiseres) haar standpunt niet heeft kunnen uiteen-
zetten.

Bijgevolg is het middel niet gegrond".
Grieven
Krachtens artikel 19 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van 

de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector biedt de raad (van de ver-
weerder) elke persoon die rechtstreeks en persoonlijk bij een besluit betrokken is, de gele-
genheid om vooraf gehoord te worden.

De eiseres heeft in haar conclusie het volgende aangevoerd:
"(De eiseres) (had) (de verweerder) herhaaldelijk, en meer bepaald in haar brief van 10 

november 2004, gevraagd om over precieze punten te worden gehoord;
(De verweerder) citeert in zijn conclusie passages uit de bestreden beslissing waaruit 

blijkt dat (de verweerder), om reden van een door (de eiseres) gevraagde 'stabilisering'' 
zijn beslissing(en) van de vorige jaren heeft gehandhaafd, zodat hij ervan uitgaat dat (de 
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eiseres) werd gehoord;
(De verweerder) voert tevens aan dat (de eiseres) via haar beroepschrift, de gelegenheid 

heeft gehad haar argumenten aan te voeren en dus door het hof (van beroep) gehoord te 
worden, zodat die grief noch de onwettigheid van de beslissing, noch, derhalve, de vernie-
tiging ervan, tot gevolg kan hebben.

Aldus geeft (de verweerder) toe dat hij (de eiseres) niet daadwerkelijk gehoord heeft;
(De verweerder) heeft de schriftelijke uitleg van (de eiseres) niet onderzocht, noch in 

aanmerking genomen en hij heeft evenmin positief geantwoord op haar vraag, in de brief 
van 10 november 2004, om over precieze punten gehoord te worden;

Aangezien (de eiseres) gevraagd heeft gehoord te worden en (de verweerder) gewei-
gerd heeft op die vraag in te gaan, kan hij niet regelmatig ervan uitgaan dat hij kennis 
heeft gehad van de argumenten van (de eiseres), noch dat ze beperkt bleven tot de argu-
menten die (zij) schriftelijk had uiteengezet;

De naleving van de regel 'audi alteram partem' (de partijen horen) is geen louter forme-
le verplichting: het gaat om een beginsel dat wel degelijk betrekking heeft op de grond, en 
dus de inhoud van de beslissing zelf, aangezien de verplichting tot het horen daadwerke-
lijk uitgevoerd moet worden, wat inhoudt dat de verschillende argumenten en inlichtingen 
in overweging moeten worden genomen en dus beoordeeld moeten worden. Hieruit volgt 
dat de grond zelf van de beslissing aangetast is door een miskenning van het beginsel dat 
(...) is neergelegd in artikel 19 van de wet van 17 januari 2003;

(De verweerder) kan trouwens niet tegelijk aanvoeren, wat hij toch doet, enerzijds, dat 
(het hof van beroep) niet bevoegd is om zijn eigen beslissing in de plaats te stellen van die 
(van de verweerder) en, anderzijds, dat de wettigheid van zijn beslissing niet is aangetast 
door de miskenning van die regel op grond dat (de eiseres) voor het hof van beroep uitleg 
kan geven".

Eerste onderdeel
Zoals in conclusie is aangevoerd, betreft het recht waarover, krachtens artikel 19 van de 

wet van 17 januari 2003, elke persoon die rechtstreeks en persoonlijk bij een besluit be-
trokken is, beschikt om vooraf gehoord te worden en de verplichting voor de verweerder 
om dat recht te eerbiedigen, de grond van de door (de verweerder) te nemen beslissing en 
gaat het niet om een louter formele verplichting waarvan de miskenning geen invloed zou 
hebben op de wettigheid van de beslissing, in zoverre (de eiseres) voor het hof van beroep 
uitleg kon geven.

Het recht uit voornoemd artikel 19 hangt niet af van de voorwaarde dat aan de betrok-
ken persoon een sanctie wordt opgelegd.

Het recht "om vooraf gehoord te worden", zoals bedoeld in artikel 19 van de wet van 17 
januari 2003, impliceert het recht om "mondeling" gehoord te worden.

Dat recht wordt niet afhankelijk gemaakt van het feit dat degene die het wil aanvoeren, 
moet aantonen dat zijn opmerkingen pertinent zijn. De omstandigheid dat de betrokken 
persoon " niet anders wordt behandeld dan alle overige operatoren" verantwoordt niet dat 
zijn vraag om, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 17 januari 2003, "vooraf ge-
hoord te worden" wordt verworpen.

Het arrest dat oordeelt dat de vaststelling van een mogelijke miskenning van de aan de 
raad (van de verweerder) opgelegde verplichting de betrokken persoon te horen vooraleer 
jegens hem een beslissing wordt genomen, op zichzelf, niet kan leiden tot de gegrondheid 
van het beroep tot nietigverklaring in zoverre (de eiseres) de mogelijkheid heeft om voor 
het hof van beroep al haar argumenten in het kader van haar beroep uiteen te zetten en in 
zoverre (verweerders) beslissing er niet in bestond (de eiseres) een sanctie op te leggen, 
geeft aldus een onjuiste uitlegging van de inhoud, van de juridische draagwijdte en van de 
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voorwaarden van de in artikel 19 van de wet van 17 januari 2003 vervatte verplichting. 
Het arrest schendt aldus die bepaling en is, in zoverre het op een dergelijke onjuiste uit-
legging steunt, niet naar recht verantwoord..

Althans, door de op grond van die reden aangevoerde grief te verwerpen, antwoordt het 
arrest niet op het middel dat de eiseres in haar conclusie aanvoerde en volgens hetwelk de 
miskenning van de in artikel 19 van de wet van 17 januari 2003 vervatte verplichting de 
grond zelf van de beslissing aantast en niet een louter vormgebrek was dat geen invloed 
zou hebben op de wettigheid van de beslissing, omdat de betrokken persoon uitleg kon 
geven in het kader van een beroep voor het hof van beroep.

Het arrest beantwoordt dat middel niet en is bijgevolg niet regelmatig met redenen om-
kleed en schendt artikel 149 van de Grondwet, dat de rechter verplicht zijn beslissingen 
met redenen te omkleden en te antwoorden op alle door de partijen regelmatig aangevoer-
de middelen.

Het arrest schendt tevens artikel 19 van de wet van 17 januari 2003, in zoverre het, in 
weerwil van de hierboven uiteengezette betekenis en juridische draagwijdte van die bepa-
ling, oordeelt dat de betrokken persoon 1. niet "mondeling" gehoord hoeft te worden (ook 
al vraagt hij dat); 2. moet bewijzen dat de opmerkingen die hij wil aanvoeren pertinent 
zijn en 3. moet aantonen dat hij "anders dan alle overige operatoren" behandeld is.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Door te vermelden dat "de vaststelling van een mogelijke miskenning van de 

tegensprekelijke aard van de administratieve procedure, van het recht van verde-
diging of van het algemeen administratiefrechtelijk beginsel audi alteram partem 
(...), op zichzelf, niet (kan) leiden tot de gegrondheid van het beroep tot nietig-
verklaring in zoverre (de eiseres) de mogelijkheid heeft om voor het hof (van be-
roep), dat over de zaak zelf uitspraak kan doen, al haar argumenten in het kader 
van haar beroep uiteen te zetten, wat zij ook doet", beantwoordt het arrest de 
conclusie van de eiseres die het tegenovergestelde staande houdt.

Voor het overige biedt de raad van de verweerder, luidens artikel 19, eerste lid, 
van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator 
van de Belgische post- en telecommunicatiesector, elke persoon die rechtstreeks 
en persoonlijk bij een besluit betrokken is, de gelegenheid om vooraf gehoord te 
worden.

Die bepaling zegt niet dat de betrokken persoon mondeling gehoord moet wor-
den.

Het arrest, dat vaststelt dat "naast de talrijke voorafgaande contacten tussen (de 
partijen), (de eiseres) gehoord werd op 20 september 2004, vóór de raadpleging 
van 24 september 2004, en dat (de verweerder) op zijn website zijn ontwerp van 
beslissing van 8 november 2004 heeft gepubliceerd, waartegen (de eiseres) haar 
schriftelijke  opmerkingen  heeft  kunnen  aanvoeren,  hetgeen  zij  10  november 
2004 heeft gedaan", en dat oordeelt dat "het niet verplicht was" haar mondeling 
te horen, verantwoordt naar recht zijn beslissing om het door de eiseres aange-
voerde middel als zou voornoemd artikel 19, eerste lid, niet zijn nageleefd, niet-
gegrond te verklaren.
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De overige overwegingen waartegen het onderdeel opkomt, zijn bijgevolg ten 
overvloede gegeven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

19 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. De Gryse en Mahieu.

Nr. 202

1° KAMER - 19 maart 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - ONGEVAL - SLACHTOFFER - RIJKSAMBTENAAR - VERGOEDING - VERGOEDING 
VAN DE MATERIËLE SCHADE - RUSTPENSIOEN - CUMULATIE - WETTIGHEID

2º PENSIOEN — BURGERLIJK PENSIOEN - ONGEVAL - SCHADE - SLACHTOFFER - 
RIJKSAMBTENAAR - VERGOEDING - VERGOEDING VAN DE MATERIËLE SCHADE - RUSTPENSIOEN - 
CUMULATIE - WETTIGHEID

1º en 2° Het pensioen dat krachtens de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 21 juli 1844 op 
de burgerlijke en kerkelijke pensioenen wordt toegekend aan de tot het pensioen toege-
laten persoon, ook al blijkt hij niet in staat te zijn zijn ambt te blijven uitoefenen, is ver-
schuldigd wegens zijn dienstprestaties als bij de overheid benoemde ambtenaar en vormt  
geen herstel van schade; wanneer een dergelijke persoon aldus het slachtoffer is van 
een door een derde veroorzaakt ongeval, hebben zijn recht op de vergoeding van de  
geleden schade en zijn recht op het pensioen noch dezelfde oorzaak, noch hetzelfde  
voorwerp en is de cumulatie ervan bijgevolg geoorloofd1.  (Artt. 1,  2 en 3, Wet 21 juli 
1844)

(ETHIAS T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0113.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 11 mei en 2 november 

2007 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr 202. 
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De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 3 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerke-

lijke pensioenen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van 11 mei 2007 doet uitspraak over de blijvende materiële scha-

de en oordeelt daarbij dat er geen grond bestaat om het vervroegd rustpensioen af te trek-
ken van de bedragen die aan de verweerster dienen te worden toegekend als herstel van de 
blijvende vermindering van haar arbeidsgeschiktheid en, bijgevolg, veroordeelt het bestre-
den vonnis van 2 november 2007 de eiseres tot betaling aan de verweerster van de bedra-
gen van 7.096,42 euro, te vermeerderen met de compensatoire interest vanaf de gemiddel-
de datum van 10 februari 2005 tot 2 november 2007, voor de periode van 1 april 1996 tot 
31 december 1997, 43.759 euro, te vermeerderen met de compensatoire interest vanaf de 
gemiddelde datum van 25 december 2001 tot 2 november 2007, voor de periode van 1 ja-
nuari 1998 tot 1 oktober 2007, en 64.396,626 euro voor de periode na 1 oktober 2007.

Het bestreden vonnis van 11 mei 2007 baseert zijn beslissing op de onderstaande over-
wegingen:

" 7. De materiële schade waarvoor (de verweerster) thans vergoeding vordert, bestaat in 
de vermindering van haar economische waarde op de arbeidsmarkt, die zij uitdrukt in een 
percentage (dat van de blijvende ongeschiktheid zoals die voortvloeit uit het deskundigen-
verslag, zijnde 35 pct. van het inkomen) dat zij voor haar ongeval ontving.

(...) 12. Teneinde de kwestie te beslechten die aan de rechtbank wordt voorgelegd, moet 
eerst worden bepaald waarmee het aan de rijksambtenaren betaalde rustpensioen overeen-
stemt.

(...) 13. Daaruit volgt dat het aan (de verweerster) toegekende vervroegde rustpensioen 
bestaat in een inkomen dat haar op een ongepast tijdstip, wordt toegekend, vanaf de inrus-
testelling, als tegenprestatie voor de tijdens haar beroepsloopbaan verleende diensten en 
zulks, teneinde te beletten dat de administratie verplicht wordt ambtenaren in dienst te 
houden die niet langer in staat zijn hun ambt te vervullen en te vermijden dat die ambtena-
ren in armoede leven omdat hun gezondheidstoestand hun niet langer toestaat hun ambt te 
vervullen.

Het vervroegde rustpensioen dat zij geniet vertegenwoordigt dus geenszins de huidige 
arbeidsgeschiktheid van (de verweerster) maar wel uitsluitend de tegenprestatie van haar 
vorige arbeidsgeschiktheid.

Het feit alleen dat dit rustpensioen valt onder de categorie 'vervangingsinkomens' (...) 
heeft niet tot (gevolg) dat daarom automatisch dezelfde redenering moet worden gevolgd 
als die van (de eiseres).

Zodoende wordt de aan de door een ongeval getroffene die tot de privésector en niet tot 
de overheidssector behoort en die werkloosheidsuitkering geniet - die eveneens een ver-
vangingsinkomen bij uitstek vormt - toegekende vergoeding die hij vordert voor de blij-
vende verminderde arbeidsgeschiktheid, niet van die uitkering afgetrokken alleen maar 
omdat hij een vervangingsinkomen ontvangt (...).

14. Dat vervroegde rustpensioen beoogt niet de schade te herstellen die (de verweer-
ster) zou hebben geleden ten gevolge van het ongeval, maar heeft zijn oorzaak in de wet-
geving betreffende het ambtenarenstatuut.

De redenering van het Hof van Cassatie in zijn arrest van 21 april 2006, (...) waarnaar 
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(de eiseres) in (...) haar conclusies verwijst, kan niet naar dit geval worden uitgebreid aan-
gezien zij gebaseerd is op een specifieke wet betreffende het rustpensioen dat militairen 
kunnen ontvangen en die wet geen gelijkenis vertoont met de wet van 21 juli 1844 op de 
burgerlijke en kerkelijke pensioenen".

Het vonnis van 2 november 2007 baseert zijn beslissing op de onderstaande overwegin-
gen:

"3. De rechtbank was van oordeel dat het vervroegde rustpensioen niet in aanmerking 
genomen moest worden bij de bepaling van de vergoeding die aan (de verweerster) moest 
worden toegekend als herstel van de blijvende vermindering van haar arbeidsgeschikt-
heid.

(...) A. Voor de periode van 1 april 1996 tot 30 september 2007
Voor die periode waarin (de verweerster) sinds 1 januari 1998 onder de loonschaal van 

de graad 30C viel, moeten er twee tijdvakken worden onderscheiden:
- dat vanaf 1 april 1996 tot 31 december 1997
Tijdens die periode moet worden verwezen naar het netto-inkomen van het jaar 1992, 

namelijk 965,56 euro per maand.
De  vergoeding  voor  blijvende  ongeschiktheid  tijdens  die  periode  kan  bijgevolg  als 

volgt worden bepaald: 965,56 euro x 21 (maanden) x 35/100 = 7.096,42 euro. (...)
- dat vanaf 1 januari 1997 (lees 1998) tot 1 oktober 2007
Het  loon  dat  (de  verweerster)  tijdens  die  periode  had  moeten  ontvangen,  bedraagt 

125.028 euro, wat niet wordt betwist.
De  vergoeding  voor  blijvende  arbeidsongeschiktheid  van  (de  verweerster)  bedraagt 

voor die periode dus 125.028 euro x 35/100 = 43.759 euro.
(...) B. Voor de periode na 1 oktober 2007
(...) De vergoeding die is verschuldigd voor blijvende economische ongeschiktheid tij-

dens die periode bedraagt dus 16.308 x 11,282215 x 35/100 = 64.396,626 euro".
Grieven
Krachtens artikel 1 van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelij-

ke pensioenen kan aan ambtenaren die, ingevolge een vaste benoeming of ingevolge een 
door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde benoeming, deel uitmaken van het alge-
mene bestuur en uit de Staatskas worden bezoldigd, pensioen worden verleend op de leef-
tijd van vijfenzestig jaar en na twintig jaar dienst.

Krachtens artikel 2 van die wet kunnen personen als bedoeld in artikel 1, die, bij een 
vaste benoeming of bij een door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde benoeming, 
met een hoofdbetrekking zijn bekleed, ongeacht hun leeftijd of diensttijd, worden gepen-
sioneerd wanneer zij blijken niet in staat te zijn om hun ambt te blijven uitoefenen.

Artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet luidt als volgt: "Uit hoofde van een bijbetrekking 
kan pensioen wegens ongeschiktheid niet worden verleend dan na ten minste tien jaar 
dienst".

Uit die bepalingen volgt dat het vervroegd rustpensioen dat wordt toegekend aan een 
ambtenaar die blijkt niet in staat te zijn om zijn ambt te blijven uitoefenen een vergoeding 
is van zijn arbeidsongeschiktheid en dus een vergoedingsfunctie heeft.

Aldus wordt het invaliditeitsrisico in de overheidssector gedragen door het pensioen-
stelsel, terwijl hetzelfde risico, in de privésector wordt verzekerd in het kader van de rege-
ling betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bijgevolg vergoedt de Staat de blijvende arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar wan-
neer hij wegens een lichamelijke ongeschiktheid in de zin van de artikelen 2 en 3 van de 
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wet van 21 juli 1844 een pensioen betaalt aan een ambtenaar die gewond raakt in een on-
geval dat te wijten is aan de fout van een derde dat leidde tot een vermindering van de 
economische waarde van de getroffene op de arbeidsmarkt.

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek impliceert de volledi-
ge vergoeding van een getroffene voor een schadeveroorzakende fout of nalatigheid de 
verplichting om de getroffene opnieuw in de toestand te plaatsen waarin hij zou hebben 
verkeerd indien de derde hem die schade niet had berokkend. Wanneer het bedrag moet 
worden bepaald van de vergoeding naar gemeen recht, moet er dus rekening worden ge-
houden met het geheel van de verschillende vergoedingen die ten gevolge van de schade 
aan de getroffene zijn uitgekeerd en die hij zonder de schadeveroorzakende fout, nooit 
zou hebben ontvangen.

De cumulatie van die vergoedingen is slechts geoorloofd wanneer die vergoedingen 
noch dezelfde oorzaak, noch hetzelfde voorwerp hebben.

Ook al wordt het vervroegd rustpensioen in de zin van de artikelen 2 en 3 van de wet 
van 21 juli 1844 toegekend ingevolge het wettelijk stelsel van de ambtenarenpensioenen, 
toch vindt het zijn oorzaak in het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals 
het van toepassing is op de ambtenaren,, in zoverre de artikelen 2 en 3 van de wet van 21 
juli 1844 de vergoeding van de lichamelijke ongeschiktheid van de ambtenaar regelen.

Bovendien, in zoverre het vervroegd rustpensioen in de zin van de voornoemde artike-
len ertoe strekt de ambtenaar te vergoeden voor het feit dat hij op blijvende wijze niet lan-
ger in staat is zijn ambt uit te oefenen, net zoals de gemeenrechtelijke vergoeding voor 
blijvende materiële schade ertoe strekt de getroffene voor die schade te vergoeden, heb-
ben die vergoedingen hetzelfde voorwerp.

In deze zaak stond het vast en werd niet betwist dat de verweerster tot het vervroegd 
pensioen was toegelaten wegens lichamelijke ongeschiktheid ten gevolge van een ongeval 
dat veroorzaakt was door een, door de eiseres verzekerde, derde en dat, zonder dat onge-
val, dat pensioen haar niet zou zijn toegekend.

De eiseres, die de materiële schadevergoeding zoals die door de verweerster werd ge-
vorderd wegens haar verminderde economische waarde op de arbeidsmarkt diende te ver-
goeden, mocht dus wettig het bedrag van het pensioen wegens lichamelijke ongeschikt-
heid aftrekken van de vergoedingen die naar gemeen recht waren verschuldigd als herstel 
van de materiële schade ten gevolge van haar blijvende arbeidsongeschiktheid.

Door te beslissen dat "het vervroegde rustpensioen dat zij geniet (...) dus geenszins de 
huidige arbeidsgeschiktheid van (de verweerster) (vertegenwoordigt) maar wel uitsluitend 
de tegenprestatie van haar vorige arbeidsgeschiktheid" en dat het "vervroegde rustpensi-
oen niet beoogt de schade te herstellen die (de verweerster) zou hebben geleden ten gevol-
ge van het ongeval", terwijl,  in de overheidssector het invaliditeitsrisico gedekt wordt 
door het pensioenstelsel en het vervroegde pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 
ertoe strekt het risico op blijvende invaliditeit van de ambtenaar te vergoeden, miskent het 
bestreden vonnis van 11 mei 2007 de aard van het aan de verweerster toegekend pensioen 
en schendt het, bijgevolg, de artikelen 2 en 3 van de wet van 21 juli 1844.

De vernietiging van het bestreden vonnis van 11 mei 2007 leidt de vernietiging van het 
vonnis van 2 november 2007, dat het vervolg ervan is.

Door aan te nemen dat de cumulatie door de verweerster van haar vervroegd rustpensi-
oen met gemeenrechtelijke vergoedingen die hetzelfde voorwerp hebben, namelijk de ver-
goeding van verweersters " blijvende verminderde arbeidsgeschiktheid", neemt het bestre-
den vonnis van 11 mei 2007 aan dat aan de verweerster een vergoeding wordt toegekend 
die hoger ligt dan de schade die zij heeft geleden, en schendt het bijgevolg de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
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Het bestreden vonnis 2 november 2007 dat de vergoeding van de verweerster, berekent 
zonder rekening te houden met het rustpensioen dat zij geniet, kent bijgevolg aan de ver-
weerster een vergoeding toe die hoger ligt dan de schade die zij heeft geleden, en schendt 
bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

(...)
III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 1, eerste lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelij-

ke pensioenen bepaalt dat aan magistraten, ambtenaren en personeelsleden, die, 
ingevolge een vaste benoeming of ingevolge een door of krachtens de wet daar-
mee gelijkgestelde benoeming, deel uitmaken van het algemene bestuur en uit de 
Staatskas worden bezoldigd, pensioen kan worden verleend op de leeftijd van 
vijfenzestig jaar en na twintig jaar dienst.

De artikelen 2 en 3 van die wet bepalen dat de voornoemde personen die, on-
geacht hun leeftijd blijken niet in staat te zijn hun ambt te kunnen blijven uitoe-
fenen, eveneens gepensioneerd kunnen worden, voor zover zij voldoen aan de 
voorwaarde van dienstanciënniteit wanneer die vereist is.

Het pensioen dat krachtens die bepalingen wordt toegekend aan de tot het pen-
sioen toegelaten persoon, ook al blijkt hij niet in staat zijn ambt te kunnen blijven 
uitoefenen, is verschuldigd wegens zijn dienstprestaties als bij de overheid be-
noemde ambtenaar en vormt geen herstel van schade.

Wanneer een dergelijke persoon aldus het slachtoffer is van een door een der-
de veroorzaakt ongeval en wegens lichamelijke ongeschiktheid in ruste wordt 
gesteld, hebben zijn recht op de vergoeding van de geleden schade en zijn recht 
op het pensioen noch dezelfde oorzaak, noch hetzelfde voorwerp en is de cumu-
latie ervan bijgevolg geoorloofd.

Het middel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 2 november 2007 in zoverre het de eiseres 

veroordeelt tot betaling aan de verweerster van 68.924,28 euro in hoofdsom en 
uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt in de rand van het gedeelte-

lijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten; houdt de overige kosten aan 

en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, 

zitting houdende in hoger beroep.

19 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat:  



846 HOF VAN CASSATIE 19.3.10 - Nr. 202 

mr. Simont.

Nr. 203

1° KAMER - 19 maart 2010

1º ACCOUNTANT - INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN - AARD - 
PUBLIEKRECHTELIJKE BEROEPSVERENIGING - OPENBARE INSTELLING - GELIJKSTELLING - GEVOLG - 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GEHEIMHOUDING

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ARTIKEL 93BIS, B.T.W.-
WETBOEK - OPENBARE INSTELLING - INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE 
BELASTINGCONSULENTEN - GELIJKSTELLING - GEVOLG

3º BEROEPSGEHEIM - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ARTIKEL 93BIS, 
B.T.W.-WETBOEK - OPENBARE INSTELLING - INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE 
BELASTINGCONSULENTEN - GELIJKSTELLING - GEVOLG

1º, 2° en 3° Een publiekrechtelijke beroepsvereniging, zoals het Instituut van de accoun-
tants en de belastingconsulenten is weliswaar onafhankelijk, maar moet voor de toepass-
ing van artikel 93bis B.T.W.-wetboek dat geheimhouding oplegt, beschouwd worden als 
een openbare instelling1. (Art. 93bis, W.B.T.W.)

(B. T. INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0603.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 16 september 2008 gewe-

zen door de commissie van beroep bij het Instituut van de accountants en de be-
lastingconsulenten.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 73octies, 85, 85bis en 93bis, inzonderheid, eerste, tweede en vierde lid, 

van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde;

- artikel 329 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 
- de artikelen 22 en 29, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 458 van het Strafwetboek;
- de artikelen 2, 3, 8, 9, 10, 11 en 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boek-

houdkundige en fiscale beroepen;

1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr 203. 
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- de artikelen 3, 5, §2, en 7 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht 
voor accountants en belastingconsulenten;

- artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing die de beroepen uitspraak wijzigt, zegt voor recht dat de tegen 

de eiser ingestelde tuchtvordering om de onderstaande redenen ontvankelijk is:
"Krachtens artikel 3 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en 

fiscale beroepen heeft (de verweerder) als opdracht toe te zien op de opleiding, en de per-
manente organisatie van een korps van specialisten te verzekeren die bekwaam zijn om de 
functies van accountant en belastingconsulent uit te oefenen, waarvan het Instituut de or-
ganisatie kan controleren en bijsturen, met alle noodzakelijke waarborgen qua bekwaam-
heid, onafhankelijkheid en professionele rechtschapenheid (...);  (de verweerder) ziet er 
eveneens op toe dat de aan zijn leden toevertrouwde opdrachten, behoorlijk worden uitge-
voerd; (...) daaruit volgt dat de wettelijke opdracht (van de verweerder), naast de organisa-
tie van het beroep van accountant en belastingconsulent, betrekking heeft op het toezicht 
en dat de verweerder, in het raam daarvan, erop toeziet dat de leden hun beroep uitoefe-
nen in overeenstemming met de wettelijke en verordende bepalingen, met de normen en 
aanbevelingen (van de verweerder),  met inachtneming van de beginselen van waardig-
heid, rechtschapenheid en kiesheid die ten grondslag liggen aan het beroep, en van onaf-
hankelijkheid; (...) om (de verweerder) de mogelijkheid te bieden zijn toezichtsopdracht 
uit  te oefenen, bepaalt  artikel 5, §2, van de wet van 22 april  1999 betreffende de be-
roepstucht voor accountants en belastingconsulenten (...);de mogelijkheid dat elke belang-
hebbende een klacht kan indienen jegens een lid (van de verweerder) is voor de raad (van 
de verweerder) een van de manieren om inlichtingen te ontvangen op grond waarvan hij 
kan beslissen de tuchtprocedure in te stellen (...); het aan de minister van Financiën voor-
behouden klachtrecht wordt uitdrukkelijk beperkt tot de activiteiten van de belastingcon-
sulent die krachtens de artikel 38 (...) van de wet van 22 april 1999 erin bestaan advies te 
verstrekken in alle belastingaangelegenheden, belastingplichtigen bij te staan bij de nako-
ming  van  hun fiscale  verplichtingen  en belastingplichtigen te  vertegenwoordigen;  (...) 
hoewel artikel 93bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde op 
ondubbelzinnige wijze het beginsel huldigt van het beroepsgeheim dat de ambtenaren van 
de belastingadministratie moeten naleven, vermeldt het tweede lid van dat artikel (...); (...) 
om de onderstaande redenen beantwoordt de mededeling van 4 juli 2005 van de federale 
overheidsdienst Financiën btw-ontvangkantoor Namen (aan de verweerder) aan de voor-
waarden van artikel 93bis, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toege-
voegde waarde":

"1° (de verweerder) houdt uitdrukkelijk staande dat hij deel uitmaakt van de 'openbare 
instellingen' waaraan inlichtingen kunnen worden medegedeeld door de ambtenaren van 
de belastingadministratie en met name van de btw-diensten. (...) De raad (van de verweer-
der) beklemtoont terecht de overeenstemming van de definitie van 'openbare instellingen' 
in de artikelen 93bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en 
329 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, die dezelfde criteria hanteren 
(...). Daaruit volgt dat, indien (de verweerder) opgenomen is in de lijst van de in artikel 
329 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde openbare instellingen, 
daaruit  noodzakelijkerwijs  volgt  dat  (de  verweerder) moet worden beschouwd als  een 
'openbare instelling'' in de zin van artikel 93bis van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde (...). Wanneer artikel 329 van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 vermeldt wat moet worden verstaan onder openbare instellingen of inrichtin-
gen,  namelijk  'de  instellingen,  maatschappijen,  verenigingen,  inrichtingen  en  diensten 
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welke de Staat, een Gemeenschap of een Gewest mede beheert, waaraan de Staat, (...) een 
waarborg verstrekt,  op de werkzaamheden waarvan de Staat, een Gemeenschap of een 
Gewest toezicht uitoefent of waarvan het bestuurspersoneel wordt aangewezen door de fe-
derale Regering of een Gemeenschaps- of Gewestregering, op haar voordracht of met haar 
goedkeuring', dan is het duidelijk dat (de verweerder) die voorwaarden vervult aangezien 
hij onder het toezicht valt van de Hoge Raad voor de economische beroepen die bestaat 
uit zeven door de Koning benoemde leden en tot taak heeft, onder meer via het verstrek-
ken van adviezen of aanbevelingen aan de regering, ertoe bij te dragen dat bij de uitoefe-
ning van de opdrachten die de wet aan de bedrijfsrevisoren en de accountants toever-
trouwt en bij de verrichtingen van de accountant en de belastingconsulent het algemeen 
belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer in acht worden genomen en die 
moet worden geraadpleegd:

a) voor elk koninklijk besluit dat moet worden genomen ter uitvoering van de wet van 
22 april 1999 of de wetten betreffende de beroepen van bedrijfsrevisor en accountant;

b) over elke beslissing met een algemene draagwijdte (...) betreffende de technische en 
deontologische normen en aanbevelingen voor de uitoefening van de functie als accoun-
tant en belastingconsulent door de raad (van de verweerder) die niet kan afwijken van dat 
advies 

-  indien het advies betrekking heeft  op een aangelegenheid die betrekking heeft  op 
meer dan één beroep of hoedanigheid;

- indien het advies betrekking heeft op een aangelegenheid die slechts op één beroep of 
hoedanigheid betrekking heeft, tenzij dit uitdrukkelijk met redenen omkleed wordt;

2° indien (de verweerder) geen openbare instelling is in de zin van (die) bepalingen, 
dan nog zou de raad rechtsgeldig de inlichtingen van de belastingadministratie ontvangen, 
aangezien artikel 93bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 
bepaalt dat de mededeling van inlichtingen toegestaan is wanneer zij gericht is tot de par-
ketten en de griffies van de hoven, van de rechtbanken en van alle rechtsmachten; (...) de 
jurisdictionele aard van de tuchtorganen van de (verweerder) kan niet meer worden be-
twist; (...) immers:

a) op de vraag om de juridische aard van de tuchtorganen te bepalen moeten ze be-
schouwd worden als administratieve organen of als jurisdictionele instellingen -, werd ge-
antwoord: "Uit het feit dat de wet de tuchtgerechten heeft opgericht of erkend als zelfstan-
dige organen die uitspraak moeten doen na een debat op tegenspraak, met eerbiediging 
van het recht van verdediging en bij een met redenen omklede beslissing die aan opeen-
volgende instanties kan worden voorgelegd, kan worden afgeleid dat die beslissingen van 
jurisdictionele aard zijn en gezag van gewijsde hebben binnen de perken van de door de 
wetgever aan die gerechten toegekende bevoegdheid' (J. du Jardin, emeritus procureur-ge-
neraal bij het Hof van Cassatie, rede van 1 september 2000, J.T., 30 september, p 625 e.v., 
'Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de wettelijkheid door het 
Hof van Cassatie.', en aangehaalde auteurs, p. 631, nr. 87); (...) de beroepsregels hebben 
een juridisch tintje gekregen net zoals het toezicht door de orde; tucht werd plichtenleer; 
gedragsregels werden codes (ibidem, p. 627 en arrest Arbitragehof, 7 december 1999, nr.° 
129/99), daaruit valt af te leiden dat de tuchtorganen (van de verweerder) een jurisdictio-
neel karakter hebben en dat, mutatis mutandis, de raad (van de verweerder), die als enige 
gemachtigd is om een klacht te ontvangen en ze te seponeren of verwijzen naar de tucht-
raad, als 'parket' optreedt bij (de verweerder); (...) het is niet zonder belang erop te wijzen 
dat tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 juli 1953 houdende oprich-
ting van een Instituut der bedrijfsrevisoren, werd vermeld dat de raad van dat instituut, 
(waaraan) (...) later (opdrachten) zullen worden toevertrouwd vergelijkbaar zijn met die 
van de raad (van de verweerder), optreedt'als procureur des Konings', wat ook kan worden 
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afgeleid uit de bewoordingen van artikel 5, §2, van de wet van 22 april 1999 (...), dat ver-
meldt: 'De Raad onderzoekt de klacht' en, naar gelang van het onderzoek van de bezwa-
ren, 'verklaart hij dat er geen reden is tot vervolging' of 'verwijst hij die persoon naar de 
tuchtcommissie';

b) de inlichting van het btw-ontvangkantoor, met de handtekening van zijn hoofdin-
spectrice, was noodzakelijk om de raad (van de verweerder) in staat te stellen (de ver-
weerder) de wettelijke opdracht uit te voeren waarmee hij belast is in het kader van zijn 
toezichtsopdracht, zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen (...); dat geldt ook om, in voorkomend geval, om 
het lid waarop de inlichting betrekking heeft, te kunnen verwijzen naar het tuchtorgaan 
(artikel 5, §2, van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht) als blijkt dat dat 
lid (van de verweerder):

1° in de uitoefening van zijn opdrachten als accountant en belastingconsulent, tekort 
gekomen is aan zijn beroepsverplichtingen;

2° de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep ten 
grondslag liggen, heeft geschonden;

3° de rechten van de Schatkist manifest schendt of misbruik maakt van de fiscale proce-
dures bij de uitoefening van de activiteiten bedoeld in artikel 38 van de wet van 22 april 
1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen".

Grieven
De artikelen 85 en 85bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 

bepalen de opdrachten die toegewezen zijn aan de ambtenaren van de btw-administratie 
een belastingplichtige de belasting niet betaalt; artikel 85bis preciseert dat de met de in-
vordering belaste ambtenaar ten laste van die belastingplichtige alle derdenbeslagen mag 
leggen; daardoor neemt die ambtenaar kennis van de inlichtingen betreffende de belas-
tingplichtige of derden.

Krachtens artikel 93bis, eerste lid, van dat wetboek is degene "die, uit welken hoofde 
ook, optreedt bij de toepassing van de belastingwetten of die toegang heeft tot de ambts-
vertrekken van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie 
en domeinen, (...) buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstrekte 
geheimhouding aangaande alle zaken waarvan hij wegens de uitvoering van zijn opdracht 
kennis heeft".

Het beroepsgeheim van de ambtenaren van de btw-administratie, en meer bepaald van 
die belast zijn met de invordering van de niet-betaalde belastingen, is strikt, slaat op alle 
inlichtingen of feiten waarvan zij bij of wegens de uitoefening van hun opdrachten kennis 
gehad kunnen hebben, en is van openbare orde; de schending ervan worden trouwens 
strafrechtelijk gestraft ingevolge de artikelen 73octies van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde en 458 van het Strafwetboek.

Daaruit volgt dat er geen enkel rechtsgevolg kan worden verleend aan enige handeling 
die verricht is ten gevolge van of wegens de schending van het bij artikel 93bis van het 
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ingestelde beroepgeheim en, in-
zonderheid, geen enkele vervolging, met name een tuchtvervolging, rechtsgeldig kan wor-
den ingesteld als zij haar oorsprong zou vinden in een handeling die dat geheim schendt.

Artikel 93bis, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waar-
de bepaalt weliswaar: "de ambtenaren van de administratie van de belasting over de toe-
gevoegde waarde, registratie en domeinen, oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere 
administratieve diensten van de Staat, aan de administraties van de Gemeenschappen en 
de Gewesten van de Belgische Staat, aan de parketten en de griffies van de hoven, van de 
rechtbanken en van alle rechtsmachten, en aan de openbare instellingen of organismen in-
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lichtingen verstrekken. De inlichtingen worden aan de bovengenoemde diensten verstrekt 
voor zover zij nodig zijn om de uitvoering van hun wettelijke of bestuursrechtelijke taken 
te verzekeren. Dit verstrekken van inlichtingen moet gebeuren met inachtneming van de 
bepalingen van de ter zake door de Europese Gemeenschappen uitgevaardigde reglemen-
tering".

Aangezien dat het beroepsgeheim van de ambtenaren van de btw-administratie absoluut 
is en slaat op elk feit of enige inlichting waarvan hij kennis heeft in het kader van de uit-
voering van een van zijn opdrachten, zijn alle afwijkingen, en meer bepaald die waarin ar-
tikel 93bis, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 
voorziet, noodzakelijkerwijs uitzonderlijk en slechts voor een strikt beperkende uitlegging 
vatbaar zijn.

Eerste onderdeel
Een ambtenaar van de btw-administratie mag alleen inlichtingen doorgeven aan, onder 

meer, een openbare instelling of inrichting. Dat begrip wordt heel nauwkeurig, en even-
eens beperkend, omschreven in artikel 93bis, vierde lid, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, dat luidt als volgt: "onder openbare instellingen of inrichtin-
gen dienen verstaan de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en dien-
sten welke de Staat mede beheert, waaraan de Staat een waarborg verstrekt, op welker be-
drijvigheid  de  Staat  toezicht  uitoefent  of  waarvan  het  bestuurspersoneel  aangewezen 
wordt door de regering, op haar voordracht of met haar goedkeuring".

Artikel 329 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 verschilt niet van arti-
kel 93bis, vierde lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, dat 
er de letterlijke weergave is; geen van beide teksten bevat een "lijst" van aldus bedoelde 
instellingen en inrichtingen.

Noch uit artikel 2 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fis-
cale beroepen, naar luidt waarvan "er (...) een Instituut van de accountants en de belasting-
consulenten, hierna het Instituut  genoemd, (wordt) opgericht,  dat rechtspersoonlijkheid 
heeft", noch uit artikel 3 van die wet, luidens hetwelk "het Instituut (...) als opdracht heeft 
toe te zien op de opleiding, en de permanente organisatie van een korps van specialisten te 
verzekeren die bekwaam zijn om de functies van accountant en belastingconsulent uit te 
oefenen, waarvan het Instituut de organisatie kan controleren en bijsturen, met alle nood-
zakelijke waarborgen qua bekwaamheid,  onafhankelijkheid en professionele rechtscha-
penheid. Het Instituut ziet er eveneens op toe dat de aan zijn leden (...) toevertrouwde op-
drachten, behoorlijk worden uitgevoerd" evenmin als uit artikel 5, §1, dat preciseert dat 
"het (...) Instituut het tableau vast(stelt) van de leden", valt af te leiden dat de verweerder 
een openbare instelling of inrichting zou zijn in de zin van de artikelen 93bis, vierde lid, 
van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en 329 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992.

Noch de Staat noch enige andere openbare overheid delen in het bestuur van de ver-
weerder, verstrekken hem een waarborg of hebben inspraak in de aanwijzing van zijn lei-
dinggevend personeel; in dat verband preciseert artikel 10 van de wet van 22 april 1999 
immers dat "de leiding van het Instituut wordt verzekerd door de Raad", waarvan alle le-
den voor drie jaar worden aangesteld door de algemene vergadering van het Instituut die 
samengesteld is uit alle op het tableau van de Orde (lees: het Instituut) ingeschreven le-
den.

Alleen maar uit de omstandigheden dat de Hoge Raad voor de economische beroepen 
bevoegd is om in bepaalde aangelegenheden adviezen en aanbevelingen te verstrekken en 
dat de leden ervan door de Staat worden aangewezen, kan niet naar recht worden afgeleid 
dat het Instituut, uit het oogpunt van de beperkende teksten van de artikelen 93bis, vierde 
lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en 329 van het Wet-
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boek van de inkomstenbelastingen 1992, een openbare instelling of inrichting zou zijn in 
de zin van die bepalingen, omdat het aldus onder het toezicht zou vallen van de Staat of 
van de overheid.

De artikelen 7, §1, tweede lid, en 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boek-
houdkundige en fiscale beroepen beperken zich immers ertoe respectievelijk te bepalen: 
"(het stagereglement en het deontologisch reglement (...), alsook de nodige reglementen 
om de werking van het Instituut (...) te verzekeren (...) worden vastgesteld (...) na advies 
van de Hoge Raad bedoeld bij artikel 54" en:

"§1. Er wordt een 'Hoge Raad voor de economische beroepen' opgericht (...). De Hoge 
Raad heeft tot taak via het verstrekken, op eigen initiatief of op verzoek, van adviezen of 
aanbevelingen aan de regering, aan (de verweerder) (...), ertoe bij te dragen dat bij de uit-
oefening van de opdrachten die de wet aan (...) accountants toevertrouwt en bij de verrich-
tingen van de accountant, de belastingconsulent (...) het algemeen belang en de vereisten 
van het maatschappelijk verkeer in acht worden genomen. (...)

De Hoge Raad moet worden geraadpleegd voor elk koninklijk besluit dat moet worden 
genomen ter uitvoering van deze wet of de wetten betreffende de beroepen van bedrijfsre-
visor, accountant (...). De Koning moet elke afwijking van een eensluidend advies van de 
Hoge Raad, uitdrukkelijk met redenen omkleden.

Bovendien moet de Hoge Raad worden geraadpleegd over elke beslissing met een alge-
mene draagwijdte die door de Raad van het Instituut van de accountants en de belasting-
consulenten moet worden genomen in toepassing van artikel 27 (welk artikel enkel ver-
meldt: "de Raad legt de technische en deontologische normen en aanbevelingen vast voor 
de uitoefening van de betrokken functie') (...). De Raad van het Instituut van de accoun-
tants en de belastingconsulenten (...) (kan) niet afwijken van een advies dat door de meer-
derheid van de leden van de Hoge Raad is goedgekeurd, indien het advies betrekking 
heeft op een aangelegenheid die betrekking heeft op meer dan één beroep of hoedanig-
heid. De betrokken Raad kan slechts afwijken van adviezen over een aangelegenheid die 
slechts op één beroep of hoedanigheid betrekking heeft, als dit uitdrukkelijk met redenen 
omkleed wordt.

De Hoge Raad moet de hem gevraagde adviezen binnen drie maanden uitbrengen. Zo 
niet wordt hij geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

§2. De Hoge Raad organiseert permanent overleg met (de verweerder) (...).
§3. De Hoge Raad kan bij de tuchtcommissie van de respectieve Instituten klacht neer-

leggen tegen, naar gelang van het geval, een of neer accountants, (...), belastingconsulen-
ten (...).

§4. De Hoge Raad bestaat uit zeven leden benoemd door de Koning. Vier onder hen, 
van wie één de kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigt, worden voorge-
dragen (...)".

Uit geen enkele van die bepalingen blijkt dat de Hoge Raad voor de economische be-
roepen, ook al worden de leden ervan door de Staat benoemd, op de verweerder enige toe-
zichtsbevoegdheid zou uitoefenen, op algemene wijze m.b.t zijn wettelijke bevoegdheden 
en de uitoefening ervan, de tucht van zijn leden, aangezien het louter verstrekken van ad-
viezen (ook al zouden ze bindend zijn) of van aanbevelingen (die helemaal niet beslissend 
zijn) in geen geval impliceert dat "de Staat", via die instelling, op de activiteiten van de 
verweerder, en meer bepaald op die welke betrekking hebben op de individuele tucht van 
zijn leden, zijn organisatie, zijn financiering, zijn beheer in ruime zin en op het corporatis-
tisch beleid dat het wil voeren, enig toezicht, laat staan enig gezag, hoe gering ook, zou 
uitoefenen.

Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de verweerder een instelling, inrichting 
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of dienst vormde waarvan de Staat, via de Hoge Raad voor de economische beroepen, het 
medebeheer uitoefent of op wiens activiteiten hij toezicht uitoefent in de zin van de artike-
len 93bis, inzonderheid tweede en vierde lid, van het Wetboek van de belasting over de 
toegevoegde waarde, en 329 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zodanig 
dat de ambtenaar van de btw-administratie, zonder zijn beroepsgeheim te schenden, aan 
de raad van de verweerder de feiten mocht melden die hij de eiser ten laste legde, en dat 
op die grond tegen laatstgenoemde ingestelde tuchtvervolging ontvankelijk was, niet naar 
recht verantwoord is en de artikelen 73octies en 93bis, eerste, tweede en vierde lid, van 
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 329 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, 458 van het Strafwetboek, 2, 3, 54 van de wet van 22 april 
1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en 6 van het Burgerlijk Wet-
boek schendt.

(...)
III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 93bis, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde oefenen de ambtenaren van de Administratie van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, die door het eerste lid 
van dat  artikel  verplicht  worden,  buiten het  uitoefenen van hun ambt,  tot  de 
meest volstrekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan zij wegens de 
uitvoering van hun opdracht kennis hebben, hun ambt uit wanneer zij aan andere 
administratieve diensten van de Staat, aan openbare instellingen of organismen 
inlichtingen verstrekken.

Luidens artikel 93bis, vierde lid, van dat wetboek moet onder openbare instel-
lingen of inrichtingen worden verstaan de instellingen, maatschappijen, vereni-
gingen, inrichtingen en diensten welke de Staat mede beheert, waaraan de Staat 
een waarborg verstrekt, op welker bedrijvigheid de Staat toezicht uitoefent of 
waarvan  het  bestuurspersoneel  aangewezen  wordt  door  de  regering,  op  haar 
voordracht of met haar goedkeuring.

Uit die bewoordingen en uit de parlementaire voorbereiding van die artikelen 
volgt dat de wetgever, teneinde niet alleen de belastingfraude maar ook de in-
breuken op niet-fiscale wetten of reglementen te bestrijden, het begrip "openbare 
inrichting" in een ruime zin heeft opgevat.

Een publiekrechtelijke beroepsvereniging die,  zoals het Instituut van de ac-
countants  en  de  belastingconsulenten,  door  de  wet  is  opgericht,  burgerlijke 
rechtspersoonlijkheid heeft en wiens openbaredienstopdracht erin bestaat een be-
roep te organiseren en het toezicht erop uit te oefenen door de toegang tot het be-
roep te regelen, door regels van plichtenleer op te stellen, door toe te zien op de 
naleving van die regels en door de tucht uit te oefenen, is weliswaar onafhanke-
lijk, maar moet voor de toepassing van artikel 93bis van het Wetboek van de be-
lasting over de toegevoegde waarde beschouwd worden als een openbare inrich-
ting.

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

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. 
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.

Nr. 204

3° KAMER - 22 maart 2010

1º VERDELING - NALATENSCHAP - ERFGENAMEN - AKTE VAN VERDELING - PARTIJEN BIJ DE 
AKTE - VOORWAARDEN - UITWERKING - NIET-TEGENSTELBAARHEID - NIETIGHEID

2º VERDELING - NALATENSCHAP - ERFGENAMEN - AKTE VAN VERDELING - PARTIJEN BIJ DE 
AKTE - ERFGENAAM NIET BETROKKEN BIJ DE AKTE VAN VERDELING - UITWERKING - NIET-
TEGENSTELBAARHEID - NIETIGHEID

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - VERDELING - NALATENSCHAP - ERFGENAMEN - AKTE VAN VERDELING - 
PARTIJEN BIJ DE AKTE - ERFGENAAM NIET BETROKKEN BIJ DE AKTE VAN VERDELING - UITWERKING - 
NIET-TEGENSTELBAARHEID - NIETIGHEID

1º De verdeling van een nalatenschap waarbij de erfgenaam niet werd betrokken, kan hem  
niet worden tegengeworpen en artikel 1304 B.W., dat slechts betrekking heeft op de par-
tijen bij de akte, kan hem niet worden tegengeworpen1. (Art. 1304, B.W.)

2º en 3° Een verdeling van een nalatenschap waarbij de erfgenaam niet werd betrokken, is  
t.a.v. laatstgenoemde niet betrekkelijk nietig is en artikel 1304 B.W. is niet van toepassing  
op de rechtsvordering waarover hij beschikt. (Art. 1304, B.W.)

(T. T. L., in aanwezigheid van A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.06.0374.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 21 december 2004 en 27 

maart 2006 zijn gewezen door het hof van beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 18 februari 2010 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

1 De Page, dl. IX, tweede uitg., nr 1459; Dl. II, derde uitg., nr 788; Cass., 3 april 1845, Pas., 1845, I, 
287.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 819, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 29 

april 2001, 828, zoals het opnieuw is ingevoerd bij de wet van 31 maart 1987, 838, zoals 
het van kracht was zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 18 juli 1991, 840, 
zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 29 april 2001, 1304, ge-
wijzigd bij de wet van 14 juli 1976, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1205 en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 21 december 2004 beslist dat de eerste rechter de vordering 

van (de verweerster) ten onrechte heeft geherkwalificeerd.
Het verantwoordt die beslissing op de volgende gronden:
"In zijn eerste vonnis van 17 december 2002 heeft de eerste rechter beslist dat, 'indien 

die verdeling zou moeten worden overgedaan, zij eerst nietig zou moeten worden ver-
klaard', en geoordeeld dat, 'de (verweerster) tegen (die verdeling) bijgevolg een vordering 
tot nietigverklaring instelt', die 'onderworpen is aan de tienjarige verjaringstermijn van ar-
tikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek';

Na de heropening van het debat over dat geschilpunt te hebben bevolen, heeft de eerste 
rechter in het beroepen vonnis van 28 oktober 2003 beslist dat de verdeling van de nala-
tenschap van vader G.L. definitief was en dat 'de vordering (van de verweerster) dus wel 
degelijk als een vordering tot nietigverklaring van de verdeling moet worden gekwalifi-
ceerd en bijgevolg onderworpen is aan de tienjarige verjaringstermijn, die verstreken was 
op de dag dat de rechtsvordering (werd ingesteld)';

De eerste rechter heeft de vordering niet-ontvankelijk verklaard;
In tegenstelling tot wat de eerste rechter meent, heeft (de verweerster) nooit de nietig-

verklaring van de verdeling gevorderd en heeft zij voor het hof (van beroep) gevorderd 
om de vereffening van de gemeenschap (van de echtgenoten) L.-A. en van de nalaten-
schap van vader G.L. te bevelen en met het oog hierop een of twee notarissen aan te wij-
zen, zoals bepaald in de artikelen 1207 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek;

Om de moeilijkheden te verhelpen die ontstaan uit situaties zoals deze, heeft de wet van 
31 maart 1987 het nieuwe artikel 828 in het Burgerlijk Wetboek gevoegd (...);

Achtereenvolgens rijzen dus deze vragen : is de oorspronkelijke vordering (van de ver-
weerster), zoals ze is omschreven, wel ontvankelijk, moet ze voor het hof (van beroep) 
geherkwalificeerd worden in een vordering die ertoe strekt de tegenwaarde van haar aan-
deel te verkrijgen, en wat is de werking van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek in de 
tijd ;

(...) De partijen hebben geen afdoend antwoord op die vragen gegeven en het debat 
moet bijgevolg worden heropend, zodat de partijen hun standpunt over die vragen bij con-
clusie kenbaar kunnen maken".

Het bestreden arrest van 27 maart 2006, dat de beslissing van de eerste rechter op dat 
punt wijzigt, verklaart de oorspronkelijke vordering van (de verweerster) ontvankelijk en 
gegrond, op grond dat "krachtens het eerste lid van artikel 819 van het Burgerlijk Wet-
boek een verdeling die niet onder alle erfgenamen plaatsvindt, geen verdeling is (...), zo-
dat, in dit geval, de zogenaamde verdelingen van 1983, 1994 en 1995, die niet onder alle 
erfgenamen van vader G.L. hebben plaatsgevonden, in werkelijkheid dus 'onbestaande' 
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handelingen zijn die niet kunnen worden tegengeworpen aan (de verweerster) en de on-
verdeeldheid jegens haar dus niet kunnen beëindigen".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel (subsidiair)
Indien de overweging van het eerste bestreden arrest, volgens welke, "contrairement à 

l'opinion du premier juge, (la défenderesse) n'a jamais demandé la nullité du partage", niet 
moet worden begrepen in de zin dat de eerste rechter zou hebben beslist dat (de verweer-
ster) haar rechtsvordering heeft gekwalificeerd als een rechtsvordering tot nietigverklaring 
van de verdeling, dan moet zij worden begrepen als een kritiek op de eerste rechter, omdat 
hij zelf het voorwerp van de vordering van (de verweerster) juridisch heeft geherkwalifi-
ceerd.

(De verweerster) heeft bij een op 11 december 2000 betekende dagvaarding de eiser (en 
de tot bindendverklaring van het arrest) opgeroepen partijen) gedagvaard om de vereffe-
ning van de gemeenschap tussen wijlen G.L. en F.A. en de vereffening van de nalaten-
schap van wijlen G.L. te vorderen. Verschillende verdelingen hadden reeds plaatsgevon-
den tussen de mede-erfgenamen van wijlen G.L., in afwezigheid van (de verweerster).

Artikel 819 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het op het ogenblik van de verschillende 
verdelingen van kracht was, luidde als volgt :

"Wanneer alle erfgenamen aanwezig zijn en meerderjarig, is geen verzegeling van de 
goederen der nalatenschap nodig, en kan de verdeling geschieden in zodanige vorm en bij 
zodanige akte als de belanghebbende partijen dienstig oordelen.

Wanneer niet alle erfgenamen aanwezig zijn, er zich onder hen minderjarigen of onbe-
kwaamverklaarden bevinden, moet binnen de kortst mogelijke tijd verzegeling plaatsheb-
ben, hetzij op verzoek van de erfgenamen, hetzij op vordering van de procureur des Ko-
nings, hetzij ambtshalve door de vrederechter binnen wiens kanton de erfenis is openge-
vallen, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 911bis van het Wetboek van Bur-
gerlijke Rechtsvordering". 

Artikel 1205 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt :
"Wanneer alle mede-eigenaars meerderjarig, tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoor-

digd zijn, kunnen zij te allen tijde de verdeling in onderlinge overeenstemming verrichten 
zoals zij beslissen".

Artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek, dat was opgeheven door de wet van 10 okto-
ber 1967 maar opnieuw is ingevoerd door de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een 
aantal bepalingen betreffende de afstamming, bepaalt het volgende :

"De erfgenamen wier banden van verwantschap met de overledene niet zijn vastgesteld 
en die hun rechten niet hebben opgeëist binnen zes maanden na het openvallen van de na-
latenschap, kunnen de geldigheid van de handelingen die later te goeder trouw zijn ver-
richt door de andere erfgenamen of legatarissen, niet meer betwisten noch hun aandeel in 
natura opvorderen van de goederen die door deze laatsten na die termijn zijn vervreemd of 
verdeeld.

De erfgenaam die niet bij de verdeling werd betrokken, behoudt het recht om de tegen-
waarde van zijn aandeel te vorderen".

Artikel 107 van de voormelde wet van 31 maart 1987 bepaalt het volgende :
"Deze wet is van toepassing op de kinderen geboren vóór haar inwerkingtreding en die 

nog in leven zijn op dat ogenblik, zonder dat daaruit evenwel enig recht in de voordien 
opengevallen erfenissen kan volgen.

De geldigheid van de handelingen en verdelingen die zijn verricht vóór de inwerking-
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treding van deze wet en die een buitenechtelijk kind meer rechten hebben toegekend dan 
die welke het bij de door deze wet opgeheven bepalingen had gekregen, kan evenwel niet 
worden betwist".

Uit die bepalingen volgt dat artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek te dezen niet van 
toepassing was, daar de nalatenschap van wijlen vader G.L. is opengevallen in 1983.

Artikel 838 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was tijdens de verdeling 
van 1983, bepaalde wat volgt :

"Wanneer niet alle mede-erfgenamen aanwezig of door een lasthebber te hunner keus 
vertegenwoordigd zijn of wanneer zich onder hen onbekwaamverklaarden, in een gesticht 
geplaatste of ten huize afgezonderde krankzinnigen, of minderjarigen bevinden, zelfs al 
zijn dezen ontvoogd, of indien de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is 
aanvaard, moet de verdeling geschieden in de vorm bepaald in artikel 1206 van het Ge-
rechtelijk Wetboek".

Artikel 838 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht is sinds de wet van 18 juli 
1991, dus met name ook tijdens de verdeling van 1994, was als volgt gesteld :

"Wanneer niet alle mede-erfgenamen aanwezig of door een lasthebber van hun keuze 
vertegenwoordigd zijn of wanneer zich onder hen onbekwaamverklaarden bevinden, per-
sonen aan wie krachtens de artikelen 488bis, a) tot k), een voorlopige bewindvoerder is 
toegevoegd, of minderjarigen, zelfs al zijn deze ontvoogd, of indien de nalatenschap on-
der voorrecht van boedelbeschrijving is aanvaard, moet de verdeling geschieden in de 
vorm bepaald in artikel 1206 van het Gerechtelijk Wetboek".

Artikel 1206 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt wat volgt :
"Indien er onder de mede-eigenaars een minderjarige is, geschiedt de verdeling door 

een notaris, onder voorzitterschap en met goedkeuring van de vrederechter. Alle mede-ei-
genaars moeten erbij tegenwoordig zijn in persoon, bij gemachtigde of in voorkomend ge-
val door hun wettelijke vertegenwoordiger. De curator van de ontvoogde minderjarige en 
de toeziende voogd zijn eveneens tegenwoordig, zonder dat de strijdigheid van belangen 
tussen hen en de minderjarigen grond oplevert tot vervanging.

(...) Indien de rechter op een verzoekschrift dat de partijen hem voorleggen, zijn goed-
keuring weigert, stelt hij dit vast bij een met redenen omklede beschikking, waartegen 
voor alle partijen gezamenlijk hoger beroep openstaat. Bij gebreke van goedkeuring kan 
de verdeling niet worden voortgezet dan in de vorm van de gerechtelijke verdeling".

Artikel 840 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het van kracht was vóór de wijziging er-
van bij de wet van 29 april 2001, bepaalde wat volgt :

"Verdelingen, overeenkomstig de hierboven voorgeschreven regels gedaan, hetzij door 
voogden met machtiging van een familieraad, hetzij door ontvoogde minderjarigen met 
bijstand van hun curator, hetzij namens afwezigen of niet aanwezigen, zijn definitief; zij 
zijn slechts provisioneel, indien de voorgeschreven regels niet zijn nagekomen".

Artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wat volgt :
"In alle gevallen waarin de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van 

een overeenkomst niet door een bijzondere wet tot een kortere tijd is beperkt, duurt deze 
rechtsvordering tien jaren.

In geval van geweld begint deze tijd eerst te lopen van de dag waarop dit heeft opge-
houden en, in geval van dwaling of van bedrog, van de dag waarop deze zijn ontdekt.

Ten aanzien van handelingen van onbekwaamverklaarden, begint de tijd te lopen van 
de dag waarop de onbekwaamverklaring is opgeheven; en ten aanzien van handelingen 
van minderjarigen, van de dag van de meerderjarigheid".

Uit die bepalingen volgt dat de verdeling, in geval van goedkeuring van de betrokke-
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nen, kan geschieden op de door de deelgenoten gekozen wijze. Wanneer een deelgenoot 
niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is, kan de verdeling in der minne geschieden door 
een notaris, onder voorzitterschap van de vrederechter en in aanwezigheid van de ver-
schillende wettelijke vertegenwoordigers.

Wanneer de in artikel 1206 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde regels niet zijn na-
gekomen, is de verdeling, overeenkomstig artikel 840 van het Burgerlijk Wetboek, slechts 
voorlopig en niet definitief. De definitieve verdeling is die welke aan elke deelgenoot een 
kavel uit de eigendom toekent. De voorlopige verdeling kent aan elke deelgenoot het ge-
bruik of het vruchtgebruik van de voorlopig verdeelde kavels toe maar maakt geen einde 
aan de onverdeeldheid van de eigendom. Een dergelijke verdeling is in elk geval niet on-
bestaande.

Artikel 840 van het Burgerlijk Wetboek heeft de in het gemeen recht opgelegde nietig-
heid vervangen door een gedeeltelijke nietigheid van de onrechtmatige verdeling, die be-
staat in de verdeling van de eigendom. Het gaat om een nietigheid die strekt tot bescher-
ming van de particuliere belangen en niet van het algemeen belang en die dus een betrek-
kelijke en geen volstrekte nietigheid is.

Overeenkomstig artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek, moet de rechtsvordering tot 
nietigverklaring worden ingesteld binnen een termijn van tien jaar. Hoewel die bepaling 
niet verduidelijkt wanneer die termijn begint te lopen in geval van een verdeling die heeft 
plaatsgevonden in afwezigheid van een deelgenoot, volgt uit de opzet ervan dat zij ingaat 
op het ogenblik dat de niet aanwezige deelgenoot terugkeert of, op zijn minst, wanneer hij 
kennis krijgt van zijn hoedanigheid van mede-erfgenaam. Die terugkeer of die kennisna-
me hebben plaats na de onregelmatige verdeling.

Te dezen staat vast dat de verschillende verdelingen hebben plaatsgevonden buiten de 
aanwezigheid van (de verweerster( en zonder de bemiddeling van de vrederechter en dat 
zij dus niet zijn geschied overeenkomstig artikel 1206 van het Gerechtelijk Wetboek. Het 
definitieve karakter van die verdelingen is bijgevolg aangetast door een betrekkelijke nie-
tigheid, die binnen de in artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde tienjarige ver-
jaringstermijn moet worden gevorderd.

Uit de voormelde overwegingen volgt dat de vordering van (de verweerster(, die tot een 
nieuwe verdeling strekt, slechts met goed gevolg kon worden ingesteld indien de recht-
bank, vóór de beslissing die deze nieuwe verdeling beval, de eerdere verdelingen nietig 
had verklaard. De vordering van (de verweerster( impliceerde dus dat zij om een dergelij-
ke nietigverklaring zou verzoeken.

Het bestreden arrest van 21 december 2004, dat beslist dat (de verweerster(, in tegen-
stelling tot wat de eerste rechter meent, nooit de nietigheid van de verdeling gevorderd 
heeft, verwijt de eerste rechter ten onrechte, ingeval het eerste onderdeel van het middel 
ongegrond zou worden verklaard, dat hij de vordering van (de verweerster( geherkwalifi-
ceerd heeft, terwijl hij daartoe gehouden was. In zoverre voornoemd arrest ten onrechte, 
en met name om die reden, de wijziging van de beslissing van de eerste rechter tot gevolg 
heeft, schendt het derhalve, net als het bestreden arrest van 27 maart 2006, dat in het ver-
lengde ervan ligt, de in het middel bedoelde bepalingen.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 819, zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 29 

april 2001, 828, zoals het opnieuw is ingevoerd bij de wet van 31 maart 1987, 838, zoals 
het van kracht was zowel vóór als na de wijziging ervan bij de wet van 18 juli 1991, 840, 
zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de wet van 29 april 2001, 1304, ge-
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wijzigd bij de wet van 14 juli 1976, 1319, 1320, 1322 en 2262, zoals het van kracht was 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 juni 1998, van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 1205 en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 27 maart 2006 beslist dat de litigieuze verdelingen onbestaan-

de waren en dat de vordering van (de verweerster) dus ontvankelijk en gegrond is.
Het verantwoordt die beslissing om alle redenen die hier als volledig weergegeven wor-

den beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen :
"Welnu, krachtens het eerste lid van artikel 819 van het Burgerlijk Wetboek 'is een ver-

deling die niet onder alle erfgenamen plaatsvindt, geen verdeling' (...), zodat, in dit geval, 
de zogenaamde verdelingen van 1983, 1994 en 1995, die niet onder alle erfgenamen van 
vader G.L. hebben plaatsgevonden, in werkelijkheid dus 'onbestaande' handelingen zijn 
die niet kunnen worden tegengeworpen aan (de verweerster) en die de onverdeeldheid je-
gens haar dus niet kunnen beëindigen;

Die niet-tegenwerpelijkheid - die niets te maken heeft met de vraag of de (eiser en de 
tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen) al dan niet te goeder trouw wa-
ren op het ogenblik dat zij zijn overgegaan tot de vereffening van de nalatenschap van va-
der G.L., zonder acht te slaan op de rechten van (de verweerster) - heeft tot gevolg dat de 
bepalingen van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek, die uitgaan van de veronderstel-
ling dat er een regelmatige verdeling tussen de erfgenamen van de de cujus heeft plaatsge-
vonden - wat te dezen niet is geschied -, niet kunnen worden toegepast.

Artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek kan te dezen overigens ook niet worden toege-
past, aangezien de afstamming van (de verweerster( in rechte is bewezen [...];

De oorspronkelijke hoofdvordering van (de verweerster( is dus wel degelijk ontvanke-
lijk en gegrond binnen de hierna gepreciseerde grenzen".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het op het ogenblik van de feiten van 

toepassing was, luidde als volgt : "Alle rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlij-
ke, verjaren door verloop van dertig jaren, zonder dat hij die zich op deze verjaring be-
roept, verplicht is daarvan enige titel te vertonen of dat men hem de exceptie van kwade 
trouw kan tegenwerpen".

Het recht op rechtszekerheid is een algemeen rechtsbeginsel dat voortvloeit uit het be-
ginsel van de rechtsstaat, volgens hetwelk het objectieve recht eenieder in de gelegenheid 
moet stellen zich aldus te gedragen dat hij de juridische gevolgen ervan redelijkerwijs kan 
voorzien en volgens hetwelk eenieder erop moet kunnen rekenen dat de gewettigde ver-
wachtingen die worden gewekt door het objectieve recht of door wat redelijkerwijs als het 
objectieve recht kan worden beschouwd, worden geëerbiedigd.

Dat beginsel omvat enerzijds de objectieve rechtszekerheid, krachtens welke het objec-
tieve recht vereist dat de bronnen en de inhoud van het recht vaststaan, dat het recht een 
stabiel karakter vertoont en dat de eerbiediging van dat recht door de rechterlijke macht 
gewaarborgd wordt. Het omvat anderzijds ook de subjectieve rechtszekerheid, op grond 
waarvan aan de rechtzoekende zekerheid wordt geboden om het bestaan en het behoud 
van zijn subjectieve rechten te handhaven.

Het beginsel van de rechtszekerheid, gelezen in samenhang met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, waarin het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is vastgelegd, 
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vereist dat rechtstoestanden, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij op 
wettige wijze zijn verkregen door de rechtssubjecten waarop zij betrekking hebben tijdens 
een langere periode dan die welke van toepassing is op rechtssubjecten die in een verge-
lijkbare toestand verkeren, niet meer in vraag kunnen worden gesteld.

Het bestreden arrest van 27 maart 2006, volgens hetwelk de litigieuze verdelingen " on-
bestaande " handelingen zijn omdat (de verweerster( hierbij niet werd betrokken, beslist, 
zonder de minste wettelijke grondslag, dat de nietigverklaring van die handelingen gedu-
rende dertig jaar kan worden gevorderd, terwijl de nietigverklaring van de verdelingen die 
krachtens de wet nietig worden geacht, slechts gedurende tien jaar kan worden gevorderd. 
Het bestreden arrest van 27 maart 2006 maakt zodoende een onverantwoord onderscheid 
tussen twee categorieën rechtssubjecten die in dezelfde rechtstoestand verkeren, en discri-
mineert bijgevolg op onverantwoorde wijze die twee categorieën rechtssubjecten op het 
punt van hun capaciteit om zich op het algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtsze-
kerheid te beroepen. Het miskent dus dat beginsel en schendt daarenboven de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest van 21 december 2004 stelt vast dat "vader G.L. op 2 au-

gustus 1981 (is overleden)", dat "zijn nalatenschap in 1983 in der minne (werd) 
vereffend tussen (de eerste tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen par-
tij, zijn weduwe) en zijn drie kinderen, G., P. en G.", en dat de verweerster "zich 
beroept op haar hoedanigheid van wettige dochter van G.L. en van (de eerste tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) om haar aandeel te vorderen 
in haar vaders nalatenschap, die sinds 1983 is vereffend en verdeeld".

Geen van de bepalingen waaruit het onderdeel afleidt dat de verdeling was 
aangetast door een betrekkelijke nietigheid die binnen de bij artikel 1304 van het 
Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn moest worden gevorderd, is van toepassing 
op het geval waarin de erfgenaam, die niet bij de verdeling is betrokken en aan 
wie, bijgevolg, noch die verdeling, noch het voormelde artikel 1304, dat alleen 
betrekking heeft op de partijen bij de akte, kan worden tegengeworpen.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
Het onderdeel  erkent dat,  onder vigeur van artikel  2262 van het Burgerlijk 

Wetboek zoals het op het geschil van toepassing is, alle rechtsvorderingen, zowel 
zakelijke als persoonlijke, verjaren door verloop van dertig jaren.

Uit het antwoord op het tweede onderdeel van het eerste middel en op het eer-
ste onderdeel van het tweede middel volgt dat een verdeling waarbij een erfge-
naam niet is betrokken, ten aanzien van laatstgenoemde niet betrekkelijk nietig is 
en dat  artikel  1304 van het  Burgerlijk  Wetboek niet  van toepassing is  op de 
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rechtsvordering waarover hij beschikt.
Het onderdeel, dat het bestreden arrest van 27 maart 2006 verwijt dat het, zon-

der wettelijke grondslag, heeft beslist dat die rechtsvordering verjaart na dertig 
jaar, faalt naar recht.

(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

22 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 205

3° KAMER - 22 maart 2010

1º ERFENISSEN - LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT - VOORBEHOUDEN ERFDEEL - VRUCHTGEBRUIK

2º ERFENISSEN - LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT - VOORBEHOUDEN ERFDEEL - GIFTEN - 
ANDERE LEGATARISSEN - BESCHIKBAAR GEDEELTE - UITWERKING

1º Artikel  915, §1 en 2, B.W., beperkt het voorbehouden erfdeel  van de langstlevende  
echtgenoot tot een gedeelte van het hem bij  artikel 745bis toegekende vruchtgebruik.  
(Artt. 745bis en 915bis, §§1 en 2, B.W.)

2º In zoverre artikel 1094, tweede lid, B.W., bepaalt dat de langstlevende echtgenoot, in-
geval hij samen met legatarissen opkomt en giften in volle eigendom heeft ontvangen,  
op hetgeen van de nalatenschap en van het  gedeelte van de vooroverledene in  het  
gemeenschappelijk vermogen overblijft, de rechten behoudt die hem zijn toegekend door 
artikel 745bis, B.W., tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald, wijkt het niet af  
van de regels betreffende het beschikbare gedeelte en het voorbehouden erfdeel1. (Artt. 
745bis, 915bis, §§1 en 2, 916 en 1094, tweede lid, B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0284.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 27 januari 2010 van de eerste voorzitter verwe-

1 P. DELNOY, "Le statut patrimonial du conjoint survivant", Bruylant, Brussel, 2004, p. 240, "Le rap-
port des libéralités consenties au conjoint survivant et des libéralités consenties aux descendants du 
défunt";  R.  BOURSEAU,  "Les droits  successoraux du conjoint  survivant",  "Quotité  disponible entre 
époux", Brussel, Larcier, 1982, p. 284.
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zen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert het volgende middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 745bis, inzonderheid §1, 913 tot 919, 1003, 1014 en 1094 van het Burger-

lijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het beroepen vonnis op dat punt wijzigt,
"Zegt voor recht dat (de eerste verweerster), als langstlevende echtgenote, haar vrucht-

gebruik mag uitoefenen op het algemeen legaat dat aan (de eiser) is toegekend en op de 
bijzondere legaten die aan laatstgenoemde en aan de andere bijzondere legatarissen zijn 
toegekend;

Zegt voor recht dat die legaten, in de huidige stand van zaken, in blote eigendom moe-
ten worden overgedragen aan de verschillende legatarissen;

Verleent aan (de eerste verweerster) akte van het feit dat zij zich het recht voorbehoudt 
om (van de eiser) de terugbetaling te vorderen van de successierechten die zij, overeen-
komstig het hierboven vermelde, niet had hoeven te betalen;

Verleent (aan de tiende en de elfde verweerders) akte van hun voorbehoud dat ertoe 
strekt de vergoeding te vorderen van de schade die zij geleden zouden hebben door de 
laattijdige afgifte van de bijzondere legaten die hen naar luid van het eigenhandige testa-
ment van 17 januari 1981 zijn toegekend of doordat die legaten in het bezit (van de eiser) 
zijn gesteld;

Beveelt om tot de verrekening, vereffening en verdeling van de nalatenschap van T. d. 
over te gaan;

Wijst, met het oog hierop, notaris P. V. aan, wiens kantoor gevestigd is te ...;
Wijst tevens notaris S.D. aan, wiens kantoor gevestigd is te ..., om de niet-verschijnen-

de of weigerende partijen te vertegenwoordigen, en kent haar alle, in artikel 1209, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, opgesomde bevoegdheden toe;

Veroordeelt (de eerste verweerster) in een tiende van de kosten, (de eiser) in acht tiende 
van de kosten en (de tiende en de elfde verweerders) (samen) in één tiende van de kosten, 
waarbij de kosten van de twee instanties niet worden begroot omdat de zaak niet in staat 
van wijzen is gesteld".

Het arrest grondt die beslissingen op de volgende redenen :
"(De eerste verweerster) betoogt dat het recht van vruchtgebruik, dat haar krachtens ar-

tikel 745bis van het Burgerlijk Wetboek is toegekend, ook betrekking heeft op de goede-
ren uit het algemeen legaat dat (aan de eiser) is toegekend en uit de bijzondere legaten die 
aan hemzelf en aan derden zijn toegekend;

Zij beroept zich wat dat betreft op artikel 1094, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 
zoals gewijzigd bij artikel 28 van de wet van 14 mei 1981, dat luidt als volgt : 'ingeval de 
langstlevende echtgenoot samen met andere erfgerechtigden of met legatarissen opkomt 
en giften in volle eigendom heeft ontvangen, behoudt hij op hetgeen van de nalatenschap 
en van het gedeelte van de vooroverledene in het gemeenschappelijk vermogen overblijft, 
de rechten die hem zijn toegekend door artikel 745bis, tenzij de schenker of erflater an-
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ders heeft bepaald';
(De eiser) betwist de grondslag van die stelling en sluit zich op dat punt aan bij de eer-

ste rechter, die het volgende beslist heeft :
'Artikel 1094, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft (...) de volgende draagwijd-

te :
- indien de langstlevende echtgenoot die een gift heeft ontvangen, samen met andere 

wettelijke erfgenamen opkomt, kan hij, door die gift van het beschikbare gedeelte af te 
trekken, zijn rechten ab intestat van nature uitoefenen op de rest van de nalatenschap;

De strekking van artikel 1094, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is dus alleen dat 
indien de langstlevende echtgenoot, die een gift heeft ontvangen, samen met een legataris 
opkomt, het erfdeel van de legataris in voorkomend geval kan verminderen door die gift 
van het beschikbare gedeelte af te trekken, indien het beschikbare gedeelte niet volstaat 
om het legaat uit te voeren.

- indien de langstlevende echtgenoot die een gift heeft ontvangen, samen met een lega-
taris opkomt, kan hij het erfdeel van de legataris in voorkomend geval verminderen, door 
die gift van het beschikbare gedeelte af te trekken, indien dit gedeelte niet volstaat voor de 
uitvoering van het legaat;

Artikel 1094 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 28 van de wet van 
14 mei 1981, past binnen het kader van die nieuwe wetgeving die, in vergelijking met de 
beginselen die vóór die wet van kracht waren, de rechten van de overleden echtgenoot 
aanzienlijk uitbreidt, zodat laatstgenoemde een volwaardig erfgenaam wordt;

Er bestaat dus geen grond meer om te verwijzen naar de rechtsleer van vóór 1981 (zie 
met name H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, dl. IX, nr. 6, A, 30), die het 
beginsel van de voorrang van de erfopvolging bij testament op de wettelijke erfopvolging 
vooropstelde in het voordeel van de gehuwde vrouw;

De wetgever heeft in 1981 immers voorrang willen geven aan het beginsel van het hu-
welijk, door de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid te bieden in dezelfde omstan-
digheden en in dezelfde welstand verder te leven als toen de twee echtgenoten nog leefden 
en het idee dat de goederen binnen de familie moeten blijven, voor het overige heeft ge-
schrapt (P. Delnoy, 'Les droits successoraux du conjoint survivant - Loi du 14 mai 1981', 
J. T., 1983, nr. 2, p. 386);

In die zin bepaalt het nieuwe artikel 1094 dat de giften die de langstlevende echtgenoot 
heeft ontvangen, niet tot gevolg hebben dat hij zijn rechten ab intestat verliest, zelfs wan-
neer er samen met hem legatarissen opkomen, wat impliceert dat de wetgever wel degelijk 
voorzien heeft in het geval van een testamentaire erfopvolging met de opvolging ab intes-
tat;

Wanneer, met andere woorden, de overledene zijn echtgenoot het beschikbare gedeelte 
in volle eigendom heeft gegeven, betekent dit daarom niet dat ervan moet worden uitge-
gaan dat hij heeft willen beletten dat zijn echtgenoot, als wettelijk erfopvolger, zou ont-
vangen wat artikel 475bis (leest : 745bis) hem op de overblijvende goederen in vruchtge-
bruik geeft (cf. P. Delnoy, J. T., 1982, nr. 25, p. 394);

De beperking van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, die samen met 
legatarissen opkomt, - zo zij nodig is - vloeit niet hieruit voort dat hij de hoedanigheid van 
begiftigde of legataris met die van erfgenaam ab intestat cumuleert, maar wel, luidens ar-
tikel 1094, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, uit het feit dat de schenker of erflater 
het anders heeft bepaald.

De wetgever heeft hierover geen twijfel laten bestaan;
Hieruit kan worden afgeleid dat de langstlevende echtgenoot die met andere erfgerech-
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tigden of legatarissen opkomt en giften ontvangen heeft, zijn vruchtgebruik in de regel 
wel degelijk kan uitoefenen op de rest van de nalatenschap en op het gedeelte van het ge-
meenschappelijk vermogen en dus ook op de legaten die door de overledene zijn toege-
kend, op voorwaarde, evenwel, dat laatstgenoemde niet anders heeft bepaald;

In tegenstelling tot wat (de eiser) beweert, heeft de regel van artikel 1094, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze is verwoord, niet tot gevolg dat de legaten geen 
enkele uitwerking meer hebben, maar strekken ze slechts ertoe (indien de overledene niet 
anders heeft bepaald) het volle genot ervan uit te stellen tot op de dag van het overlijden 
van de langstlevende echtgenoot, die het vruchtgebruik hierop behoudt. De wetgever heeft 
met andere woorden de legaten - tenzij de overledene kennelijk anders bepaalt - willen be-
zwaren met een vruchtgebruik ten voordele van de langstlevende echtgenoot, wat de ver-
wijzing naar artikel 745bis van het Burgerlijk Wetboek bevestigt (zie R. Bourseau, Les 
droits du conjoint survivant, p. 282);

Nu de regel verduidelijkt is, moet worden nagegaan of T.d. te dezen kenbaar heeft wil-
len maken dat hij het vruchtgebruik van zijn echtgenote heeft willen beperken en hiervan 
de bij algemeen dan wel bij bijzonder legaat toegekende goederen - of zelfs sommige 
daarvan - van vruchtgebruik heeft willen uitsluiten;

Het feit dat (de eiser), samen met (de eerste verweerster), als algemene legataris is aan-
gesteld, toont als dusdanig nog niet aan dat de overledene het vruchtgebruik van laatstge-
noemde heeft willen beperken. Zoals hierboven reeds is gezegd, vertraagt het vruchtge-
bruik immers wel de mogelijkheid om de gelegeerde goederen in volle eigendom te genie-
ten, maar wijzigt het de toewijzing van het legaat (dat, in zekere zin, met het vruchtge-
bruik belast wordt) niet;

(De eiser) betoogt ten onrechte dat de 'andersluidende bepaling' van de overledene, zo-
als bedoeld in artikel 1094, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, stilzwijgend kan zijn. 
Hoewel geen sacramentele bewoordingen vereist zijn, verlangt de wetgever een duidelijke 
wilsuiting van de erflater (cf. P. Delnoy, J.T., 1982, nr. 25, p. 394);

Welnu, nergens staaft de tekst van het testament van 17 januari 1981 of van de codicil 
van 30 december 1982 de stelling volgens welke T. d. het vruchtgebruik van zijn langstle-
vende echtgenoot heeft willen beperken. Wat dat betreft beroept (de eiser) zich ten on-
rechte op de laatste paragraaf van het testament van 17 januari 1981, aangezien die para-
graaf niet ertoe strekt de omvang van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot 
te beperken maar de reden te preciseren waarom de erflater twee algemene legatarissen 
heeft aangesteld. Die paragraaf luidt immers als volgt : 'Ik herhaal : de aanstelling van 
mijn vrouw en (van de eiser) als algemene legatarissen heeft tot doel neven en nichten uit 
mijn nalatenschap te weren om ernstige geschillen te voorkomen en de kosten te dekken 
van het overlijden van mijn vrouw, daar haar plotseling verscheiden enkele van haar naas-
ten wel eens op het idee zou kunnen brengen om aanspraak te maken op sommige van 
mijn bezittingen', wat bevestigt dat de aanstelling van zijn neef, volgens T. d. zelf, niet er-
toe strekt de rechten van zijn echtgenote te beperken maar wel om de erfopvolging in ge-
val van haar overlijden te verzekeren;

De getuigenis (van de zesde verweerder), neef en petekind van T. d., is overigens veel-
zeggend. Hij schrijft immers het volgende :

'Ik kan bevestigen dat mijn oom erg aan zijn familie en aan de familietraditie gehecht 
was. Dat is van groot belang voor deze zaak.

Diezelfde zin  voor  traditie  verklaart  duidelijk waarom mijn tante over  een volledig 
vruchtgebruik beschikt, met inbegrip van de bijzondere legaten. Dat vruchtgebruik werd 
bij de aangifte van nalatenschap feitelijk erkend door mijn broer, mijn zussen en mijn 
nichten.

Mijn  peetoom heeft  in  vertrouwelijke  gesprekken herhaaldelijk  gezinspeeld  op  zijn 
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dood en zijn wil om aan zijn echtgenote het genot van zijn goederen en het gebruik ervan 
na te laten. Ondanks het protest van mijn tante, bevestigde mijn oom zijn wil en maakte 
hij  zo  een  eind  aan  die  discussie.  Zijn  wil  is  volgens  mij  dus  steeds  zeer  duidelijk 
geweest';

Uit de voorgaande vaststellingen en overwegingen volgt dat (de eerste verweerster) het 
recht van vruchtgebruik mag uitoefenen dat aan de langstlevende echtgenoot is toegekend 
op het algemeen legaat dat aan (de eiser) is toegekend en op de bijzondere legaten die aan 
laatstgenoemde en aan de andere bijzondere legatarissen zijn toegekend. De rechtsleer en 
de rechtspraak waarnaar (de eiser) verwijst, kunnen die slotsom niet ontkrachten, daar zij 
betrekking hebben op feitelijke situaties die van het huidige geschil verschillen;

Uit het voorgaande volgt tevens dat de vraag of het voorbehouden erfdeel van (de eer-
ste verweerster) is aangetast, zinloos is, ten eerste omdat, zoals hierboven is gezegd, T. d. 
niet  uitdrukkelijk heeft beschikt dat de omvang van dat voorbehouden erfdeel beperkt 
moest worden en, ten tweede, omdat niet is betoogd dat dat voorbehouden erfdeel, door 
de toepassing van de voormelde slotsom, met  name de uitoefening van het  recht  van 
vruchtgebruik op de gelegeerde goederen, gewijzigd zou worden;

Uit het voorgaande volgt ook dat de legaten, in de huidige stand van zaken, slechts in 
blote eigendom moeten worden overgedragen. (De eerste verweerster) heeft trouwens ver-
klaard dat zij bereid was en blijft om dat te doen, en bijgevolg bestaat er geen grond om 
haar daartoe te veroordelen;

Hieruit volgt, ten slotte, dat de legatarissen die in het eigenhandig testament van 17 ja-
nuari 1991 als blote eigenaars zijn aangesteld, geen aanspraak kunnen maken op de op-
brengst die de gelegeerde goederen sinds het overlijden van T. d. hebben opgeleverd".

Grieven
Het arrest beslist, om de in het middel weergegeven redenen, dat het algemeen legaat, 

dat in volle eigendom aan de eiser is toegekend, alsook de bijzondere legaten die in volle 
eigendom aan laatstgenoemde en aan de verweerders sub 2 tot 11 zijn toegekend, zijn be-
last met het erfrechtelijk vruchtgebruik van de eerste verweerster.

Eerste onderdeel
Het arrest stelt echter niet vast dat de algemene en bijzondere legaten het voorbehouden 

erfdeel van de eerste verweerster zouden hebben aangetast (artikel 915bis, §1 en 2, van 
het Burgerlijk Wetboek), maar beslist dat die vraag zinloos is.

Welnu, het beschikbare gedeelte is het gedeelte van het goed van de vooroverledene 
waarover hij vrij kan beschikken, hetzij bij akte door een schenking onder levenden, hetzij 
bij testament (artikelen 913 tot 919 van het Burgerlijk Wetboek).

Het bedrag van dat beschikbare gedeelte wordt alleen beperkt door de rechten van de 
wettelijke voorbehouden erfgenamen.

De enige voorbehouden erfgenaam, in dit geval, is de eerste verweerster en er werd 
noch vastgesteld noch betoogd dat de voorbehouden rechten van laatstgenoemde zouden 
zijn aangetast door de voormelde algemene en bijzondere legaten.

Hieruit volgt dat het arrest, dat beslist dat die algemene en bijzondere legaten in het 
voordeel van de eerste verweerster waren belast met het erfrechtelijk vruchtgebruik dat 
haar was toegekend bij artikel 745bis van het Burgerlijk Wetboek, zonder vast te stellen 
dat die legaten het voorbehouden erfdeel hebben aangetast dat haar bij artikel 915bis, §1 
en 2, van het Burgerlijk Wetboek, is toegekend, het wettelijk begrip "beschikbaar gedeel-
te" miskent (schending van de artikelen 913 tot 919 van het Burgerlijk Wetboek) en in-
zonderheid het wettelijk begrip "beschikbaar gedeelte" ten aanzien van het voorbehouden 
erfdeel dat bij de artikelen 915bis, §1 en 2, en 1094 van het Burgerlijk Wetboek is toege-
kend, miskent (schending van die artikelen 915bis, §1 en 2, en 1094).
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Het arrest beperkt bijgevolg op onwettige wijze het voorwerp van het algemeen legaat 
dat aan de eiser is toegekend (schending van artikel 1003 van het Burgerlijk Wetboek) en 
het voorwerp van de voormelde bijzondere legaten (schending van artikel 1014 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Het arrest, dat in die zin beslist zonder na te gaan of die legaten het voormelde voorbe-
houden erfdeel aantastten, maar integendeel beslist dat die vraag zinloos is, stelt het Hof 
in de onmogelijkheid om het hem toevertrouwde wettigheidstoezicht uit te oefenen en is 
derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

Tweede onderdeel
De door het middel bekritiseerde beslissingen worden evenmin naar recht verantwoord 

door de overwegingen dat de wet van 14 mei 1981 tot wijziging van artikel 1094 van het 
Burgerlijk Wetboek de rechten van de langstlevende echtgenoot aanzienlijk uitbreidt, zo-
dat hij een volwaardige erfgenaam wordt, dat er bijgevolg niet langer verwezen hoeft te 
worden naar de rechtsleer van vóór 1981, die het beginsel van de voorrang van de erfop-
volging bij testament op de wettelijke erfopvolging vooropstelde, dat de wetgever in 1981 
voorrang heeft willen geven aan het beginsel van het huwelijk, door de langstlevende 
echtgenoot de mogelijkheid te bieden in dezelfde omstandigheden en in dezelfde welstand 
verder te leven als toen de twee echtgenoten nog leefden en door afstand te doen van het 
idee dat de goederen binnen de familie moesten blijven, en dat het nieuwe artikel 1094 
impliceert dat de wetgever heeft willen voorzien in het geval van een testamentaire erfop-
volging met de opvolging ab intestat.

Die overwegingen zijn niet relevant, daar noch het nieuwe artikel 1094 van het Burger-
lijk Wetboek noch enig andere wettelijke bepaling het beschikbare gedeelte van de overle-
den echtgenoot beperken door het voorbehouden erfdeel te verhogen dat bij artikel 915, 
§1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek, aan de langstlevende echtgenoot is toegekend.

Het arrest, dat de in het middel bekritiseerde beslissingen op die overwegingen grondt, 
schendt derhalve de artikelen 745bis, inzonderheid §1, 915bis, §§1 en 2, en 1094 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Het arrest beperkt bijgevolg op onwettige wijze het voorwerp van het aan de eiser toe-
gekende algemeen legaat (schending van artikel 1003 van het Burgerlijk Wetboek) en het 
voorwerp van de aan laatstgenoemde en aan de verweerders sub 2 tot 11 toegekende bij-
zondere legaten (schending van artikel 1014 van het Burgerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
Het arrest grondt de in het middel bekritiseerde beslissingen daarenboven op de reden 

dat "het nieuwe artikel 1094 bepaalt dat de giften die de langstlevende echtgenoot heeft 
ontvangen, niet tot gevolg hebben dat hij zijn rechten ab intestat verliest, zelfs wanneer er 
samen met hem legatarissen opkomen, wat impliceert dat de wetgever wel degelijk voor-
zien heeft in het geval van een testamentaire erfopvolging met de opvolging ab intestat;

Wanneer, met andere woorden, de overledene zijn echtgenoot het beschikbare gedeelte 
in volle eigendom heeft gegeven, betekent dit daarom niet dat ervan moet worden uitge-
gaan dat hij heeft willen beletten dat zijn echtgenoot, als wettelijk erfopvolger, zou ont-
vangen wat artikel 475bis (leest : 745bis) hem op de overblijvende goederen in vruchtge-
bruik geeft (cf. P. Delnoy, J. T., 1982, nr. 25, p. 394);

De beperking van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, die samen met 
legatarissen opkomt, - zo zij nodig is - vloeit niet hieruit voort dat hij de hoedanigheid van 
begiftigde of legataris met die van erfgenaam ab intestat cumuleert, maar wel, luidens ar-
tikel 1094, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, uit het feit dat de schenker of erflater 
het anders heeft bepaald.
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De wetgever heeft hierover geen twijfel laten bestaan;
Hieruit kan worden afgeleid dat de langstlevende echtgenoot die met andere erfgerech-

tigden of legatarissen opkomt en giften ontvangen heeft, zijn vruchtgebruik in de regel 
wel degelijk kan uitoefenen op de rest van de nalatenschap en op het gedeelte van het ge-
meenschappelijk vermogen en dus ook op de legaten die door de overledene zijn toege-
kend, op voorwaarde, evenwel, dat laatstgenoemde niet anders heeft bepaald;

In tegenstelling tot wat (de eiser) beweert, heeft de regel van artikel 1094, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze is verwoord, niet tot gevolg dat de legaten geen 
enkele uitwerking meer hebben, maar strekken ze slechts ertoe (indien de overledene niet 
anders heeft bepaald) het volle genot ervan uit te stellen tot op de dag van het overlijden 
van de langstlevende echtgenoot, die het vruchtgebruik hierop behoudt. De wetgever heeft 
met andere woorden de legaten - tenzij de overledene kennelijk anders bepaalt - willen be-
zwaren met een vruchtgebruik ten voordele van de langstlevende echtgenoot, wat de ver-
wijzing naar artikel 745bis van het Burgerlijk Wetboek bevestigt (zie R. Bourseau, Les 
droits du conjoint survivant, p. 282);

Nu de regel verduidelijkt is, moet worden nagegaan of T.d. te dezen kenbaar heeft wil-
len maken dat hij het vruchtgebruik van zijn echtgenote heeft willen beperken en hiervan 
de bij algemeen dan wel bij bijzonder legaat toegekende goederen - of zelfs sommige 
daarvan - van vruchtgebruik heeft willen uitsluiten".

Die overwegingen verantwoorden de in het middel bekritiseerde beslissingen niet naar 
recht.

Artikel 1094, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, heeft immers slechts betrekking 
op het - te dezen niet toepasselijke - geval waarin de langstlevende echtgenoot samen met 
afstammelingen opkomt.

Artikel 1094, tweede lid, bepaalt dat, ingeval de langstlevende echtgenoot samen met 
andere erfgerechtigden of met legatarissen opkomt en giften in volle eigendom heeft ont-
vangen, hij zijn recht van vruchtgebruik behoudt op hetgeen van de nalatenschap over-
blijft, tenzij de erflater anders heeft bepaald. Artikel 1094, derde lid, bepaalt dat een der-
gelijke andersluidende bepaling het voorbehouden erfdeel van de langstlevende echtge-
noot niet kan aantasten.

Zoals blijkt uit de in het eerste onderdeel vermelde grieven, die hier als weergegeven 
worden beschouwd, blijft  het  voorwerp van de algemene of bijzondere legaten die de 
overledene binnen de grenzen van het beschikbare gedeelte heeft toegekend, niet in de na-
latenschap, zodat het tweede en het derde lid van artikel 1094 van het Burgerlijk Wetboek 
niet op die legaten van toepassing zijn.

De strekking van artikel 1094, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is dus alleen dat, 
indien de langstlevende echtgenoot, die een gift heeft ontvangen, samen met een legataris 
opkomt, hij het erfdeel van de legataris in voorkomend geval kan verminderen door die 
gift van het beschikbare gedeelte af te trekken, indien het beschikbare gedeelte niet vol-
staat om het legaat uit te voeren.

Hieruit volgt dat het arrest, dat die beslissingen grondt op een onjuiste uitlegging van 
artikel 1094 van het Burgerlijk Wetboek, alle leden van artikel 1094 schendt, daarenboven 
en bijgevolg de grenzen van het beschikbare gedeelte van de de cuius miskent en aldus de 
artikelen 745bis en 915bis, §1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek schendt.

Het arrest beperkt derhalve op onwettige wijze het voorwerp van het aan de eiser toege-
kende algemeen legaat (schending van artikel 1003 van het Burgerlijk Wetboek) en het 
voorwerp van de aan laatstgenoemde en aan de verweerders sub 2 tot 11 toegekende bij-
zondere legaten (schending van artikel 1014 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat T. d., die met de eerste verweerster was gehuwd onder 

het stelsel van scheiding van goederen, overleden is op 22 maart 1983 en deze 
verweerster als enige reservataire erfgename achterliet en dat hij haar, samen met 
de eiser, zijn neef, als algemene legatarissen had aangesteld en tegelijkertijd bij-
zondere legaten in volle eigendom had toegekend aan elke partij in het cassatie-
geding en aan andere verwanten, die niet in de zaak betrokken zijn.

Het arrest beslist dat die legaten belast zijn met het vruchtgebruik dat aan de 
langstlevende echtgenoot wordt toegekend door artikel 745bis, §1, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek.

Luidens artikel  916  van dat  wetboek mogen de  giften,  bij  gebrek  aan  een 
langstlevende echtgenoot, van bloedverwanten in de opgaande en in de nederda-
lende lijn, bij akten onder de levenden of bij testament, de gehele nalatenschap 
omvatten.

Artikel 915bis, §§1 en 2, van dat wetboek, beperkt het voorbehouden erfdeel 
van de langstlevende echtgenoot tot een gedeelte van het hem bij artikel 745bis 
toegekende vruchtgebruik.

Artikel  1094,  tweede  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  luidens  hetwelk  de 
langstlevende echtgenoot, ingeval hij samen met legatarissen opkomt en giften in 
volle eigendom heeft ontvangen, op hetgeen van de nalatenschap en van het ge-
deelte van de vooroverledene in het gemeenschappelijk vermogen overblijft, de 
rechten behoudt die hem zijn toegekend door artikel 745bis, tenzij de schenker of 
erflater anders heeft bepaald, wijkt niet af van de regels betreffende het beschik-
bare gedeelte en het voorbehouden erfdeel.

Het arrest, dat geen aantasting van het voorbehouden erfdeel van de eerste ver-
weerster vaststelt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel, 

die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het voor recht zegt dat de eerste ver-

weerster,  als  langstlevende echtgenoot,  haar vruchtgebruik mag uitoefenen op 
het algemeen legaat dat aan de eiser is toegekend en op de bijzondere legaten die 
aan laatstgenoemde en aan de andere bijzondere legatarissen zijn toegekend, en 
dat die legaten aan de verschillende legatarissen in blote eigendom moeten wor-
den overgedragen, en in zoverre het uitspraak doet over de kosten;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
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22 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Foriers en 
Mahieu.

Nr. 206

3° KAMER - 22 maart 2010

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ONVERSCHULDIGDE BETALING - 
TERUGVORDERING - R.V.A. - BESLISSING TOT TERUGVORDERING - TERMIJNEN

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING - ONVERSCHULDIGDE BETALING 
- TERUGVORDERING - R.V.A. - BESLISSING TOT TERUGVORDERING - TERMIJNEN

3º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ONVERSCHULDIGDE BETALING - 
TERUGVORDERING - R.V.A. - VORDERING TOT TERUGBETALING - TERMIJNEN - VERJARING

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING - ONVERSCHULDIGDE BETALING 
- TERUGVORDERING - R.V.A. - VORDERING TOT TERUGBETALING - TERMIJNEN

1º en 2° De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een verjaringstermijn van 3  
jaar, die in geval van arglist of bedrog van de werkloze op 5 jaar wordt gebracht, om de 
terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen; die 
bepaling onderwerpt de rechtsvordering van de Rijksdienst tot terugbetaling van het on-
verschuldigd  betaalde  echter  niet  aan  een  specifieke  verjaringstermijn1.  (Art.  7,  §13, 
tweede lid, Besl. W. 28 dec. 1944)

3º en 4° De rechtsvordering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot terugbetaling  
van het onverschuldigd betaalde is sinds 27 juli 1998 onderworpen aan de verjaringster-
mijn van tien jaar2. (Art. 7, §13, tweede lid, Besl. W. 28 dec. 1944; Art. 2262bis, B.W.)

(RVA T. ACV)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0084.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2009 gewezen door 

het arbeidshof te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass., 27 maart 2006, AR S.05.0022.F,  AC, 2006, nr 175; Cass., 12 feb. 2007, AR S.06.0041.F, 
AC, 2007, nr 81; Cass., 28 sept. 2009, AR S.08.0144.F, AC, 2009, nr 531.
2 Ibid.
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- artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de wijziging ervan bij de wet van 10 

juni 1998 (artikel 4);
- de artikelen 4, 5 en 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepa-

lingen betreffende de verjaring;
- artikel 4 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevings-

zaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen;
- artikel 7, §13, eerste en tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betref-

fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- voor zover nodig, de artikelen 169, eerste lid, en 170, eerste en tweede lid, van het ko-

ninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het vonnis dat 

de rechtsvordering van de eiser tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde bedragen 
verjaard verklaart, op de volgende gronden :

"Artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 december 1944 luidt als volgt :
'De rechtsvorderingen  tot  uitbetaling  van  werkloosheidsuitkeringen  verjaren  na  drie 

jaar. Deze termijn gaat in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop 
de uitkeringen betrekking hebben.

Het recht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van onver-
schuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen,  alsmede de rechtsvorderingen 
van de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloos-
heidsuitkeringen verjaren na drie jaar. (...) De verjaringstermijnen bepaald in het tweede 
lid gaan in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling 
gedaan werd. (...)

Onverminderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek kunnen deze verjaringster-
mijnen gestuit worden door een ter post aangetekende brief. De daden die de verjaring 
stuiten blijven geldig ook indien ze gericht zijn aan een onbevoegde instelling of bestuur 
op voorwaarde dat die instelling of dat bestuur belast is met de toekenning of de betaling 
van werkloosheidsuitkeringen'. 

Die tekst maakt geen onderscheid tussen de rechtsvorderingen die (de eiser) heeft inge-
steld tegen de werkloze of tegen de uitbetalingsinstelling. De verjaring van drie jaar geldt 
dus ook voor deze rechtsvordering, te meer daar deze rechtsvordering ertoe strekt (bij de 
verweerder) de schuld van B.H. via een rechtsvordering tot vrijwaring terug te vorderen.

De rechtsvordering van (de eiser) strekt te dezen tot terugvordering van de bedragen die 
hij onverschuldigd heeft gestort in de periode tussen april 1986 en november 1987.

Krachtens de voormelde tekst was de verjaringstermijn van de door (de eiser) tegen de 
(verweerder) ingestelde rechtsvordering verstreken op 1 januari 1991, tenzij die termijn 
was gestuit.

De administratieve beslissing van 5 januari 1989 die onder meer de terugvordering van 
de uitkeringen beval,  had alleen betrekking op B.H. en het wordt niet  betwist  dat die 
beslissing nooit bij aangetekende brief naar (de verweerder) is verstuurd.

(De eiser) heeft in het kader van de eerste procedure, die geleid heeft tot het eindvonnis 
van 4 februari 1994, evenmin een tegenvordering ingesteld tegen (de verweerder).

Aangezien de verjaringstermijn niet geldig is gestuit, was ze verstreken op het ogenblik 
dat de rechtsvordering werd ingesteld bij dagvaarding van 29 augustus 1997.

Het hoger beroep is niet gegrond".
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Grieven
Krachtens artikel 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-

dende de werkloosheidsreglementering, moet elk onverschuldigd betaald bedrag worden 
terugbetaald en wordt de terugvordering van de onverschuldigd betaalde bedragen krach-
tens artikel 170, eerste lid, van datzelfde koninklijk besluit, bevolen door de directeur of 
door de bevoegde rechtsmacht.

Krachtens artikel 170, tweede lid, van datzelfde koninklijk besluit, zorgt de directeur 
voor de terugvordering, eventueel in samenwerking met de uitbetalingsinstelling, in al de 
gevallen waarin de terugvordering met toepassing van artikel 167 niet op de uitbetalings-
instelling zelf rust.

Luidens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944, verjaren 
het recht (van de eiser) om de terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheids-
uitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen van de uitbetalingsinstellingen tot 
terugbetaling van onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen na drie jaar.

Die termijn houdt echter geen verband met de rechtsvordering tot terugbetaling van het 
onverschuldigd betaalde, die verjaart overeenkomstig het gemeen recht en dus onderwor-
pen is aan de termijn van tien jaar bepaald in artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, ingevoerd bij de wet van 10 juni 1998 (artikel 5), die van toepassing is 
op alle persoonlijke rechtsvorderingen en, vóór de inwerkingtreding van artikel 2262bis 
van het Burgerlijk Wetboek, op de termijn van dertig jaar bepaald in het vroegere artikel 
2262 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoerd bij artikel 5 van de wet van 
10 juni 1998 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1998, is in werking 
getreden op 27 juli 1998 (artikel 4, inzonderheid tweede lid, van de wet van 31 mei 1961).

Wanneer, luidens artikel 10 van de wet van 10 juni 1998, "de rechtsvordering is ont-
staan vóór de inwerkingtreding van deze wet, beginnen de nieuwe verjaringstermijnen 
waarin zij voorziet slechts te lopen vanaf haar inwerkingtreding. De totale duur van de 
verjaringstermijn mag evenwel niet meer dan dertig jaar bedragen".

Uit de vaststellingen van het arrest en van de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, volgt dat de eiser zijn rechtsvordering tot terugbetaling van de onverschuldigd be-
taalde bedragen heeft ingesteld tussen 7 april 1986 en 8 november 1987 bij wege van de 
gedinginleidende dagvaarding van 29 augustus 1997.

Op die datum was de dertigjarige verjaringstermijn van het vroegere artikel 2262 van 
het Burgerlijk Wetboek, waarover de eiser beschikte vóór de inwerkingtreding van de wet 
van 10 juni 1998, nog niet verstreken. Die termijn was evenmin verstreken op de datum 
van de inwerkingtreding van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek, met name 27 
juli 1998. Op die datum beschikte de eiser in elk geval nog over een termijn van tien jaar 
om zijn vordering in te stellen, indien hij dat niet eerder had gedaan.

Het arrest, dat beslist dat de vordering van de verweerster, die "strekt tot terugvordering 
van de bedragen die hij onverschuldigd heeft gestort in de periode tussen april 1986 en 
november 1987", verjaard is op grond dat artikel 7, §13, van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 "geen onderscheid maakt tussen de rechtsvorderingen die (de eiser) heeft inge-
steld tegen de werkloze of tegen de uitbetalingsinstelling" en dat "de verjaring van drie 
jaar dus ook geldt voor deze rechtsvordering",

1° schendt bijgevolg artikel 7, §13, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944, 
dat de verjaringsregel bevat die van toepassing is op de rechtsvorderingen tot betaling van 
de werkloosheidsuitkeringen, door die regel toe te passen op de rechtsvordering tot terug-
vordering van het onverschuldigd betaalde, waarop zij niet van toepassing is;

2° schendt bijgevolg het vroegere artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zo-
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ver nodig, artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek alsook de artikelen 4, 5 en 10 van 
de wet van 10 juni 1998 en artikel 4, inzonderheid tweede lid, van de wet van 31 mei 
1961, door de verjaringstermijn, die wordt opgelegd bij de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek (en meer bepaald bij het vroegere artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek), niet 
toe te passen op de vordering tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde werkloos-
heidsuitkeringen, terwijl die bepalingen hierop wel van toepassing waren;

3° schendt op zijn minst de artikelen 169, eerste lid, en 170 van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991, door de beslissing van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
om de onverschuldigd betaalde uitkeringen terug te vorderen en de rechtsvordering tot te-
rugbetaling van het onverschuldigd betaalde met elkaar te verwarren.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren het recht van 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om de terugbetaling van onverschuldigd 
betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, alsmede de rechtsvorderingen van 
de uitbetalingsinstellingen tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde werk-
loosheidsuitkeringen na drie jaar; die termijn wordt op vijf jaar gebracht wanneer 
de onverschuldigde betaling het gevolg is van arglist of bedrog van de werkloze.

Uit die bepaling volgt dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening over een 
verjaringstermijn van drie jaar beschikt, die in geval van arglist of bedrog van de 
werkloze op vijf jaar wordt gebracht, om de terugbetaling van de onverschuldigd 
betaalde  werkloosheidsuitkeringen  te  bevelen;  die  bepaling  onderwerpt  de 
rechtsvordering van de Rijksdienst tot terugbetaling van het onverschuldigd be-
taalde echter niet aan een specifieke verjaringstermijn.

Krachtens artikel  2262bis,  §l,  eerste lid,  van het Burgerlijk Wetboek, inge-
voegd door de wet van 10 juni 1998 en in werking getreden op 27 juli 1998, is de 
verjaringstermijn van alle persoonlijke rechtsvorderingen verminderd van dertig 
tot tien jaar.

Die verjaring is van toepassing op alle persoonlijke rechtsvorderingen die niet 
aan bijzondere verjaringstermijnen onderworpen zijn.

Uit het verband tussen de artikelen 7, §13, tweede lid, van de besluitwet van 
28 december 1944 en 2262bis van het Burgerlijk Wetboek kan worden afgeleid 
dat de rechtsvordering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tot terugbeta-
ling van het onverschuldigd betaalde, sinds 27 juli 1998, onderworpen is aan de 
verjaringstermijn van tien jaar.

Het arrest dat de vordering van de eiser tot terugbetaling van het onverschul-
digd betaalde verjaard verklaart, op grond dat artikel 7, §13, van de besluitwet 
van 28 december 1944 "geen onderscheid maakt tussen de rechtsvorderingen die 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft ingesteld tegen de werkloze of te-
gen de uitbetalingsinstelling" en dat "de verjaring van drie jaar dus ook geldt 
voor deze rechtsvordering", schendt voormeld artikel 7, §13, tweede lid, en arti-
kel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Dictum



872 HOF VAN CASSATIE 22.3.10 - Nr. 206 

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

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.

22 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Foriers.

Nr. 207

2° KAMER - 23 maart 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 2 - HULP BIJ ZELFDODING - STRAFBAARSTELLING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - HULP BIJ ZELFDODING - STRAFBAARSTELLING

3º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN - 
SCHULDIG VERZUIM - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 2 - 
ARTIKEL 8 - HULP BIJ ZELFDODING - STRAFBAARSTELLING

1º, 2° en 3° De artikelen 2 en 8 E.V.R.M. sluiten de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding  
niet uit. 

(A. T. S. e.a.)

ARREST

(AR P.10.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 18 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 2 en 8 EVRM en artikel 

422bis Strafwetboek: door het bijtreden van de motieven van de eerste rechter, 
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beslist het arrest niet wettig dat de feiten van de telastlegging C (schuldig ver-
zuim) bewezen zijn.

2. De eigen beslissing tot een zelfgekozen levensbeëindiging kan deel uitma-
ken van de integriteit van het privéleven, zoals bedoeld in artikel 8 EVRM. Daar-
uit volgt echter niet zonder meer dat, enerzijds, de betrokkene die daarvoor hulp 
zoekt,  de  nodige  handelingsbekwaamheid  heeft  en,  anderzijds,  een  medische 
leek die hiervoor op eigen initiatief en oordeel de noodzakelijke materiële hulp 
verschaft, al gebeurt dat op het uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene, niet te-
kort schiet aan de algemene zorgvuldigheidsplicht.

In zoverre het middel ervan uitgaat dat de artikelen 2 en 8 EVRM, strafbaar-
stelling van hulp bij zelfdoding uitsluiten, faalt het naar recht. 

3. De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite het bestaan van de constitutieve 
bestanddelen van het misdrijf bepaald in artikel 422bis Strafwetboek, inzonder-
heid de toestand van gevaar waarin een persoon verkeert en de bewuste weige-
ring daarvoor, indien mogelijk, de aangewezen hulp te verlenen. 

In zoverre het middel opkomt tegen die onaantastbare beoordeling van de fei-
ten door de rechter, is het niet ontvankelijk. 

4. Voor het overige oordeelt de eerste rechter, op grond van het geheel van de 
feitelijke redenen die het beroepen vonnis (p. 6 tot 8) vermeldt, onder meer dat :

- "het slachtoffer in groot gevaar verkeerde omdat zij zich in een dergelijke 
uitzichtloze en hopeloze situatie bevond dat zij niet meer in staat was haar voor-
nemen tot zelfdoding op eigen kracht of met behulp van deskundigen op te ge-
ven";

- de eiser tot dat gevaar heeft bijgedragen "door aan het [slachtoffer] de crucia-
le geneesmiddelen (...) te verschaffen, wel beseffende dat ze deze daadwerkelijk 
zou gebruiken om zich van het leven te benemen";

- de eiser zelf "overtuigd is dat hij [het slachtoffer] de mogelijkheid bood om 
zich op een menswaardige manier van het leven te benemen";

- "in dergelijk omstandigheden zorgvuldig handelen voor een medische leek, 
zoals de [eiser], [betekent], het doorverwijzen van de persoon met een uitgespro-
ken wens en wil tot zelfdoding, naar een deskundige hulpverlener";

- "de [eiser] precies het omgekeerde [heeft] gedaan".
5. Op grond van die redenen, die de appelrechters bijtreden en tot de hunne 

maken, kan het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, wettig oordelen 
dat de constitutieve elementen, zowel materieel als moreel, van het misdrijf be-
paald in artikel 422bis Strafwetboek, bewezen zijn.

6. De beslissing waarbij de eiser wegens de feiten van de telastlegging C wordt 
veroordeeld, is naar recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
(...)
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.
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Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

23 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Van Eeckhoutte.

Nr. 208

2° KAMER - 23 maart 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
STRAFDOSSIER - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - PROCESSEN-VERBAAL VAN 
UITVOERING - BEVESTIGING VAN DE VERLEENDE MACHTIGING - VOEGING VAN DE STUKKEN

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - STRAFDOSSIER 
- BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - PROCESSEN-VERBAAL VAN UITVOERING - 
BEVESTIGING VAN DE VERLEENDE MACHTIGING - VOEGING VAN DE STUKKEN

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
STRAFDOSSIER - PROCESSEN-VERBAAL VAN UITVOERING - BEVESTIGING VAN DE VERLEENDE 
MACHTIGING - VOEGING VAN DE STUKKEN

1º,  2°  en  3°  Artikel  56bis,  laatste  lid,  Wetboek  van Strafvordering,  dat  bepaalt  dat  de  
opgestelde processen-verbaal van uitvoering van de observatie alsmede het schriftelijk  
bevel van de onderzoeksrechter waarbij  hij  het bestaan van een door hem verleende  
machtiging tot het uitvoeren van de bijzondere opsporingsmethode bevestigt, uiterlijk na 
het  beëindigen  van  de  bijzondere  opsporingsmethode  bij  het  strafdossier  worden  
gevoegd, vereist niet dat deze stukken bij het strafdossier moeten zijn gevoegd vóór de  
verschijning voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de verdere deten-
tie van om het even welke verdachte die als gevolg van de bijzondere opsporingsmeth-
ode werd geïdentificeerd. (Artt. 47ter, §1, 47sexies, 47septies en 56bis, Sv.; Art. 24, §3, 
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(V.)

ARREST

(AR P.10.0446.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 56bis, laatste lid, Wetboek van 

Strafvordering alsmede miskenning van het recht van verdediging: het strafdos-
sier bevat noch de bevestiging van de onderzoeksrechter van het bestaan van een 
machtiging tot observatie, noch het proces-verbaal van uitvoering van de obser-
vatie waarin de gegevens bepaald bij artikel 47sexies, §3, 1°, 2°, 3° en 5° Wet-
boek van Strafvordering zijn opgenomen; door te oordelen dat deze stukken niet 
onmiddellijk aan het strafdossier moeten worden gevoegd en de eiser, die zich in 
voorlopige hechtenis bevindt, de toegang tot deze gegevens te ontzeggen vóór 
zijn verschijning voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de 
eventuele handhaving van de vrijheidsberoving, schendt het bestreden arrest arti-
kel 56bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering en miskent het eisers recht van 
verdediging.

2. Artikel 56bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de opge-
stelde processen-verbaal van uitvoering van de observatie alsmede het schrifte-
lijk bevel van de onderzoeksrechter waarbij hij het bestaan van een door hem 
verleende machtiging tot het uitvoeren van de bijzondere opsporingsmethode be-
vestigt, uiterlijk na het beëindigen van de bijzondere opsporingsmethode bij het 
strafdossier worden gevoegd. In zoverre het middel ervan uitgaat dat artikel 56-
bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering vereist dat deze stukken bij het straf-
dossier moeten zijn gevoegd vóór de verschijning voor het onderzoeksgerecht 
dat uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis van om 
het even welke verdachte die als gevolg van de bijzondere opsporingsmethode 
werd geïdentificeerd, faalt het naar recht.

3. Niet de machtiging tot observatie, wel de resultaten van deze bijzondere op-
sporingsmethode leiden tot aanwijzingen van schuld die het voorwerp van het 
debat over de verdere handhaving van de voorhechtenis uitmaken.

De onregelmatigheid van een onderzoekshandeling wordt niet vermoed om de 
enkele reden dat zij om een aanvaardbare reden voorlopig niet kan worden nage-
gaan. De enkele omstandigheid dat het verantwoord ontbreken van de wettelijk 
vereiste stukken niet toelaat onmiddellijk de regelmatigheid van de observatie 
aan de verleende machtiging te toetsen, houdt nog geen miskenning van het recht 
van verdediging in. 

Ook in zoverre faalt het middel naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
8. 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 in de kosten.
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23 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. S. Mary, Brussel.

Nr. 209

2° KAMER - 23 maart 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3, C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3, C 
- ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - 
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - EERLIJKE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK - GEVOLG

3º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 
6.3, C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE 
POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3, C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND 
ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN 
ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - VOORLOPIGE HECHTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3, C - 
ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR DOOR DE POLITIE - 
RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - ONDERZOEKSGERECHTEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 6.3, C - ARTIKEL 6.1 - VOORBEREIDEND ONDERZOEK - VERHOOR - EERSTE VERHOOR 
DOOR DE POLITIE - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - MISKENNING - BEKENTENIS - 
VOORLOPIGE HECHTENIS - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANWEZIGHEID VAN EEN ADVOCAAT TIJDENS HET 
POLITIEVERHOOR - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - GEVOLG

8º ADVOCAAT - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANWEZIGHEID TIJDENS HET POLITIEVERHOOR - 
GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - GEVOLG

1º, 2° en 3° Overeenkomstig de thans geldende interpretatie van het Europees Hof voor de  
Rechten van de Mens, verplichten noch artikel 6.1 noch artikel 6.3, c E.V.R.M. de onder-
zoeksgerechten om op staande voet de opheffing te bevelen van de aanhouding van een 
persoon  om  de  enkele  reden  dat,  nog  vóór  hij  voor  de  onderzoeksrechter  werd 
voorgeleid,  hij  door de politie werd verhoord en bekentenissen aflegde zonder dat hij  
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vanaf zijn eerste verhoor de bijstand mocht krijgen van een advocaat1.

4º, 5° en 6° Noch de artikelen 6.1 en 6.3, c E.V.R.M., noch artikel 235bis Wetboek van  
Strafvordering, ontnemen de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over de  
eventuele  handhaving  van  de  voorhechtenis,  de  rechtsmacht  te  onderzoeken  of  de  
aangevoerde schending van aard is het voeren van een eerlijk proces te verhinderen2. 

7º en 8° Het interne recht voorziet nog altijd niet in de aanwezigheid van een advocaat bij  
het politieverhoor; de artikelen 28quinquies en 57, §1, Wetboek van Strafvordering ver-
plichten tot de geheimbewaring van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk on-
derzoek3. 

(S.)

ARREST

(AR P.10.0474.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan. 
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 10 en 11 

Grondwet, artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en artikel 30 Voorlopige 
Hechteniswet: in verband met de eventuele schuldaanwijzingen ter rechtvaardi-
ging van de voorlopige hechtenis onderzoekt het bestreden arrest niet alleen pri-
ma facie maar ook ten gronde de regelmatigheid van de procedure, dit op grond 
van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering zonder dat hierbij een medever-
dachte werd gehoord en een debat op tegenspraak werd gevoerd.

Anders dan het onderdeel aanvoert, oordelen de appelrechters niet met toepas-
sing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel 
Het onderdeel voert schending aan van artikel 5 EVRM, de artikelen 10 en 11 

Grondwet, artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en de artikelen 2, 16 en 30 
Voorlopige Hechteniswet: de handelingen en stukken die zonder naleving van de 
vormvereisten van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering regelmatig werden 

1 Cass., 29 dec. 2009, AR P.09.1826.F, AC, 2009, nr. 790; Cass., 13 jan. 2010, AR P.09.1908.F, AC, 
2009, nr. 28 met conclusie advocaat-generaal VANDERMEERSCH; Cass., 24 feb. 2010, AR P.10.0298.F, 
AC, 2010, nr. 125. 
2 Ibid.
3 Ibid.
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bevonden, kunnen geen ernstige aanwijzingen van schuld opleveren.
Het onderdeel is geheel afgeleid uit het vergeefs aangevoerde eerste onderdeel 

dat  het  bestreden  arrest  artikel  235bis Wetboek  van  Strafvordering  heeft  ge-
schonden.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
Tweede en derde onderdeel
Het tweede onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 

10, 11 en 149 Grondwet alsmede miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces: de appelrechters 
oordelen onterecht dat de verhoren zonder bijstand van een raadsman en zonder 
de eiser vooraf in te lichten van zijn rechten dienaangaande, regelmatig zijn.

Het derde onderdeel voert schending aan van artikel 5 EVRM, de artikelen 10 
en 11 Grondwet, artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en de artikelen 2, 16 
en 30 Voorlopige Hechteniswet: gelet op het onregelmatig verhoor van de eiser 
wegens afwezigheid van een raadsman, mochten de appelrechters daaruit geen 
ernstige schuldaanwijzingen afleiden om de voorlopige hechtenis van de eiser te 
handhaven.

Anders dan de onderdelen aanvoeren, oordelen de appelrechters niet dat de 
verhoren van de politie en van de onderzoeksrechter regelmatig zijn. Zij oorde-
len alleen dat die verhoren niet uit het debat moeten worden geweerd daar te de-
zen de aangeklaagde onregelmatigheid niet voldoet aan de "Antigoon criteria" 
om deze bewijselementen uit te sluiten.

In zoverre missen de onderdelen feitelijke grondslag.
Overeenkomstig de thans geldende interpretatie van het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens verplichten noch artikel 6.1 noch artikel 6.3.c EVRM de 
onderzoeksgerechten om op staande voet de opheffing te bevelen van de aanhou-
ding van een persoon om de enkele reden dat nog vóór hij voor de onderzoeks-
rechter werd voorgeleid, hij door de politie werd verhoord en bekentenissen af-
legde zonder dat hij vanaf zijn eerste verhoor de bijstand mocht krijgen van een 
advocaat.

Voormelde verdragsbepalingen noch artikel 235bis Wetboek van Strafvorde-
ring ontnemen de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over de even-
tuele handhaving van de voorhechtenis,  de rechtsmacht te onderzoeken of  de 
aangevoerde schending van aard is het voeren van een eerlijk proces te verhinde-
ren.

De appelrechters oordelen dat in deze stand van de rechtspleging, het aange-
voerde verzuim noch de regelmatigheid van het bewijs noch eisers recht op een 
eerlijk proces aantast. Zij oordelen eveneens dat het aanvankelijke proces-ver-
baal en de naar aanleiding van de rechtsgeldig bevonden huiszoeking aangetrof-
fen zaken met betrekking tot die feiten in onderzoek, op zich reeds de ernstige 
aanwijzingen en schuldvermoedens vormen die, zelfs bij een stilzwijgen van de 
eiser, het afgeleverde aanhoudingsbevel wettigen. 

Met die redenen beantwoorden de appelrechters eisers conclusie en verant-



Nr. 209 - 23.3.10 HOF VAN CASSATIE 879 

woorden zij hun beslissing dat het aangevoerde verzuim eisers recht van verdedi-
ging noch recht op een eerlijk proces miskent, naar recht.

In zoverre kunnen de onderdelen niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel 
Derde subonderdeel en vierde subonderdeel 
Het derde subonderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 

10 en 11 Grondwet, artikel 47bis Wetboek van Strafvordering, artikel 20, §1, 
Voorlopige Hechteniswet, de artikelen 53 tot en met 70 van de basiswet van 12 
januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedeti-
neerden en artikel 92 van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende alge-
meen reglement van de strafinrichtingen: het bestreden arrest oordeelt onterecht 
dat de Belgische wetgever de bijstand van een advocaat bewust zou hebben uit-
gesloten.

Het vierde subonderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 
10, 11 en 149 Grondwet alsmede miskenning van het recht van verdediging en 
van het recht op een eerlijk proces: bij hun beoordeling over de bewijsuitsluiting 
wegens de afwezigheid van een raadsman houden de appelrechters geen reke-
ning met het opzettelijk onrechtmatig handelen van de overheid noch met de 
weerslag van deze onregelmatigheid op eisers zwijgrecht.

Anders dan waarvan de subonderdelen uitgaan, voorziet het interne recht nog 
altijd niet in de aanwezigheid van een advocaat bij het politieverhoor. Dit volgt 
uit de artikelen 28quinquies en 57, §1, Wetboek van Strafvordering die tot de ge-
heimbewaring van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek 
verplichten. Een "opzettelijk onrechtmatig handelen" vanwege de verbalisanten 
of onderzoeksrechter is bijgevolg uitgesloten.

De subonderdelen falen naar recht.
Eerste subonderdeel en tweede subonderdeel 
Het eerste subonderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 

10 en 11 Grondwet, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van 
het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces: het bestreden ar-
rest  oordeelt onterecht dat de in België gangbare praktijk van politieverhoren 
zonder de bijstand van een raadsman ook na het Salduz-arrest van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens principieel in overeenstemming is met artikel 
6 EVRM.

Het tweede subonderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artike-
len 10 en 11 Grondwet, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen 
van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces: de dwingen-
de redenen die het arrest aanhaalt om het recht van de eiser op de bijstand van 
een advocaat te beperken, zijn niet uitzonderlijk noch eigen aan de zaak; zij vor-
men bijgevolg geen "dwingende redenen" in de zin van artikel 6 EVRM; onge-
acht het bezwarend karakter van de aldus verkregen verklaringen, is elke eerlijke 
procesgang definitief belemmerd.

In zoverre de subonderdelen gericht zijn tegen overtollige redenen die niet tot 
cassatie kunnen leiden, zijn zij niet ontvankelijk.
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De subonderdelen zijn evenmin ontvankelijk in zoverre zij opkomen tegen de 
beoordeling in feite dat de aangevoerde onregelmatigheid eisers recht op een eer-
lijk proces niet belemmert. 

Derde middel in zijn geheel
Het middel voert schending aan van de artikelen 5, 6, 8 en 13 EVRM, de arti-

kelen 10, 11, 12, 15, 22 en 149 Grondwet, de artikelen 87 en 89bis Wetboek van 
Strafvordering, de artikelen 2, 16 en 30 Voorlopige Hechteniswet alsmede mis-
kenning van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces: het be-
streden arrest dat beslist dat de onderzoekers niet verplicht zijn de bron van hun 
informatie vrij te geven, noch de wijze waarop, het tijdstip wanneer of de aanlei-
ding waarom deze informatie werd verzameld, laat niet toe de regelmatigheid 
van deze informatievergaring, zelf grondslag tot het afleveren van het huiszoe-
kingsbevel, te controleren (eerste onderdeel); de aldus onregelmatig uitgevoerde 
huiszoeking  kan  geen  ernstige  schuldaanwijzingen  opleveren  (tweede 
onderdeel).

Verdachtmakingen zonder schijn van geloofwaardigheid behoeven geen open-
baring van gegevens over de aanzet van een politieinformatie. De navolgende 
rechtsgang onder de leiding van een zelfstandige en onpartijdige rechter, wiens 
beslissingen enkel steunen op regelmatig overgelegde gegevens waarover de par-
tijen tegenspraak hebben kunnen voeren, waarborgen voldoende het recht van 
verdediging van de verdachte en zijn recht op een eerlijk proces. 

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

Met de redenen die ze vermelden (arrest, p. 7, ro 2), beantwoorden de appel-
rechters eisers conclusie en verantwoorden zij hun beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vierde middel
Het middel voert schending aan van artikel 5 EVRM, de artikelen 10, 11, 12 

en 149 Grondwet en de artikelen 2, 16, 28 en 30 Voorlopige Hechteniswet: het 
bestreden arrest  oordeelt  onterecht  dat  het  bevel  tot  aanhouding naar  eis van 
recht gemotiveerd is; de motivering is stereotiep en niet geïndividualiseerd; bij-
gevolg mochten de appelrechters het bevel tot aanhouding niet verbeteren noch 
aanvullen.

Met overname van de vordering van het openbaar ministerie oordelen de ap-
pelrechters dat uit het mandaat valt af te leiden op welke concrete feitelijke gron-
den de onderzoeksrechter het afleveren van een aanhoudingsmandaat noodzake-
lijk acht en dat deze gronden nog steeds bestaan. Het middel dat opkomt tegen 
deze beoordeling in feite, is niet ontvankelijk.

Vijfde middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 5 en 6 EVRM; de artikelen 

10, 11, 12 en 149 Grondwet, de artikelen 2, 16, 21, 22 en 30 Voorlopige Hechte-
niswet, alsmede het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en 
van het recht op een eerlijk proces: het bestreden arrest ontzegt onterecht aan de 
eiser het recht tot inzage van het volledige dossier.
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In zoverre het middel aanvoert dat bepaalde stukken betreffende de aanhou-
ding van een medeverdachte ontbreken alsook de daaropvolgend uitgevoerde on-
derzoeksdaden, verplicht het tot het onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet 
bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
Voor het overige ontzegt het bestreden arrest niet aan de eiser het recht om in-

zage van het volledig strafdossier, maar laat geen inzage toe in de onderzoeksop-
drachten die de onderzoeksrechter uitschreef of in diens onderzoeksstrategie.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing 
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 in de kosten.

23 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. D. Pattyn, Brugge.

Nr. 210

2° KAMER - 24 maart 2010

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - RAADKAMER - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - 
BESCHIKKING TOT OPSCHORTING - INVERDENKINGGESTELDE - TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE 
STELLEN

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - RAADKAMER - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - BESCHIKKING DIE DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING OPSCHORT - 
INVERDENKINGGESTELDE - TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - BESCHIKKING TOT OPSCHORTING - 
INVERDENKINGGESTELDE - TERMIJN OM HOGER BEROEP IN TE STELLEN

1º, 2° en 3° De beschikking van de raadkamer tot opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling valt niet binnen het toepassingsgebied van artikel 135, §3, Sv., zelfs niet als  
de inverdenkinggestelde een grond van nietigheid opwerpt tegen die beschikking; het 
hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een dergelijke beschikking moet binnen  
vierentwintig uur worden ingesteld1. (Art. 4, §2, Probatiewet)

1 Cass., 8 feb. 2006, AR P.05.1528.F, AC, 2006, nr 82.
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(V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1749.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 oktober 2009.
De eiseres S. V., de eiser A. C. en alle overige eisers voeren in drie onder-

scheiden memories die aan dit arrest zijn gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van S. V.
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen de beschikking van 

de raadkamer die de opschorting van de veroordeling uitspreekt, niet ontvanke-
lijk omdat het te laat is ingesteld.

Middel
Beide onderdelen samen
Het middel voert aan dat het arrest, door het hoger beroep niet ontvankelijk te 

verklaren, de artikelen 3 Probatiewet schendt alsook artikel 135 Wetboek van 
Strafvordering. Volgens de eiseres beschikte zij over een termijn van vijftien da-
gen om hoger beroep in te stellen tegen een beschikking van de raadkamer waar-
bij de opschorting van de uitspraak wordt toegekend aangezien zij een grond van 
nietigheid van die beschikking opwierp die is afgeleid uit de schending van het 
voormelde artikel 3.

Krachtens artikel 135, §3, Wetboek van Strafvordering beschikt de inverden-
kinggestelde, in de in de tweede paragraaf van die bepaling vermelde gevallen, 
over een termijn van vijftien dagen om hoger beroep in te stellen tegen een be-
schikking tot verwijzing. Een beschikking tot opschorting van de uitspraak valt 
niet binnen het toepassingsgebied van dat artikel. Het feit dat de inverdenkingge-
stelde een grond van nietigheid opwerpt tegen een dergelijke beschikking heeft 
dus dienaangaande geen gevolg.

Artikel 4, §2, Probatiewet bepaalt dat het hoger beroep van de inverdenkingge-
stelde tegen een beschikking van de raadkamer waarbij de opschorting is uitge-
sproken, binnen vierentwintig uur moet worden ingesteld.

De beschikking werd op 17 februari 2009 gewezen en het hoger beroep van de 
eiseres werd op 2 maart 2009 ingesteld.

De kamer van inbeschuldigingstelling die het hoger beroep niet ontvankelijk 
verklaart omdat het buiten de termijn is ingesteld en die oordeelt dat, vermits de 
zaak niet regelmatig bij haar aanhangig gemaakt is, zij de beroepen beschikking 
niet diende te onderzoeken, verantwoordt haar beslissing naar recht.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

24 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. P. Henry, Verviers, C. Halet, Luik en A. Marc, Brussel.

Nr. 211

2° KAMER - 24 maart 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING 
NAAR HET VONNISGERECHT - RECHT VAN VERDEDIGING - VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE VOORALEER HIJ VERWEZEN WORDT - VERPLICHTING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR 
HET VONNISGERECHT - RECHT VAN VERDEDIGING - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
VOORALEER HIJ VERWEZEN WORDT - VERPLICHTING

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE VOORALEER HIJ VERWEZEN WORDT - VERPLICHTING

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING 
NAAR HET VONNISGERECHT - RECHT VAN VERDEDIGING - GEEN VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER EN DOOR DE SPEURDERS - 
RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR 
HET VONNISGERECHT - RECHT VAN VERDEDIGING - GEEN VERHOOR VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER EN DOOR DE SPEURDERS - 
RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - GEEN VERHOOR 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER EN DOOR DE SPEURDERS - 
RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - EERLIJKE BEHANDELING VAN 
DE ZAAK

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
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ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - ONDERZOEK IN 
STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - 
GEEN VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER EN DOOR DE 
SPEURDERS - RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK VOOR HET ONDERZOEKSGERECHT - GEVOLG VOOR 
HET RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

1º, 2° en 3° Een onderzoeksgerecht miskent het recht van verdediging wanneer het iemand 
naar de rechtbank verwijst die noch door de onderzoeksmagistraat, noch door de verbal-
isanten, noch door het onderzoeksgerecht zelf werd gehoord. 

4º, 5°, 6° en 7° Wanneer de raadsman van een inverdenkinggestelde hem voor het onder-
zoeksgerecht heeft  vertegenwoordigd, werd gehoord en daar voor hem een conclusie 
heeft neergelegd, werd op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging aan het  
vereiste van tegenspraak voldaan en het feit dat de inverdenkinggestelde noch door de  
onderzoeksrechter noch door de speurders werd gehoord, of door hen slechts op onvol-
doende wijze werd gehoord, is op zich onvoldoende om een eerlijke behandeling van de 
zaak voor de feitenrechter onmogelijk te maken. 

(S. e.a. T. G.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1794.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Luik, correctionele kamer, van 9 november 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre  de cassatieberoepen gericht  zijn  tegen de beslissingen op de 

strafvordering
Eerste middel
Een onderzoeksgerecht miskent het recht van verdediging wanneer het iemand 

naar de rechtbank verwijst die noch door de onderzoeksmagistraat, noch door de 
verbalisanten, noch door het onderzoeksgerecht zelf werd gehoord.

De eisers werden bij een arrest van 23 maart 2005 van het hof van beroep te 
Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, naar het vonnisgerecht verwezen. Op 
de rechtszitting van 21 maart 2005 van de voormelde kamer werden de eisers 
vertegenwoordigd door hun raadsman, werd de raadsman gehoord en heeft hij 
voor hen een conclusie neergelegd.

Aangezien op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging aan het ver-
eiste van tegenspraak was voldaan, is het feit dat de eisers noch door de onder-
zoeksrechter noch door de speurders werden gehoord, of door hen slechts op on-
voldoende wijze werden gehoord, op zich onvoldoende om een eerlijke behande-
ling van de zaak voor de feitenrechter onmogelijk te maken.
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Het arrest beslist bijgevolg naar recht dat het aangeklaagde verzuim, in de ver-
onderstelling dat het bewezen is, niet tot de niet-ontvankelijkheid van de vervol-
ging leidt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

24 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. M. Ponthière, Luik.

Nr. 212

2° KAMER - 24 maart 2010

1º IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - INSTELLEN VAN VERVOLGINGEN - 
MONOPOLIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING DOOR 
EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - VERBOD - DAAROPVOLGENDE 
AUTONOME VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GELDIGHEID

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 59 - ARTIKEL 
59, VIERDE LID - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - INSTELLEN VAN VERVOLGINGEN - 
MONOPOLIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OP GANG BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING DOOR 
EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - VERBOD - DAAROPVOLGENDE 
AUTONOME VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GELDIGHEID

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - INSTELLEN VAN 
VERVOLGINGEN - MONOPOLIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - VERBOD 
- DAAROPVOLGENDE AUTONOME VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GELDIGHEID

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - VERBOD 
- DAAROPVOLGENDE AUTONOME VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GELDIGHEID

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT 
HET OPENEN VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERORDENENDE OF ADMINISTRATIEVE AKTE 
ONDERWORPEN AAN TOEZICHT OP INTERNE OF EXTERNE WETTIGHEID ALS BEPAALD IN ART. 159, 
GRONDWET

6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT HET OPENEN VAN EEN GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - VERORDENENDE OF ADMINISTRATIEVE AKTE ONDERWORPEN AAN HET TOEZICHT OP DE 
INTERNE OF EXTERNE WETTIGHEID
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7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID - OVEREENSTEMMING VAN DE VORDERING TOT INSTELLEN 
VAN GERECHTELIJK ONDERZOEK MET DWINGENDE RICHTLIJNEN VAN STRAFRECHTELIJK BELEID - 
TOEZICHT

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID - OVEREENSTEMMING VAN DE VORDERING TOT INSTELLEN 
VAN GERECHTELIJK ONDERZOEK MET DWINGENDE RICHTLIJNEN VAN STRAFRECHTELIJK BELEID - 
TOEZICHT

9º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFRECHTELIJK BELEID - OVEREENSTEMMING VAN DE 
VORDERING TOT INSTELLEN VAN GERECHTELIJK ONDERZOEK MET DWINGENDE RICHTLIJNEN VAN 
STRAFRECHTELIJK BELEID - TOEZICHT DOOR HET ONDERZOEKSGERECHT

10º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING IS NIET ONTVANKELIJK - GEVOLG - 
DAAROPVOLGENDE AUTONOME VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GELDIGHEID

11º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING IS NIET ONTVANKELIJK - GEVOLG - DAAROPVOLGENDE AUTONOME VORDERING VAN 
HET OPENBAAR MINISTERIE - GELDIGHEID

12º IMMUNITEIT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - VERBOD 
- INSTELLEN VAN DE VERVOLGING MET EEN DAAROPVOLGENDE AUTONOME VORDERING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - RECHTEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TIJDENS HET GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - UITOEFENING

13º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 59 - 
ARTIKEL 59, VIERDE LID - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - VERBOD 
- INSTELLEN VAN DE VERVOLGING MET EEN DAAROPVOLGENDE AUTONOME VORDERING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - RECHTEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TIJDENS HET GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - UITOEFENING

14º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - OP GANG 
BRENGEN VAN DE STRAFVORDERING DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE 
ONDERZOEKSRECHTER - VERBOD - INSTELLEN VAN DE VERVOLGING MET EEN DAAROPVOLGENDE 
AUTONOME VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - RECHTEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ 
TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - UITOEFENING

15º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR HET 
STRAFGERECHT - PARLEMENTAIRE ONSCHENDBAARHEID - OP GANG BRENGEN VAN DE 
STRAFVORDERING DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER - VERBOD 
- INSTELLEN VAN DE VERVOLGING MET EEN DAAROPVOLGENDE AUTONOME VORDERING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - RECHTEN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TIJDENS HET GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - UITOEFENING

1º, 2°, 3° en 4° Artikel 59, vierde lid, G.W., dat het vervolgen in strafzaken van een lid van  
een van beide kamers tijdens de duur van de parlementaire zitting, uitsluitend opdraagt  
aan de ambtenaren van het openbaar ministerie en aan de bevoegde ambtenaren, sluit  
uit dat de strafvordering op gang gebracht wordt door een burgerlijke partijstelling bij de 
onderzoeksrechter; die regel belet de procureur des Konings evenwel niet om, als daar-
toe grond bestaat, overeenkomstig artikel 70 Sv., een gerechtelijk onderzoek te vorderen  
voor de in de klacht bedoelde feiten en aldus de strafvordering op gang te brengen door 
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een  autonome  proceshandeling  waarvan  de  wettigheid  niet  door  het  gebrek  aan 
hoedanigheid van de klager is aangetast1.

5º en 6°De vordering van de procureur des Konings, die ertoe strekt om een gerechtelijk  
onderzoek te openen of de bij de rechter aanhangig gemaakte zaak uit te breiden, is  
geen verordenende of administratieve akte die onderworpen is aan het toezicht op de in-
terne en externe wettigheid als bepaald in artikel 159 G.W.

7º, 8° en 9° Het onderzoeksgerecht is niet bevoegd om na te gaan of een vordering tot het 
instellen van een gerechtelijk onderzoek in overeenstemming is met de door de minister  
van  Justitie  na  advies van het  college van procureurs-generaal  uitgevaardigde dwin-
gende richtlijnen van strafrechtelijk beleid. 

10º en 11° De strafvordering wordt op gang gebracht door de inleidende vordering van de  
procureur des Konings, zelfs als de burgerlijke partijstelling niet rechtsgeldig zou zijn ge-
weest en zonder dat vereist wordt dat het onderzoeksgerecht vooraf vaststelt  dat die 
burgerlijke partijstelling niet ontvankelijk is2.

12º, 13°, 14° en 15° Artikel 59, vierde lid, G.W., verbiedt het slachtoffer van een aan een 
parlementslid  ten laste gelegd misdrijf  om zelf  de strafvordering op gang te brengen 
tegen degene die het beschuldigt; zodra evenwel die strafvordering geldig is ingesteld op  
grond van een vordering  van de procureur  des Konings,  verbiedt  die  grondwettelijke 
bepaling de burgerlijke partij niet om de rechten uit te oefenen die met name in de artike-
len 61ter en 61quinquies Sv. zijn bepaald. 

(F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0068.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het hoger be-

roep van de eiser niet ontvankelijk verklaart
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 

doet over de overige punten van het hoger beroep van de eiser
Middel 
Eerste en derde onderdeel
De eiser die zich beroept op de parlementaire onschendbaarheid die hij genoot 

toen de onderzoeksrechter  de tegen hem ingediende klacht ontvankelijk heeft 

1 Cass., 23 nov. 2005, AR P.05.1343.F, AC, 2005, nr 623.
2 Cass., 12 okt. 2005, AR P.05.0852.F, AC, 2005, nr 505; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. 
BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2008, p. 681-682.
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verklaard, voert aan dat het arrest de artikelen 59, vierde lid, en 159 Grondwet 
schendt, alsook artikel 28quater Wetboek van Strafvordering, omdat het arrest 
beslist dat de vervolging mag gebaseerd zijn op een vordering die een niet-ont-
vankelijke burgerlijkepartijstelling bevestigt.

De vordering van de procureur des Konings, die ertoe strekt om een gerechte-
lijk onderzoek te openen of de bij de rechter aanhangig gemaakte zaak uit te 
breiden, is geen verordenende of administratieve akte die onderworpen is aan het 
toezicht op de interne en externe wettigheid als bepaald in het voormelde artikel 
159.

Het onderzoeksgerecht is niet bevoegd om na te gaan of een vordering tot het 
instellen van een gerechtelijk onderzoek in overeenstemming is met de door de 
minister van Justitie, na advies van het college van procureurs-generaal, uitge-
vaardigde dwingende richtlijnen van strafrechtelijk beleid.

De strafvordering wordt op gang gebracht door de inleidende vordering van de 
procureur des Konings, zelfs als de burgerlijkepartijstelling niet rechtsgeldig zou 
zijn geweest.

Artikel 59, vierde lid, Grondwet, dat het instellen van de vervolging in strafza-
ken van een lid van een van beide kamers, tijdens de duur van de parlementaire 
zitting, uitsluitend opdraagt aan de ambtenaren van het openbaar ministerie en 
aan de bevoegde ambtenaren, sluit weliswaar uit dat de strafvordering op gang 
gebracht wordt door een burgerlijkepartijstelling bij de onderzoeksrechter. Die 
regel belet de procureur des Konings evenwel niet om, als daartoe grond bestaat, 
overeenkomstig artikel 70 Wetboek van Strafvordering, een gerechtelijk onder-
zoek te vorderen voor de in de klacht bedoelde feiten en aldus de strafvordering 
op gang te brengen door een op zich staande proceshandeling waarvan de wettig-
heid niet door het gebrek aan hoedanigheid van de klager is aangetast.

In strijd met wat de eiser aanvoert ontneemt die aan het openbaar ministerie 
toegekende bevoegdheid de betekenis niet aan artikel 59, vierde lid, Grondwet, 
omdat het parket de keuze heeft om de strafvordering niet op gang te brengen 
maar de zaak onmiddellijk voor de raadkamer vast te stellen met een vordering 
die ertoe strekt om de burgerlijkepartijstelling niet ontvankelijk te doen verklaren 
of de buitenvervolgingstelling te doen uitspreken.

De vordering tot aanvullend onderzoek is  niet  onderworpen aan de vooraf-
gaande vaststelling van die niet-ontvankelijkheid door het onderzoeksgerecht. De 
partijen behouden het recht om, onder de in de artikelen 136 en 235bis Wetboek 
van Strafvordering vastgestelde voorwaarden, de nietigheid van de burgerlijke-
partij-stelling te doen vaststellen in zoverre zij  de strafvordering op gang wil 
brengen.

Die onderdelen falen naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest oordeelt dat de feitelijke elementen en de opportuniteitsoverwegin-

gen die de procureur des Konings hebben doen besluiten om een onderzoek van 
de zaak te vorderen, geen invloed hebben op de wettigheid van de wijze waarop 
de zaak door het parket bij de onderzoeksmagistraat is aangebracht.
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In antwoord op de conclusie van de eiser benadrukken de appelrechters dat de 
vordering tot aanvullend onderzoek die door het openbaar ministerie niettegen-
staande de niet-ontvankelijkheid van de burgerlijkepartijstelling is opgemaakt, de 
waarde had van een op zichzelf staande en overeenkomstig de wet opgestelde 
akte, en dat de beslissing om te vervolgen op objectieve en onafhankelijke wijze 
was genomen.

Het arrest omkleedt zijn beslissing aldus regelmatig met redenen en stelt het 
Hof in staat om zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
Het is niet tegenstrijdig om te beslissen, enerzijds, dat een burgerlijke-partij-

stelling niet ontvankelijk is in zoverre zij tegen een parlementslid gericht is en, 
anderzijds, dat de daaropvolgende akten van de rechtspleging geldig zijn omdat 
zij volgen op een vordering van de procureur des Konings die de gevolgen van 
de niet-ontvankelijkheid van de oorspronkelijke klacht opheft.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vijfde en zesde onderdeel
Artikel 59, vierde lid, Grondwet verbiedt het slachtoffer van een aan een parle-

mentslid ten laste gelegd misdrijf om zelf de strafvordering op gang te brengen 
tegen degene die het beschuldigt. Zodra evenwel die strafvordering geldig is in-
gesteld op grond van een vordering van de procureur des Konings, verbiedt de 
voormelde grondwettelijke bepaling de burgerlijke partij niet om de rechten uit 
te oefenen die met name in de artikelen 61ter en 61quinquies Wetboek van Straf-
vordering zijn bepaald.

De niet-ontvankelijkheid van hun burgerlijkepartijstelling heeft geen invloed 
op de regelmatigheid van de onderzoeksopdrachten die op verzoek van de bur-
gerlijke partijen verricht zijn in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat op 
vordering van het parket is geopend. Bijgevolg diende de kamer van inbeschuldi-
gingstelling zich niet uit te spreken over de geldigheid van die onderzoeksop-
drachten, zodat het arrest, door alleen de burgerlijkepartijstelling gedeeltelijk niet 
ontvankelijk te verklaren, antwoordt op de conclusie van de eiser, zonder in de 
dubbelzinnigheid te vervallen die hij eraan toeschrijft.

De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-

gen de beslissing die het hoger beroep van de eiser niet ontvankelijk verklaart.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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24 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. 
de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. E. Causin, Brussel, G. De Peyper, Brussel en D. Remy, Dinant.

Nr. 213

2° KAMER - 24 maart 2010

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - ARREST GEWEZEN OP TEGENSPRAAK - BEGRIP

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
ARREST GEWEZEN OP TEGENSPRAAK - BEGRIP

3º VERZET - STRAFZAKEN - BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET - ARREST GEWEZEN OP 
TEGENSPRAAK - BEGRIP

4º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - ARREST GEWEZEN OP TEGENSPRAAK - 
MAATSTAF - DOOR DE RECHTER GEGEVEN OMSCHRIJVING VAN ZIJN BESLISSING OF VAN DE 
RECHTSPLEGING - DRAAGWIJDTE

5º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
ARREST GEWEZEN OP TEGENSPRAAK - MAATSTAF - DOOR DE RECHTER GEGEVEN OMSCHRIJVING 
VAN ZIJN BESLISSING OF VAN DE RECHTSPLEGING - DRAAGWIJDTE

6º VERZET - STRAFZAKEN - BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET - ARREST GEWEZEN OP 
TEGENSPRAAK - MAATSTAF - DOOR DE RECHTER GEGEVEN OMSCHRIJVING VAN ZIJN BESLISSING OF 
VAN DE RECHTSPLEGING - DRAAGWIJDTE

7º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - PROCEDURE TER ZITTING - 
BESCHULDIGDE - VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT - RECHT VAN DE BESCHULDIGDE

8º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - PROCEDURE TER 
ZITTING - BEKLAAGDE - VERTEGENWOORDIGING DOOR EEN ADVOCAAT - RECHT VAN DE BEKLAAGDE

9º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - PROCEDURE VOOR HET VONNISGERECHT - 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE BEKLAAGDE OF VAN DE BESCHULDIGDE - VERTEGENWOORDIGING 
DOOR EEN ADVOCAAT - RECHT VAN DE BEKLAAGDE OF VAN DE BESCHULDIGDE

10º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - PROCEDURE VOOR HET 
VONNISGERECHT - VERSCHIJNING OP DE ZITTING VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT - 
RECHT VAN DE BEKLAAGDE OF VAN DE BESCHULDIGDE

11º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - PROCEDURE TER ZITTING - 
BESCHULDIGDE - VERSCHIJNING OP DE ZITTING VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT - 
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

12º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - PROCEDURE VOOR HET HOF VAN ASSISEN - 
VERTEGENWOORDIGING VAN DE BESCHULDIGDE - VERSCHIJNING OP DE ZITTING 
VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

13º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - PROCEDURE VOOR HET HOF VAN 
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ASSISEN - BESCHULDIGDE - VERSCHIJNING OP DE ZITTING VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN 
ADVOCAAT - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK

14º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - PROCEDURE VOOR 
HET HOF VAN ASSISEN - VERSCHIJNING OP DE ZITTING VERTEGENWOORDIGD DOOR EEN ADVOCAAT - 
RECHT VAN DE BESCHULDIGDE

15º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - ARREST GEWEZEN OP TEGENSPRAAK - 
BEGRIP - ARREST UITGESPROKEN NADAT EEN ADVOCAAT DE VERDEDIGING VAN DE BESCHULDIGDE 
OP ZICH HEEFT GENOMEN - RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN

16º VERZET - STRAFZAKEN - BESLISSING VATBAAR VOOR VERZET - ARREST GEWEZEN OP 
TEGENSPRAAK - BEGRIP - ARREST UITGESPROKEN NADAT EEN ADVOCAAT DE VERDEDIGING VAN DE 
BESCHULDIGDE OP ZICH HEEFT GENOMEN - RECHT OM VERZET AAN TE TEKENEN

1º, 2° en 3° Een arrest is ten aanzien van een partij op tegenspraak gewezen, wanneer die  
partij op het geding tegenwoordig is of er behoorlijk vertegenwoordigd is, zij daarop aan-
wezig is gebleven zodat zij persoonlijk of vertegenwoordigd door een advocaat alle stadia  
van de rechtspleging waarin bewijsmateriaal of beschuldigingen tegen haar worden inge-
bracht, heeft bijgewoond en aldus haar belangen in de loop van dat proces vrij heeft kun-
nen doen gelden1.

4º, 5° en 6° Om te bepalen of een beslissing op tegenspraak is gewezen, dient geen reken-
ing te worden gehouden met de omschrijving die de rechter van zijn beslissing of van de  
voor hem gevoerde rechtspleging geeft, maar met de stukken waaruit blijkt dat de parti-
jen het debat al dan niet hebben bijgewoond en er hun vorderingen, verweermiddelen en  
excepties hebben aangevoerd2.

7º, 8°, 9° en 10° De strafrechter kan een beklaagde of een beschuldigde het recht niet  
ontzeggen om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen, ook al is het voor 
hem niet onmogelijk om persoonlijk te verschijnen, tenzij bevolen wordt dat hij persoonlijk  
moet verschijnen. (Artt. 185 en 385, Sv.)

11º, 12°, 13° en 14° Artikel 310 Sv., dat op de zitting van het hof van assisen de aan-
wezigheid van de beschuldigde zelf vereist, kan, gelet op het recht op een eerlijke behan-
deling van de zaak, niet in die zin worden uitgelegd dat de beschuldigde de mogelijkheid 
kan worden ontzegd om alleen door een advocaat te worden vertegenwoordigd3.

15º en 16° Geen enkele wettelijke bepaling geeft de beschuldigde die niet persoonlijk kan 
verschijnen het recht om verzet aan te tekenen tegen een rechtspleging waarin hij, op 
eigen verzoek, door zijn raadsman werd vertegenwoordigd; het arrest dat is uitgesproken 
nadat een advocaat de verdediging van een beschuldigde op zich heeft genomen heeft  
een tegensprekelijk karakter en kan niet bij wege van verzet worden bestreden4.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0284.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de tussenarresten en het eindarrest, die 

1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr 213. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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op 11, 12 en 15 januari 2010 zijn gewezen door het hof van assisen van het be-
stuurlijk arrondissement Brussel Hoofdstad.

De eiser voert in twee identieke memories waarvan er één aan dit arrest is ge-
hecht, een middel aan.

Hij legt tevens een akte van afstand neer voor het geval het Hof de cassatiebe-
roepen voorbarig zou vinden.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 19 maart 2010 een con-
clusie neergelegd op de griffie van het Hof.

Op de rechtszitting van 22 april 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt 
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. FEITEN
De verweerders werden bij arrest van 14 maart 2007 van het hof van beroep te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, dat de beschikking van de raadka-
mer tot gevangenneming met onmiddellijke tenuitvoerlegging bevestigt, naar de 
jury verwezen wegens moord, als daders of mededaders.

Geen van de beschuldigden was in hechtenis op het ogenblik van de opening 
van de zitting.

Bij beschikking van 11 januari 2010 heeft de voorzitter van het hof van assisen 
vastgesteld dat de verweerders V. en D. noch aanwezig noch vertegenwoordigd 
waren bij de opening van het debat.

Het hof van assisen heeft dezelfde dag een arrest gewezen waarbij de advoca-
ten van B. M. en A. B. gemachtigd worden hun cliënt te vertegenwoordigen, 
zonder dat het daardoor aan de rechtspleging een tegensprekelijk karakter toe-
kent.

Die advocaten hebben het recht op wraking uitgeoefend, de zittingen bijge-
woond,  akten  van  verdediging  neergelegd,  geconcludeerd,  gepleit  en  geant-
woord.

Op hun conclusies heeft het hof van assisen op 12 januari 2010 een arrest ge-
wezen waarin de nietigheid van verschillende verhoren wordt vastgesteld alsook 
de overschrijding van de redelijke termijn, maar dat ook zegt dat er geen grond is 
om de strafvordering niet-ontvankelijk te verklaren.

Op 15 januari 2010 heeft het hof van assisen, na beraadslaging met de jury, 
een arrest gewezen dat de vier verweerders veroordeelt tot tien jaar opsluiting 
wegens de tegen hen in het verwijzingsarrest ingebrachte beschuldigingen.

Dat arrest vermeldt dat het hof uitspraak doet bij verstek.
In een brief die op de griffie op 5 maart 2010 is ingekomen, verklaart de eiser 

dat hij afstand doet van het cassatieberoep op grond dat B. M. en A. B. verzet 
hebben aangetekend tegen de tegen hen uitgesproken veroordeling en dat die bij-
gevolg niet "definitief" zou zijn.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het door de verweerders B. M. en A. B. opgeworpen middel van niet-ont-
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vankelijkheid van het cassatieberoep
De verweerders voeren aan dat het cassatieberoep voorbarig is omdat het ge-

richt is tegen een arrest dat bij wege van verzet wordt bestreden.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen vermits de 

bewering waarop dat middel berust, samenvalt met het onderwerp zelf van de 
vraag die in het cassatieberoep aan het Hof wordt gesteld.

B. Cassatieberoep tegen het tussenarrest van 11 januari 2010 dat uitspraak doet 
in zake B. M. en A. B.

Middel
Een arrest is ten aanzien van een partij op tegenspraak gewezen, wanneer die 

partij op het geding tegenwoordig is of er behoorlijk vertegenwoordigd is, zij 
daarop aanwezig is gebleven zodat zij persoonlijk of vertegenwoordigd door een 
advocaat alle stadia van de rechtspleging waarin bewijsmateriaal of beschuldi-
gingen tegen haar worden ingebracht, heeft bijgewoond en aldus haar belangen 
in de loop van dat proces vrij heeft kunnen doen gelden.

Om te bepalen of een beslissing op tegenspraak is gewezen, dient geen reke-
ning te worden gehouden met de omschrijving die de rechter van zijn beslissing 
of van de voor hem gevoerde rechtspleging geeft, maar met de stukken waaruit 
blijkt dat de partijen het debat al dan niet hebben bijgewoond en er hun vorderin-
gen, verweermiddelen en excepties hebben aangevoerd.

Uit de artikelen 185 en 385 Wetboek van Strafvordering volgt dat de strafrech-
ter een beklaagde of beschuldigde het recht niet kan ontzeggen om zich door een 
advocaat te laten vertegenwoordigen, ook al is het voor hem niet onmogelijk om 
persoonlijk te verschijnen tenzij bevolen wordt dat hij persoonlijk moet verschij-
nen.

Artikel  310 van het  voormelde wetboek vereist  weliswaar de aanwezigheid 
van de beschuldigde zelf. Gelet op het recht op een eerlijke behandeling van de 
zaak kan die bepaling evenwel niet in die zin worden uitgelegd dat de beschul-
digde de mogelijkheid kan worden ontzegd om alleen door een advocaat te wor-
den vertegenwoordigd.

De vonnissen en arresten die zijn uitgesproken nadat een advocaat de verdedi-
ging van een beklaagde op zich heeft genomen, hebben daarentegen een tegen-
sprekelijk karakter en kunnen niet bij wege van verzet worden bestreden.

Dat geldt ook voor het hof van assisen.
De beschikking houdende dat de beschuldigde bij verstek zal worden berecht 

veronderstelt, naar luid van artikel 381 Wetboek van Strafvordering, dat de be-
schuldigde, die zich niet in hechtenis bevindt, zich niet aanmeldt op de voor de 
opening van het debat vastgestelde datum.

De in dat artikel bedoelde afwezigheid vloeit voort uit het feit dat de betrokke-
ne noch persoonlijk verschijnt noch door een advocaat wordt vertegenwoordigd. 
Met andere woorden, het volstaat dat de beschuldigde op één van beide, in prin-
cipe aan zijn vrije keuze overgelaten, wijzen verschijnt opdat de rechtspleging 
tegensprekelijk zou zijn.
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Het bestreden arrest van 11 januari 2010 beslist dat de vertegenwoordiging van 
de  beschuldigde  door  een  advocaat,  de  rechtspleging  alleen  tegensprekelijk 
maakt, als niet gebleken is  dat hij inderdaad onmogelijk persoonlijk kon ver-
schijnen  of  als  die  onmogelijkheid  niet  met  afdoende  redenen  waarschijnlijk 
wordt gemaakt.

Geen enkele wettelijke bepaling evenwel geeft de beschuldigde die niet per-
soonlijk kan verschijnen het recht om verzet aan te tekenen tegen een rechtsple-
ging waarin hij, op eigen verzoek, door zijn raadsman werd vertegenwoordigd.

Het voormelde arrest schendt de artikelen 12, tweede lid, Grondwet, 185, 310, 
381, 382 en 385 Wetboek van Strafvordering, door een rechtsmiddel te creëren 
waarin die bepalingen niet voorzien.

Het middel is in zoverre gegrond.
C. De cassatieberoepen tegen de tussenarresten en het veroordelend arrest van 

12 en 15 januari 2010 in zake B. M. en A. B.
Uit het antwoord op het middel dat wordt aangevoerd tot staving van het sub B 

hierboven onderzochte cassatieberoep volgt  dat  tegen de veroordeling van de 
verweerders geen verzet is aangetekend zodat zij dus onmiddellijk, samen met de 
voorbereidende beslissingen, aan het toezicht van het Hof kan worden voorge-
legd.

Er dient bijgevolg geen afstand te worden verleend van het cassatieberoep te-
gen het veroordelend arrest.

Aangezien het hof van assisen zijn beslissing waarbij de beschuldigden B. M. 
en A. B. worden gemachtigd om "op niet tegensprekelijke wijze door hun raads-
lieden te worden vertegenwoordigd", niet naar recht verantwoordt en evenmin 
zijn beslissing volgens welke de voorzitter te hunnen aanzien zal handelen over-
eenkomstig artikel 381 Wetboek van Strafvordering, brengt de hierna uit te spre-
ken vernietiging van het tussenarrest van 11 januari 2010 de nietigverklaring met 
zich mee van de arresten alvorens recht te doen en van het eindarrest van 12 en 
15 januari 2010, die op de strafvordering tegen de voormelde verweerders zijn 
gewezen, aangezien die beslissingen door dezelfde onwettigheid zijn aangetast.

D. Het cassatieberoep tegen het arrest van 15 januari 2010 en zoverre het uit-
spraak doet over de strafvordering tegen B. V. en L. D.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat die verweerders noch persoon-
lijk noch vertegenwoordigd door een advocaat zijn verschenen en dat de rechts-
pleging te hunnen aanzien bij verstek werd gevoerd, overeenkomstig artikel 381 
van het Wetboek van Strafvordering.

De eiser doet afstand van het cassatieberoep dat hij heeft ingesteld vóór het 
verstrijken van de gewone verzettermijn van die bij verstek veroordeelde ver-
weerders.

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep tegen het arrest van 15 ja-

nuari 2010 in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering tegen B. V. en L. 
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D.
Verklaart het debat en de verklaring van de jury nietig in zoverre zij betrek-

king hebben op de beschuldigden B. M. en A. B.
Vernietigt de bestreden arresten, tussenarresten en het veroordelend arrest, ge-

wezen op 11, 12 en 15 januari 2010 door het hof van assisen van het bestuurlijk 
arrondissement Brussel-Hoofdstad in zake van de verweerders M. en B.

Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof 
van assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad en dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de volledig en gedeeltelijk 
vernietigde arresten.

Veroordeelt B. M. en A. B. ieder in één vierde van de kosten van de cassatie-
beroepen, en laat de overige helft ten laste van de Staat.

Verwijst  de aldus beperkte zaak naar het  hof van assisen van de provincie 
Waals-Brabant.

24 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, voorzitter – Ge-
lijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. C. 
Couquelet, Brussel en D. De Quévy, Brussel.

Nr. 214

2° KAMER - 24 maart 2010

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - MINDERJARIG OP HET OGENBLIK 
VAN DE FEITEN - GROND VAN NIET-TOEREKENBAARHEID - BEWIJS VAN MEERDERJARIGHEID - 
BEWIJSLAST

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
MINDERJARIG OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN - BEWIJSLAST - GROND VAN NIET-
TOEREKENBAARHEID - BEWIJS VAN MEERDERJARIGHEID - RECHT VAN VERDEDIGING

3º MINDERJARIGHEID - STRAFZAKEN - MINDERJARIG OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN - 
GROND VAN NIET-TOEREKENBAARHEID - BEWIJS VAN MEERDERJARIGHEID - BEWIJSLAST - RECHT 
VAN VERDEDIGING

4º JEUGDBESCHERMING - ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT - MINDERJARIG OP HET 
OGENBLIK VAN DE FEITEN - BEWIJS VAN MEERDERJARIGHEID - BEWIJSLAST - RECHT VAN 
VERDEDIGING

5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
JEUGDGERECHTEN - MINDERJARIGE - MINDERJARIG OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN - BEWIJS 
VAN MEERDERJARIGHEID - BEWIJSLAST - RECHT VAN VERDEDIGING

1º, 2°, 3°, 4° en 5° Wanneer iemand aanvoert dat hij minderjarig is, waardoor hij onder de 
bevoegdheid van de jeugdgerechten valt, en die bewering niet ongeloofwaardig is, staat 
het aan het openbaar ministerie om, indien het een andere mening is toegedaan, de  
bevoegdheid van de gewone rechtscolleges aan te tonen door het bewijs aan te dragen  
dat die persoon minderjarig is op het ogenblik van de feiten; het jeugdgerecht kan niet,  
zonder het recht van verdediging en de regels betreffende de bewijslast te miskennen, 
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enerzijds vaststellen dat er een gegeven bestaat dat het probleem van de door de eiser  
aangevoerde grond van niet-toerekenbaarheid kan beslechten, en anderzijds oordelen  
dat het aan hem stond om dat gegeven aan te dragen1.

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0407.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

jeugdkamer, van 25 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 17 maart 2010 een con-

clusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 24 maart 2010 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe ver-

slag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve aangevoerd middel: miskenning van het algemeen beginsel van de 

eerbiediging van het recht van verdediging en van het beginsel betreffende de 
bewijslast in strafzaken

Wanneer iemand aanvoert dat hij minderjarig is, waardoor hij onder de be-
voegdheid van de jeugdgerechten valt, en die bewering niet ongeloofwaardig is, 
staat het aan het openbaar ministerie om, indien het een andere mening is toege-
daan, de bevoegdheid van de gewone rechtscolleges vast te stellen door het be-
wijs aan te dragen dat die persoon minderjarig was op het ogenblik van de feiten.

Hoofdstuk VI - Titel XIII van de programmawet (I) van 24 december 2002 be-
treffende  de  voogdij  over  niet-begeleide  minderjarige  vreemdelingen  kent  de 
dienst  Voogdij  een identificatiebevoegheid toe krachtens welke die  instelling, 
met name door middel van een medisch onderzoek kan laten nagaan of de be-
trokkene al dan niet minder dan achttien jaar oud is. Steunend op een deskundi-
genonderzoek van die dienst heeft de eiser aangevoerd dat hij minderjarig was.

Alvorens, op grond van een verslag dat op initiatief van het openbaar ministe-
rie is ingediend, te oordelen dat de eiser meer dan achttien jaar oud is, vermeldt 
het arrest dat de overwegingen waarop de beslissing van de dienst Voogdij ge-
grond is, kunnen dienen als informatie voor de jeugdrechtbank bij de beoorde-
ling van haar bevoegdheid. Dienaangaande wijst het erop dat de eiser de stukken 
niet overlegt betreffende de gegevens en de resultaten van de medische onder-
zoeken zoals zij door die dienst werden uitgelegd.

De appelrechter kon niet, zonder het recht van verdediging en de regels betref-
fende de bewijslast te miskennen, enerzijds vaststellen dat er een gegeven be-
stond dat kon dienen om het probleem van de door de eiser aangevoerde grond 
van niet-toerekenbaarheid te beslechten, en anderzijds oordelen dat het aan hem 

1 Zie concl. OM in Pas. 2010, nr 214. 
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stond om dat gegeven aan te dragen. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, jeugdkamer, anders samen-

gesteld.

24 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, voorzitter – Verslaggever: de h. 
Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. T. Kelecom, Luik.

Nr. 215

2° KAMER - 24 maart 2010

1º MISDRIJF — POGING - STRAFBARE POGING - VOORWAARDEN - BEGIN VAN UITVOERING - 
BEGRIP

2º MISDRIJF — POGING - STRAFBARE POGING - VOORWAARDEN - BEGIN VAN UITVOERING - 
TOETSING DOOR HET HOF

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR FEITENRECHTER - STRAFBARE POGING - VOORWAARDEN - 
BEGIN VAN UITVOERING - TOETSING DOOR HET HOF

4º MISDRIJF — POGING - STRAFBARE POGING - VOORWAARDEN - BEGIN VAN UITVOERING - 
POGING TOT ZWARE DIEFSTAL

5º DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEFSTAL - POGING TOT ZWARE DIEFSTAL - VOORWAARDEN

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VOORWAARDEN - 
MINIMUMDREMPEL VAN ÉÉN JAAR GEVANGENISSTRAF - MISDRIJF VAN HET IN HET OPENBAAR 
DRAGEN VAN EEN VALSE NAAM

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORWAARDEN - MINIMUMDREMPEL 
VAN ÉÉN JAAR GEVANGENISSTRAF - MISDRIJF VAN HET IN HET OPENBAAR DRAGEN VAN EEN VALSE 
NAAM

1º Krachtens artikel 51 Sw. veronderstelt strafbare poging met name dat het voornemen 
om een misdaad of een wanbedrijf te plegen zich heeft geopenbaard door uitwendige 
daden die een begin van uitvoering van die misdaad of van dat wanbedrijf uitmaken; of-
schoon niet vereist is dat het wezenlijk bestanddeel zelf van het misdrijf reeds begonnen  
is, veronderstelt begin van uitvoering op zijn minst wel dat de dader de middelen aan-
wendt die hij zich heeft verschaft, klaargelegd en in gereedheid gebracht om zijn mis-
dadig opzet ten uitvoer te brengen1.

1 Cass., 3 nov. 2004, AR P.04.1191.F, AC, 2004, nr 529. 
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2º en 3° Wanneer de bodemrechter de feiten heeft opgesomd die volgens hem strafbare 
poging uitmaken, gaat het Hof na of die feiten naar recht werden omschreven en met  
name of het rechtsbegrip begin van uitvoering niet werd miskend. 

4º en 5° Uit de omstandigheid dat één van de verdachten 's nachts in het landgoed is bin-
nengedrongen, in de buurt waarvan inbrekersmaterieel was afgezet, kan de rechter naar 
recht afleiden dat een materiële daad werd gesteld die rechtstreeks en onmiddellijk tot  
het plegen van een welbepaald misdrijf leidt. 

6º en 7° Aangezien artikel 16, §1, Wet Voorlopige Hechtenis, hechtenis alleen toestaat voor  
feiten waarop een gevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf staat, kan geen  
voorlopige hechtenis bevolen of gehandhaafd worden wegens het in het openbaar dra-
gen van een valse naam, wat door artikel 231 Sw. gestraft wordt met acht dagen tot drie  
maanden gevangenis en een geldboete, of alleen met één van die straffen. 

(O.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0473.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 51 Strafwetboek, waarvan het middel aanvoert dat het is ge-

schonden, veronderstelt strafbare poging met name dat het voornemen om een 
misdaad of een wanbedrijf te plegen zich heeft geopenbaard door uitwendige da-
den die een begin van uitvoering van die misdaad of van dat wanbedrijf uitma-
ken.

Ofschoon niet vereist is dat het wezenlijk bestanddeel zelf van het misdrijf 
reeds begonnen is, veronderstelt begin van uitvoering op zijn minst wel dat de 
dader de middelen aanwendt die hij zich heeft verschaft, klaargelegd en in ge-
reedheid gebracht om zijn misdadig voornemen ten uitvoer te brengen.

Wanneer de bodemrechter de feiten heeft opgesomd die volgens hem strafbare 
poging uitmaken, gaat het Hof na of die feiten naar recht werden omschreven en 
met name of het rechtsbegrip begin van uitvoering niet werd miskend.

Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie, 
wijst het arrest erop dat de eiser, samen met twee anderen, werd tegengehouden 
in een voertuig dat 's nachts, met draaiende motor, naast een pand geparkeerd 
stond in een regio waar talrijke diefstallen in woningen worden gepleegd.

Volgens de door de appelrechters overgenomen redenen lag al het voor in-
braak nodige gereedschap in het voertuig. Eén van de drie inzittenden van het 
voertuig heeft de tijd gehad om de omgeving van het landgoed te verkennen en 
over een muur te klimmen. Hij werd opgemerkt in de dreef, waar de automati-
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sche verlichting functioneerde, terwijl hij in de richting van het verdachte voer-
tuig liep. In die dreef werd een zaklamp teruggevonden en stond een bestelwagen 
geparkeerd, die eigendom was van de bewoners.

De eiser heeft  een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert dat  het aan de 
hand van het politieverslag niet mogelijk was om op grond van die handelingen 
die het als voorbereidende handelingen omschrijft, het begin van uitvoering aan 
te nemen dat vereist is opdat er van strafbare poging sprake zou zijn.

Uit de door het arrest vastgestelde omstandigheid dat één van de verdachten 's 
nachts in het landgoed is binnengedrongen, in de buurt waarvan inbrekersmateri-
eel was afgezet, leiden de appelrechters naar recht af dat een materiële daad werd 
gesteld die rechtstreeks en onmiddellijk tot het plegen van een welbepaald mis-
drijf leidt. 

Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is, behoudens de hierna vernietigde onwettig-
heid, overeenkomstig de wet gewezen.

Ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikel 16, §1, Voorlopige 
Hechteniswet

Tegen de eiser werd op 23 februari 2010 een bevel tot aanhouding uitgevaar-
digd wegens poging tot zware diefstal, deelneming aan een vereniging van boos-
doeners en het in het openbaar dragen van een valse naam. Bij beschikking van 
26 februari 2010 heeft de raadkamer dat bevel tot aanhouding regelmatig ver-
klaard en de voorlopige hechtenis gehandhaafd. Het bestreden arrest bevestigt de 
beschikking.

Artikel 16, §1, Voorlopige Hechteniswet staat hechtenis alleen toe voor feiten 
waarop een gevangenisstraf van een jaar of een zwaardere straf staat.

Artikel 231 Strafwetboek straft het in het openbaar dragen van een valse naam 
met acht dagen tot drie maanden gevangenis en een geldboete of alleen met één 
van die straffen.

Daaruit volgt dat wegens dat misdrijf geen voorlopige hechtenis kan bevolen 
of gehandhaafd worden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de voorlopige hechtenis hand-

haaft wegens het in het openbaar dragen van een valse naam.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat het overige derde ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

24 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, voorzitter – Ge-



900 HOF VAN CASSATIE 24.3.10 - Nr. 215 

lijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. L. 
Balaes, Luik.

Nr. 216

1° KAMER - 25 maart 2010

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - ADVOCAAT - ERELONEN EN KOSTEN - VERHAALBAARHEID - NIEUWE WET 
- WERKING IN DE TIJD - HANGENDE ZAKEN - BEGRIP

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - GERECHTSKOSTEN - ADVOCAAT - ERELONEN EN KOSTEN - 
VERHAALBAARHEID - NIEUWE WET - HANGENDE ZAKEN - BEGRIP

3º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - ADVOCAAT - ERELONEN EN KOSTEN - VERHAALBAARHEID - NIEUWE WET 
- TOEPASSINGSGEBIED

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - GERECHTSKOSTEN - ADVOCAAT - ERELONEN EN KOSTEN - 
VERHAALBAARHEID - NIEUWE WET - TOEPASSINGSGEBIED

1º en 2° Onder hangende zaken in de zin van artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betre-
ffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een 
advocaat worden de zaken bedoeld waarover nog uitspraak moet worden gedaan bij de  
inwerkingtreding van de nieuwe wet. (Art. 13, Wet 21 april 2007)

3º en 4° De nieuwe wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbon-
den aan de bijstand van een advocaat is niet alleen van toepassing op de vorderingen  
die overeenkomstig die nieuwe wet onder de vorm van een rechtsplegingsvergoeding 
worden geformuleerd, maar tevens op de vorderingen strekkende tot vergoeding van die 
kosten en erelonen als vergoedbaar element van schade; wanneer de eerste rechter 
voor 1 januari 2008 uitspraak heeft gedaan over een vordering strekkende tot vergoeding  
van die kosten en erelonen als vergoedbaar element van schade, maar deze beslissing 
het voorwerp uitmaakt van een tijdig en regelmatig hoger beroep, dient de appelrechter  
toepassing te maken van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van  
de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat in beide aanleggen,  
met dien verstande dat de eventueel toe te kennen rechtsplegingsvergoeding thans de 
aanvankelijk gevorderde schadevergoeding vervangt1. (Art. 1022, eerste lid, Ger.W.; Artt. 
7, 13 en 14, Wet 21 april 2007; Art. 10, K.B. 26 okt. 2007)

(AVS/GPS bvba T. GRAMACO bvba)

ARREST

(AR C.08.0483.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 juni 2008, gewezen door 

het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht

1 Art. 1022 Ger.W., zoals vervangen bij art. 7 Wet 21 april 2007.
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Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1018, 6°, en 1022, en, voor zoveel als nodig, 3 van het Gerechtelijk Wet-

boek;
- de artikelen 5, 7, 13, en 14 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaar-

heid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat;
- de artikelen 1, eerste en tweede lid, 2 en 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 

2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van 
de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat;

- de artikelen 2, 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 en 1151 van het Burgerlijk 
Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende kracht, zoals 
neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de vorde-

ring van de verweerster tot het verkrijgen van een rechtsplegingsvergoeding voor de in 
eerste aanleg gevoerde procedure, het hoger beroep van de verweerster gegrond. Het hof 
van beroep kent aan de verweerster een bedrag van 6.000,00 euro als rechtsplegingsver-
goeding toe voor de in eerste aanleg gevoerde procedure. Die beslissing is gesteund op de 
volgende motieven:

"F. Met betrekking tot de rechtsplegingsvergoeding op grond van de Wet Verhaalbaar-
heid Ereloon (WVE)

F.1
(De verweerster) vorderde een bedrag van 4.500,00 euro provisioneel voor advocaat-

kosten. Deze deelvordering werd afgewezen.
Zij verzoekt om een rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg op basis van de Wet Ver-

haalbaarheid Ereloon (WVE), hetgeen kan.
Terzake gaat het om een vordering tussen de 500.000,01 euro en 1.000.000,00 euro met 

een basisbedrag van 10.000,00 euro.
(De verweerster) vordert thans voor de eerste aanleg een rechtsplegingsvergoeding tot 

beloop van 6.000,00 euro, zijnde een vermindering ten aanzien van het basisbedrag.
Dit bedrag kan haar worden toegewezen. Zij is de partij die in het gelijk wordt gesteld". 

(pagina 13, punt F.1, van het bestreden arrest)
Grieven
1. Op grond van de artikelen 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 en 1151 van 

het Burgerlijk Wetboek is een partij bij een overeenkomst aansprakelijk voor de niet-na-
koming van een op haar rustende verbintenis wanneer die partij een fout begaat waardoor 
schade ontstaat die in oorzakelijk verband staat met die fout.

Voor de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid 
van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, d.i. voor 1 ja-
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nuari 2008, konden het honorarium en de kosten van een advocaat die de benadeelde van 
een contractuele fout heeft betaald, een vergoedbaar element van zijn schade vormen, in 
zoverre zij met toepassing van artikel 1151 van het Burgerlijk Wetboek een noodzakelijk 
gevolg zijn van het niet uitvoeren van de overeenkomst.

Uit de vaststellingen van het hof van beroep en de stukken van de procedure, waarop 
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerster voor de rechtbank van koophandel 
een vergoeding vorderde als tegemoetkoming in het ereloon en de kosten van haar advo-
caat (zie pagina 13, punt F.1, eerste alinea, eerste zin, van het bestreden arrest);

2.1. Op grond van artikel 1018, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij 
artikel 5 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en 
de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, hieronder afgekort als de wet van 
21 april 2007, maakt de rechtsplegingsvergoeding zoals bepaald in artikel 1022 van dat 
wetboek, deel uit van de gerechtskosten.

Artikel 1022, eerste lid, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007, van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat  de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tege-
moetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde par-
tij.

Overeenkomstig artikel 1022, tweede lid, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 
21 april 2007, van het Gerechtelijk Wetboek stelt de Koning bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de ministerraad de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsple-
gingsvergoeding vast, onder meer in functie van de aard van de zaak en van de belangrijk-
heid van het geschil.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief 
van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet 
van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden 
aan de bijstand van de advocaat, hieronder afgekort als het koninklijk besluit van 26 okto-
ber 2007, stelt de (basis-, minimum- en maximumbedragen van de) rechtsplegingsvergoe-
ding vast voor geschillen die betrekking hebben op in geld waardeerbare vorderingen.

Artikel 14 van de wet van 21 april 2007 bepaalt dat de Koning de datum van inwer-
kingtreding van de bepalingen van die wet bepaalt, zij het dat de inwerkingtreding uiter-
lijk op 1 januari 2008 dient te gebeuren.

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 treden de artikelen 
1 tot en met 13 van de wet van 21 april 2007 en dat koninklijk besluit zelf in werking op 1 
januari 2008. De artikelen 5 en 7 van de wet van 21 april 2007 en artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit van 26 oktober 2007 traden aldus in werking op 1 januari 2008.

Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 bepaalt dat de artikelen 2 tot 12 van die wet 
van toepassing zijn op de zaken die hangende zijn op het moment dat ze in werking tre-
den. Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 maakt een bijzondere toepassing uit van arti-
kel 3 van het Gerechtelijk Wetboek, dat onder meer bepaalt dat de wetten betreffende de 
rechtspleging van toepassing zijn op de hangende rechtsgedingen, dit zijn de rechtsgedin-
gen waarover nog uitspraak moet worden gedaan op het ogenblik van de inwerkingtreding 
van de nieuwe bepaling.

Artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 bepaalt dat de be-
dragen van de rechtsplegingsvergoeding worden vastgesteld per aanleg.

Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen voor het toekomende 
beschikt en geen terugwerkende kracht heeft. Het beginsel dat een wet geen terugwerken-
de kracht heeft, maakt een algemeen rechtsbeginsel uit.

2.2. Wanneer een partij voor de eerste rechter een vergoeding vorderde als tegemoetko-
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ming in het ereloon en de kosten van haar raadsman, voorhoudende dat die met toepassing 
van artikel 1151 van het Burgerlijk Wetboek een noodzakelijk gevolg zijn van het niet-
uitvoeren van de overeenkomst, die vordering door de eerste rechter voor de inwerking-
treding van de wet van 21 april 2007 (dus voor 1 januari 2008) werd afgewezen, en tegen 
die beslissing van de eerste rechter hoger beroep werd ingesteld, kan de appelrechter die 
uitspraak doet na de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 (dus na 1 januari 
2008), voor de in eerste aanleg gevoerde procedure geen rechtsplegingsvergoeding toe-
kennen op grond van de wet van 21 april 2007.

Wanneer de eerste rechter voor de inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007, d.i. 
voor 1 januari 2008, uitspraak heeft gedaan over de vordering van een partij tot het ver-
krijgen van een vergoeding als tegemoetkoming in het ereloon en de kosten van haar 
raadsman, is immers geen sprake meer van een zaak die hangende is op het moment dat 
de wet van 21 april 2007 in werking treedt in de zin van artikel 13 van die wet, en kan dan 
ook voor de in eerste aanleg gevoerde procedure geen toepassing worden gemaakt van die 
wet.

Wanneer de appelrechter bij wie hoger beroep werd ingesteld tegen een uitspraak waar-
in de eerste rechter voor 1 januari 2008 uitspraak deed over de vordering van een partij tot 
het verkrijgen van een vergoeding als tegemoetkoming in het ereloon en de kosten van 
haar raadsman, voor de in eerste aanleg gevoerde procedure een rechtsplegingsvergoeding 
toekent op grond van de wet van 21 april 2007, schendt hij niet enkel artikel 13 van die 
wet, maar ook artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel be-
treffende het verbod van terugwerkende kracht. Hij kent dan immers niet wettig terugwer-
kende kracht toe aan de wet van 21 april 2007.

3. Uit de vaststellingen van het hof van beroep en de stukken van de rechtspleging, 
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:

- de vordering van de verweerster tot het verkrijgen van een vergoeding als tegemoet-
koming in het ereloon en de kosten van haar advocaat, door de rechtbank van koophandel 
op 28 juni 2007 (d.i. voor 1 januari 2008) als ongegrond werd afgewezen (zie pagina 13, 
punt F.1, eerste alinea, tweede zin, van het bestreden arrest; 12e blad, punt 5, van het von-
nis van de rechtbank van koophandel van 28 juni 2007);

- tegen die beslissing van de rechtbank van koophandel door de verweerster hoger be-
roep werd ingesteld voor het hof van beroep te Antwerpen (zie blz. 8/13, punt V t.e.m. 
blz. 9/13, vijfde alinea, van het verzoekschrift tot hoger beroep van de verweerster, neer-
gelegd ter griffie van het hof van beroep op 7 september 2007, "akte van hoger beroep" 
genaamd);

- de verweerster in conclusie voor het hof van beroep voor de in eerste aanleg gevoerde 
procedure een rechtsplegingsvergoeding vorderde op grond van de wet van 21 april 2007 
(zie pagina 13, punt F.1, tweede alinea, van het bestreden arrest).

Het hof van beroep overweegt in het bestreden arrest dat "(de verweerster) verzoekt om 
een rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg op basis van de Wet Verhaalbaarheid Ereloon 
(WVE), hetgeen kan" (pagina 13, punt F.1, tweede alinea, van het bestreden arrest; onder-
streping  toegevoegd)  en  kent  aan  de  verweerster  een  rechtsplegingsvergoeding  van 
6.000,00 euro toe op grond van de wet van 21 april 2007 (pagina 13, punt F.1, vierde en 
vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Aangezien de rechtbank van koophandel in eerste aanleg op 28 juni 2007, d.i. voor de 
inwerkingtreding van de wet van 21 april 2007 (1 januari 2008), uitspraak deed over de 
vordering van de verweerster tot het verkrijgen van een vergoeding als tegemoetkoming 
in het ereloon en de kosten van haar raadsman en aldus geen sprake meer is van een zaak 
die hangende is op het moment dat de wet van 21 april 2007 in werking is getreden (1 ja-
nuari 2008) in de zin van artikel 13 van die wet, kon het hof van beroep bij wie hoger be-
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roep werd ingesteld tegen die uitspraak, voor de in eerste aanleg gevoerde procedure geen 
rechtsplegingsvergoeding toekennen op grond van de wet van 21 april 2007.

Door voor de in eerste aanleg gevoerde procedure een rechtsplegingsvergoeding toe te 
kennen op grond van de wet van 21 april 2007, schendt het hof van beroep de artikelen 
1018, 6° en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, 5, 7, 13 en 14 van de wet van 21 april 
2007, en 1, eerste en tweede lid, 2 en 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007. 
Bovendien schendt het hof van beroep daardoor artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en 
het algemeen rechtsbeginsel betreffende het verbod van terugwerkende kracht, aangezien 
het aldus aan de wet van 21 april 2007 niet wettig terugwerkende kracht verleent.

Conclusie
Het hof van beroep kent voor de in eerste aanleg gevoerde procedure niet wettig een 

rechtsplegingsvergoeding van 6.000,00 euro toe (schending van de artikelen 1018,  6°, 
1022, en 3 van het Gerechtelijk Wetboek, 5, 7, 13 en 14 van de wet van 21 april 2007 be-
treffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van 
een advocaat, 1, eerste en tweede lid, 2 en 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 
2007 tot  vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding 
van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van 
de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, 2 van het Burgerlijk 
Wetboek  en  het  algemeen  rechtsbeginsel  betreffende  het  verbod  van  terugwerkende 
kracht) en maakt niet wettig geen toepassing van de artikelen 1137, 1142, 1146, 1147, 
1148, 1149, 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek (schending van de artikelen 1137, 
1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
7. Artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij 

artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de ere-
lonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat,  bepaalt  dat  de 
rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en ere-
lonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij.

Krachtens artikel 14 van de wet van 21 april 2007, bepaalt de Koning de da-
tum van de inwerkingtreding van de bepalingen van die wet en gebeurt de inwer-
kingtreding uiterlijk op 1 januari 2008.

Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007, treden de 
artikelen 1 tot en met 13 van de wet van 21 april 2007 en dat koninklijk besluit 
zelf in werking op 1 januari 2008.

Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 bepaalt dat de artikelen 2 tot 12 van 
die wet van toepassing zijn op de zaken die hangende zijn op het moment dat ze 
in werking treden.

8. Krachtens deze bepalingen is de wet van 21 april 2007, vanaf haar inwer-
kingtreding, onmiddellijk van toepassing op de hangende zaken.

Onder hangende zaken worden de zaken bedoeld waarover nog uitspraak moet 
worden gedaan bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever wilde bereiken dat de partijen 
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zo snel mogelijk op een gelijke manier zouden worden behandeld op het vlak 
van de verhaalbaarheid van de kosten en de erelonen van advocaten, ongeacht de 
datum waarop de zaak werd ingeleid.

9. Hieruit volgt dat de nieuwe wet niet alleen van toepassing is op de vorderin-
gen die overeenkomstig de nieuwe wet onder de vorm van een rechtsplegings-
vergoeding worden geformuleerd, maar tevens op de vorderingen strekkende tot 
vergoeding van de kosten en erelonen als vergoedbaar element van schade.

Hieruit  volgt  tevens dat wanneer de eerste rechter vóór 1 januari 2008 uit-
spraak heeft gedaan over dergelijke schadevordering, maar deze beslissing het 
voorwerp uitmaakt van een tijdig en regelmatig hoger beroep de appelrechter 
toepassing dient te maken van de wet van 21 april 2007 in beide aanleggen, met 
dien verstande dat de eventueel toe te kennen rechtsplegingsvergoeding thans de 
aanvankelijk gevorderde schadevergoeding vervangt.

10. De appelrechters stellen vast:
- de verweerster vorderde voor de rechtbank van koophandel een vergoeding 

voor de erelonen en de kosten van haar advocaat;
- deze vordering werd door de rechtbank van koophandel op 28 juni 2007 als 

ongegrond afgewezen;
-  de  verweerster  stelde  op  7  september  2007  hoger  beroep  in  tegen  die 

beslissing en vorderde in haar appelconclusies voor de in eerste aanleg gevoerde 
procedure een rechtsplegingsvergoeding op grond van de wet van 21 april 2007.

Zij oordelen dat het op die grondslag gevorderde bedrag aan de verweerster 
kan worden toegekend, vermits zij de partij is die in het gelijk wordt gesteld en 
kennen op grond van de nieuwe wet de nieuwe rechtsplegingsvergoeding toe in 
eerste aanleg en in hoger beroep.

11. Door op grond van die vaststellingen te oordelen dat de wet van 21 april 
2007 van toepassing is op de kosten van het geding voor de eerste rechter, ver-
antwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht, zonder schending van de 
in het middel aangewezen wettelijke bepalingen en zonder aan die wet terugwer-
kende kracht te verlenen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

25 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: mevr.Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 217
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1° KAMER - 25 maart 2010

1º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN 
PARTIJEN - VERHUURDER - VERHUURD GOED - ZICHTBAAR GEBREK - GEKEND DOOR DE 
HUURDER - GEVOLG - VRIJWARINGPLICHT

2º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN 
PARTIJEN - HUURDER - VERHUURD GOED - ZICHTBAAR GEBREK - AANVAARDING - GEVOLG - 
TERUGGAVEPLICHT - BESCHADIGINGEN OF VERLIEZEN - AANSPRAKELIJKHEID

3º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN 
PARTIJEN - HUURDER - VERHUURD GOED - GEBRUIK - AANSPRAKELIJKHEID - GEBREK - 
AANVAARDING - GEVOLG

4º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — VERPLICHTINGEN VAN 
PARTIJEN - HUURDER - VERHUURD GOED - GEBRUIK - AANSPRAKELIJKHEID - BRAND - 
GEBREK - AANVAARDING - GEVOLG

5º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERDE - EIGEN RECHT TEGEN DE 
VERZEKERAAR - SUBROGATIE - GEVOLG

1º Indien het verhuurde goed bij de totstandkoming van de huur een gebrek vertoont dat  
duidelijk  zichtbaar is  en  de huurder  zich  ervan rekenschap heeft  kunnen en moeten  
geven, is de verhuurder ontslagen van zijn vrijwaringsplicht; de huurder wordt in die om-
standigheden geacht het gehuurde goed te hebben aanvaard in de staat waarin het zich  
bevindt1. (Artt. 1719, 2°, 1720 en 1721, B.W.)

2º De omstandigheid dat het verhuurde goed bij de totstandkoming van de huur een gebrek 
vertoont dat door de huurder is aanvaard, ontslaat hem niet van zijn teruggaveplicht,  
noch van zijn aansprakelijkheid voor de beschadigingen of verliezen die tijdens de huur-
tijd zijn ontstaan. (Artt. 1731, §2, 1732 en 1735, B.W.)

3º De huurder is in de regel aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van het gehuurde 
goed ook al vertoont dit goed een gebrek dat door hem is aanvaard. (Artt. 1731, §2, 1732 
en 1735, B.W.)

4º De huurder is in de regel aansprakelijk voor brand; als de brand ontstaat door het ge-
bruik dat hij van het gehuurde goed maakt, kan de huurder zich niet aan zijn aansprakeli-
jkheid onttrekken door aan te tonen dat de brand te wijten is aan een gebrekkig deel van 
het verhuurde goed dat door hem in die staat is aanvaard en waarvan hij gebruik heeft  
gemaakt. (Art. 1733, B.W.)

5º Het eigen recht dat de benadeelde heeft tegen de verzekeraar kan ook worden uitgeoe-
fend door degene die in de rechten van de benadeelde is gesubrogeerd.  (Art. 86, Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(AXA BELGIUM nv T. KBC VERZEKERINGEN nv e.a.; BROUWERIJEN ALKEN MAES nv T. e.a. T.KBC VERZEKERIN-
GEN nv e.a.)

ARREST

(AR C.09.0117.N - C.09.0335.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 8 oktober 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Antwerpen.

1 Zie Cass., 4 feb. 1960, AC, 1960, 507.
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Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In de zaak C.09.0117.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1719, tweede lid, 1720, 1721, 1731, §2, 1732, 1733 en 1735 van het Bur-

gerlijk Wetboek, (hierna BW).
Aangevochten beslissing
Het aangevochten arrest verklaart de vordering van de eerste verweerster tot cassatie 

ten aanzien van de tweede en derde verweersters gegrond, en veroordeelt hen tot betaling 
aan de eerste verweerster van het bedrag van 52.013,34 euro, te vermeerderen met de ver-
goedende en gerechtelijke interesten. Het verklaart verder de vordering tot vrijwaring van 
tweede en derde verweersters gegrond ten aanzien van de eiseres en de failliete bvba De 
Strandlelie, die aldus solidair worden veroordeeld tot vrijwaring van bedoelde verweer-
sters voor alle bedragen waartoe deze worden veroordeeld. Het arrest veroordeelt de eise-
res tot vrijwaring van de failliete bvba De Strandlelie voor alle bedragen waartoe deze 
partij wordt veroordeeld. Ten slotte wordt de vordering tot vrijwaring van de eiseres tegen 
de eerste tot derde verweersters zonder voorwerp verklaard.

Het aangevochten arrest oordeelt dat de huurder respectievelijk de onderhuurder er niet 
in slagen het bewijs, vereist door artikel 1733 BW, te leveren dat de brand waarvoor zij 
krachtens artikel 1733 BW aansprakelijk zijn jegens de verhuurder buiten hun schuld is 
ontstaan.

Het aangevochten arrest steunt zijn beslissing meer in het bijzonder op de volgende 
overwegingen (p. 6-11):

"3.1. Vordering van KBC
KBC vordert van AIG-Alken Maes, de failliete bvba De Strandlelie, Axa en C. de ver-

goeding van de schade, veroorzaakt door de brand, met name de som van 52.013,34 euro 
die zij aan haar verzekerde (de eigenaar van het pand) heeft betaald.

3.1.1. KBC voert aan dat de hoofdhuurder, de nv Brouwerijen Alken Maes, met toepas-
sing van artikel 1735 BW, aansprakelijk is voor de schade, veroorzaakt door haar onder-
huurder. Hierbij werpt zij op dat de huurder het wettelijk vermoeden van artikel 1733 BW 
niet weerlegt.

3.1.1.1. Met toepassing van artikel 1733 BW is het aan AIG-Alken Maes om het bewijs 
te leveren dat de brand buiten de schuld van de huurder is ontstaan. Hierbij voeren zij aan 
dat de brand haar oorzaak vindt in een eigen fout van de verhuurder, die - in strijd met de 
artikelen 1719 en 1720 BW - een gebrekkig pand heeft verhuurd, en bijgevolg - op grond 
van artikel 1721 BW - gehouden is hen te vrijwaren voor deze gebreken.  AIG-Alken 
Maes verwijzen tot staving van hun stelling naar de vaststellingen van deskundige Bas-
tijns.

Deze deskundige is na een grondig en nauwgezet onderzoek tot het besluit gekomen dat 
de brand is ontstaan als gevolg van beschadigingen van elektrische leidingen, gesitueerd 
in de vloer van de achterplaats van de zolder. Meer bepaald heeft de deskundige vastge-
steld dat deze leidingen reeds in april 1996 beschadigd waren, dat deze beschadigingen na 
verloop van tijd overgangsweerstanden hebben kunnen doen ontstaan waarbij tussen de 
fazen vonkvorming is ontstaan en dat deze vonkvorming na verloop van tijd zeer waar-
schijnlijk enkel maar is toegenomen waardoor uiteindelijk het omringende hout na een py-
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rolyseproces tot ontbranding is gekomen (deskundigenverslag p. 15). Het (hof van be-
roep) sluit zich aan bij deze vaststellingen van de deskundige.

3.1.1.2. Luidens artikel 1720 BW is de verhuurder verplicht het goed in alle opzichten 
in goede staat van onderhoud te leveren. Vastgesteld wordt dat architect C. aert bij de aan-
vang van de huurovereenkomst, op tegenspraak een plaatsbeschrijving van het gehuurde 
pand heeft opgemaakt. Bij de beschrijving van het achterdeel van de zolder meldt de ar-
chitect: "In een driehoekige spievorm tegenaan de westkant is een harde bevloering aan-
wezig waarop de elektriciteitsleidingen zichtbaar zijn, de buizen zin kapot getrapt". Deze 
plaatsbeschrijving is door beide partijen ondertekend.

Gelet op dit gegeven kunnen AIG-Alken Maes moeilijk ontkennen dat de gebrekkige 
toestand van de elektrische leidingen op de zolder, die zij thans inroepen als bevrijdings-
grond, zichtbaar was bij de aanvang van de huur en dat zij hiervan kennis hadden. De aan-
vaarding van het goed zonder protest van de huurder, dekt de zichtbare gebreken. Alken 
Maes toont ook niet aan dat zij de verzekerde van KBC in gebreke heeft gesteld om her-
stellingswerken of verbeterende aanpassingen aan de elektrische leidingen uit te voeren. 
Hieruit volgt tevens dat AIG-Alken Maes zich niet kunnen beroepen op de vrijwarings-
plicht van de verhuurder, voorzien in artikel 1721 BW. Aangenomen wordt immers dat de 
verhuurder enkel instaat voor gebreken die niet zichtbaar waren bij het sluiten van de 
huurovereenkomst. De huurder die spijts de zichtbare gebreken contracteert, wordt veron-
dersteld afstand te doen van de rechten die hij ontleent aan artikel 1721 BW en kan bijge-
volg de verhuurder niet aanspreken voor schade, geleden door deze zichtbare gebreken.

3.1.1.3. Uit het voorgaande volgt dat de brand is ontstaan door de gebrekkige toestand 
van de elektrische leidingen op de zolder. AIG-Alken Maes ontkennen niet dat dit gebrek 
zichtbaar was bij de aanvang van de huurovereenkomst. Voor dergelijke zichtbare gebre-
ken is de verhuurder niet aansprakelijk. Verder tonen AIG-Alken Maes niet aan dat de 
brand is veroorzaakt door overmacht of door een (andere) oorzaak waaraan Alken Maes 
en/of haar onderhuurder vreemd was. Hieruit volgt dat AIG-Alken Maes het vermoeden, 
zoals vervat in artikel 1733 BW, niet hebben weerlegd en zij op grond van artikel 1735 
BW respectievelijk  86 en 86 Wet  Landverzekeringsovereenkomst  bijgevolg gehouden 
zijn de schade van KBC, veroorzaakt door deze brand te vergoeden (...).

3.2. Vordering van AIG-Alken Maes
3.2.1. AIG-Alken Maes stelt, in ondergeschikte orde, een vordering, in vrijwaring in te-

gen de failliete bvba De Strandlelie, haar verzekeraar en L.L. . Zij werpt hierbij op dat "op 
de huurder in de onderverhuringsovereenkomst dezelfde verbintenissen rusten als op de 
huurder in de hoofdverhuurovereenkomst".

3.2.2. Vast staat dat in de relatie hoofdhuurder-onderhuurder de hoofdhuurder op zijn 
beurt een beroep kan doen op het vermoeden van artikel 1733 BW. Het is bijgevolg aan 
de bvba de Strandlelie om aan te tonen dat de brand buiten haar schuld is ontstaan. Net als 
de hoofdhuurder voert de onderhuurder aan dat de brand veroorzaakt is door de gevaarlij-
ke elektriciteitsinstallatie, waarvoor de (onder)huurder niet verantwoordelijk is. Zoals uit-
eengezet, kan deze stelling niet worden bijgetreden.

Uit de neergelegde stukken blijkt dat bij de aanvang van de onderhuurovereenkomst ar-
chitect C. aert eveneens op tegenspraak een plaatsbeschrijving heeft opgesteld waarin hij 
melding maakt van elektriciteitsbuizen, aanwezig in het achterdeel van de zolder, die zijn 
"kapot getrapt". De bvba De Strandlelie kan dan ook, net zo min als Alken Maes, voor-
houden dat zij bij het aangaan van de onderhuur geen kennis had van de aanwezigheid 
van deze gebreken aan de elektrische installatie. Op grond van haar verplichting tot ge-
bruik als een goed huisvader diende de bvba deze zichtbare gebreken te signaleren aan de 
onderverhuurder en met name herstelmaatregelen te vorderen. De bvba De Strandlelie 
toont evenmin aan dat zij Alken Maes in gebreke heeft gesteld om de kapotte buizen te 
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herstellen of te vervangen. In elk geval bewijst zij niet dat de brand buiten haar schuld is 
ontstaan. De vordering in vrijwaring, in zoverre gesteld tegen de failliete bvba, wordt dan 
ook gegrond verklaard".

Grieven
1. De verhuurder heeft een leverings- en onderhoudsplicht. Naar luid van artikel 1720 

BW is de verhuurder verplicht het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te 
leveren. Hij moet daaraan gedurende de huurtijd alle nodige herstellingen doen, behalve 
de herstellingen ten laste van de huurder. Volgens artikel 1719, tweede lid, BW is de ver-
huurder ertoe gehouden het verhuurde pand in zodanige staat te onderhouden dat het kan 
dienen tot het gebruik waartoe het is verhuurd.

1.a. Bij toepassing van artikel 1721 BW is de verhuurder vrijwaring verschuldigd aan 
de huurder voor alle gebreken van het verhuurde goed die het gebruik daarvan verhinde-
ren, ook al mocht de verhuurder die bij de aanvang van de huur niet hebben gekend. In-
dien door die gebreken enig verlies ontstaat voor de huurder, is de verhuurder verplicht 
hem daarvoor schadeloos te stellen.

1.b. Volgens de artikelen 1731, §2, 1732 en 1733 BW moet de huurder als houder van 
de gehuurde zaak, de zaak bewaken (in het kader van de verplichting tot teruggave ervan 
in dezelfde staat als bij ontvangst ervan). Artikel 1735 van hetzelfde wetboek bepaalt ten 
slotte dat de huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen en de verliezen die ontstaan 
door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onderhuurders. Uit deze bewakings- en te-
ruggaveverplichting volgt dat hij de verhuurder in de regel moet verwittigen van bescha-
digingen aan het gehuurde goed en van de herstellingen die noodzakelijk zijn, met uitzon-
dering evenwel van de gebreken of de schadeposten waarvan de verhuurder zelf kennis 
kon hebben.

1.c. De eventuele tekortkoming van de huurder aan zijn waarschuwingsplicht brengt 
bovendien enkel met zich mee dat hij zelf tegenover de verhuurder geen schadevergoe-
ding kan laten gelden voor de eigen schade die aan zijn persoon of aan zijn goederen zou 
zijn veroorzaakt, ten gevolge van de tekortkoming, en dat de verhuurder de huurder kan 
aanspreken voor de schade die zou zijn ontstaan tengevolge van het niet (tijdig) op de 
hoogte brengen van de verhuurder van de noodzaak om herstellingen uit te voeren, en dit 
(enkel) ten belope van de schade die voor de verhuurder is ontstaan door de verzwaring 
van zijn herstel- of onderhoudsverplichtingen (bv. verergering van de schade tengevolge 
van een laattijdige melding).

Bedoelde tekortkoming van de huurder brengt echter hoe dan ook niet met zich mee dat 
de verhuurder bevrijd is van zijn herstel-  of onderhoudsverplichtingen noch dat hij  de 
schadelijke gevolgen van deze verplichting volledig kan afwentelen op de huurder.

2. Krachtens artikel 1733 BW is de huurder aansprakelijk voor brand tenzij hij bewijst 
dat de brand 'buiten zijn schuld' is ontstaan. Daartoe volstaat elk bewijs dat de brand niet 
te wijten is aan de schuld van de huurder, met uitsluiting van enige actieve of passieve 
handeling van de huurder, ook al is de brand veroorzaakt door een reeds bij de aanvang 
van de huur zichtbaar gebrek van het goed.

Het aangevochten arrest bevestigt dat de verhuurder verplicht is het goed in alle opzich-
ten in goede staat van onderhoud te leveren, en stelt vast dat bij de plaatsbeschrijving mel-
ding wordt gemaakt van bestaande gebreken, zoals kapotte elektriciteitsbuizen, zodat deze 
gebreken zichtbaar waren bij de aanvang van de huur (p. 7).

Het arrest stelt ook vast dat de gebrekkige toestand van deze leidingen de oorzaak was 
van de brand (p. 7, tweede alinea).

2.1. Op grond van deze vaststellingen oordeelt het hof evenwel niet wettig dat de huur-
der, door zich te beroepen op de gebrekkige toestand van de elektrische leidingen op de 
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zolder, er niet in slaagt het tegenbewijs van afwezigheid van schuld te leveren, nu de ver-
huurder, in tegenstelling tot wat de huurder voorhoudt, niet verantwoordelijk is voor deze 
gebreken:

"Uit het voorgaande volgt dat de brand is ontstaan door de gebrekkige toestand van de 
elektrische leidingen op de zolder. AIG-Alken Maes ontkennen niet dat dit gebrek zicht-
baar was bij de aanvang van de huurovereenkomst. Voor dergelijke zichtbare gebreken is 
de verhuurder niet aansprakelijk Verder tonen AIG-Alken Maes niet aan dat de brand is 
veroorzaakt door overmacht of door een (andere) oorzaak waaraan Alken Maes en/of haar 
onderhuurder vreemd was. Hieruit volgt dat AIG-Alken Maes het vermoeden, zoals ver-
vat in artikel 1733 BW, niet hebben weerlegd en zij op grond van artikel 1735 BW res-
pectievelijk 86 en 86 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst bijgevolg gehouden zijn 
de schade van KBC, veroorzaakt door deze brand te vergoeden."(p. 8).

"Net als de hoofdhuurder voert de onderhuurder aan dat de brand veroorzaakt is door 
de gevaarlijke elektriciteitsinstallatie, waarvoor de (onder)huurder niet verantwoordelijk 
is. Zoals uiteengezet kan deze stelling niet worden bijgetreden" (p. 10).

Het aangevochten arrest stelt vast dat de verhuurder, door bij de aanvang van de huur 
op tegenspraak een plaatsbeschrijving op te stellen, waarin wordt gewezen op de kapotte 
elektriciteitsbuizen, zich weliswaar als een normaal voorzichtig verhuurder heeft gedragen 
(p. 11), doch niet dat contractueel is afgeweken van de herstellings- of onderhoudsplich-
ten die rusten op de verhuurder volgens de artikelen 1719, tweede lid en 1720 van het 
Burgerlijk Wetboek.

2.2. Het aangevochten arrest stelt tevens vast dat de gebreken voor de (onder-) verhuur-
der zichtbaar waren bij de aanvang van de huur:

"Uit de neergelegde stukken blijkt dat bij de aanvang van de onderhuurovereenkomst 
architect C. aert eveneens op tegenspraak een plaatsbeschrijving heeft opgesteld waarin 
hij melding maakt van elektriciteitsbuizen, aanwezig in het achterdeel van de zolder, die 
zijn "kapot getrapt" De bvba De Strandlelie kan dan ook, net zo min als Alken Maes, 
voorhouden dat zij bij het aangaan van de onderhuur geen kennis had van de aanwezig-
heid van deze gebreken aan de elektrische installatie" (p. 10).

Ook de onderhuurder kan zich volgens het aangevochten arrest niet beroepen op de de-
fecte elektriciteitsleidingen als tegenbewijs van schuld:

"Vast staat dat in de relatie hoofdhuurder-onderhuurder de hoofdhuurder op zijn beurt 
een beroep kan doen op het vermoeden van artikel 1733 BW. Het is bijgevolg aan de bvba 
De Strandlelie om aan te tonen dat de brand buiten haar schuld is ontstaan. Net als de 
hoofdhuurder voert de onderhuurder aan dat de brand veroorzaakt is door de gevaarlijke 
elektriciteitsinstallatie, waarvoor de (onder)huurder niet verantwoordelijk is. Zoals uiteen-
gezet kan deze stelling niet worden bijgetreden".

Het aangevochten arrest stelt tot slot vast dat zowel de onderhuurder als de huurder aan 
de onderverhuurder respectievelijk de verhuurder geen kennis hebben gegeven van deze 
zichtbare gebreken, noch aangemaand hebben tot het herstel ervan (p. 7 respectievelijk 
10-11). Dit maakt, volgens het aangevochten arrest, een inbreuk uit op de verplichting van 
de huurder tot gebruik van het gehuurde goed als een goed huisvader:

"Op grond van haar verplichting tot gebruik als een goed huisvader diende de bvba 
deze zichtbare gebreken te signaleren aan de onderverhuurder en met name herstelmaatre-
gelen te vorderen. De bvba De Strandlelie toont evenmin aan dat zij Alken Maes in gebre-
ke heeft gesteld om de kapotte buizen te herstellen of te vervangen. In elk geval bewijst 
zij niet dat de brand buiten haar schuld is ontstaan. (...) (p. 10-11)

Deze vaststellingen verantwoorden echter evenmin naar recht het besluit van het hof 
dat ook de onderhuurder niet bewijst dat de brand 'buiten haar schuld is ontstaan' in de zin 
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van artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze wetsbepaling dient begrepen (zie 
hierboven, nr. 2).

Besluit
Door (1) uit de loutere vaststelling dat bij de aanvang van de huurovereenkomst resp. 

de  onderverhuurovereenkomst op tegenspraak een plaatsbeschrijving is  opgesteld door 
huurder en verhuurder resp. door onderverhuurder en onderhuurder, waarin wordt gewe-
zen op bepaalde bestaande gebreken, zoals de kapotte elektriciteitsbuizen (p. 7 en p. 11), 
waardoor deze gebreken zichtbaar waren bij de aanvang van de huurovereenkomst, en 
waarbij de huurder resp. de onderhuurder deze zichtbare gebreken niet hebben gesigna-
leerd aan de verhuurder resp. de onderverhuurder, en geen herstelmaatregelen ter zake 
hebben gevorderd, af te leiden:

- dat de verhuurder zich als een normaal voorzichtig verhuurder heeft gedragen;
- dat niet de onderverhuurder maar de (onder)huurder verantwoordelijk is voor de ge-

vaarlijke elektriciteitsinstallatie bij brand (p. 10), en
- dat hetzelfde kan aangenomen worden voor wat betreft de relatie huurder-verhuurder 

(p. 10 laatste alinea), en
Door (2) te oordelen dat, nu de onderhuurder op grond van haar verplichting tot gebruik 

als een goed huisvader deze zichtbare gebreken diende te signaleren aan de onderverhuur-
der en met name herstelmaatregelen diende te vorderen, de onderhuurder in elk geval niet 
bewijst dat de brand buiten haar schuld is ontstaan, heeft het aangevochten arrest enerzijds 
aan de leverings-  en onderhoudsplicht  van de verhuurder  (schending van de artikelen 
1719, tweede lid en 1720 van het Burgerlijk Wetboek) en anderzijds aan de bewakings- 
en teruggaveplicht van de huurder (schending van de artikelen 1731, §2, 1732, 1733 en 
1735 van het Burgerlijk Wetboek), een draagwijdte gegeven die ze wettelijk niet hebben.

Hieruit volgt dat het hof van beroep zijn beslissingen betreffende de vordering van de 
eerste verweerster tot cassatie ten aanzien van de tweede en derde verweersters, de vorde-
ring tot vrijwaring van de tweede en derde verweersters ten aanzien van de eiseres en de 
failliete bvba De Strandlelie, en de vordering tot vrijwaring van de eiseres tegen de eerste 
tot derde verweersters, niet naar recht verantwoordt (schending van de in het middel aan-
geduide wetsbepalingen).

In de zaak C.09.0335.N
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1719, 2°, 1720, 1721, 1731§2, 1732, 1733 en 1735, van het Burgerlijk 

Wetboek.
- artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst.
Bestreden beslissing
Bij het bestreden arrest van 8 oktober 2008 verklaart het hof van beroep te Antwerpen 

het hoger beroep van de eerste verweerster tegen het vonnis van 22 maart 2007 waarbij 
haar hoofdvordering opzichtens de eiseressen door de rechtbank van koophandel te Ant-
werpen ontvankelijk,  doch ongegrond werd verklaard,  ontvankelijk en gedeeltelijk ge-
grond. Het hof van beroep te Antwerpen wijzigt het vonnis a quo, verklaart de vordering 
van de eerste verweerster ontvankelijk en in volgende mate gegrond. Het veroordeelt de 
eiseressen tot het betalen aan de eerste verweerster van de som van 52.013,34 euro, te ver-
meerderen met de vergoedende interest vanaf 7 augustus 2000 op de som van 45.116,62 
euro en vanaf 10 januari 2001 op de som van 6.896,72 euro, en met de gerechtelijke inte-
rest tot de datum van volledige betaling en verwijst de eiseressen in de kosten van beide 
aanleggen, aan de zijde van de eerste verweerster, vereffend zoals in het beschikkend ge-
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deelte van het arrest bepaald, en dit op de volgende gronden:
"3. Beoordeling
3.1. Vordering van (de eerste verweerster)
(De eerste verweerster) vordert van (de eiseressen, derde verweerder qq., tweede ver-

weerster) en C. de vergoeding van de schade, veroorzaakt door de brand, met name de 
som van 52.013,34 euro die zij aan haar verzekerde (de eigenaar van het pand) heeft be-
taald.

3.1.1. (De eerste verweerster) voert aan dat de hoofdhuurder, (de eerste eiseres), met 
toepassing van artikel 1735 BW, aansprakelijk is voor de schade, veroorzaakt door haar 
onderhuurder. Hierbij  werpt zij op dat de huurder het wettelijk vermoeden van artikel 
1733 BW niet weerlegt.

3.1.1.1. Met toepassing van artikel 1733 BW is het aan (de eiseressen) om het bewijs te 
leveren dat de brand buiten de schuld van de huurder is ontstaan. Hierbij voeren zij aan 
dat de brand haar oorzaak vindt in een eigen fout van de verhuurder, die - in strijd met de 
artikelen 1719 en 1720 BW - een gebrekkig pand heeft verhuurd, en bijgevolg - op grond 
van artikel 1721 BW - gehouden is hen te vrijwaren voor deze gebreken. (De eiseressen) 
verwijzen tot staving van hun stelling naar de vaststellingen van deskundige Bastijns.

Deze deskundige is na een grondig en nauwgezet onderzoek tot het besluit gekomen dat 
de brand is ontstaan als gevolg van beschadigingen van elektrische leidingen, gesitueerd 
in de vloer van de achterplaats van de zolder. Meer bepaald heeft de deskundige vastge-
steld dat deze leidingen reeds in april 1996 beschadigd waren, dat deze beschadigingen na 
verloop van tijd overgangsweerstanden hebben kunnen doen ontstaan waarbij tussen de 
fazen vonkvorming is ontstaan en dat deze vonkvorming na verloop van tijd zeer waar-
schijnlijk enkel maar is toegenomen waardoor uiteindelijk het omringende hout na een py-
rolyse-proces tot ontbranding is gekomen (deskundigenverslag p. 15). Het (hof van be-
roep) sluit zich aan bij deze vaststellingen van de deskundige.

3.1.1.2. Luidens artikel 1720 BW is de verhuurder verplicht het goed in alle opzichten 
in goede staat van onderhoud te leveren. Vastgesteld wordt dat architect C. aert bij de aan-
vang van de huurovereenkomst, op tegenspraak een plaatsbeschrijving van het gehuurde 
pand heeft opgemaakt. Bij de beschrijving van het achterdeel van de zolder meldt de ar-
chitect: "In een driehoekige spievorm tegen de westkant is een harde bevloering aanwezig 
waarop de elektriciteitsleidingen zichtbaar zijn, de buizen zijn kapot getrapt". Deze plaats-
beschrijving is door beide partijen ondertekend.

Gelet op dit gegeven kunnen (de eiseressen) moeilijk ontkennen dat de gebrekkige toe-
stand van de elektrische leidingen op de zolder, die zij thans inroepen als bevrijdings-
grond, zichtbaar was bij de aanvang van de huur en dat zij hiervan kennis hadden. De aan-
vaarding van het goed zonder protest van de huurder, dekt de zichtbare gebreken. (De eer-
ste eiseres) toont ook niet aan dat zij de verzekerde van (de eerste verweerster) in gebreke 
heeft gesteld om herstellingswerken of verbeterende aanpassingen aan de elektrische lei-
dingen uit te voeren. Hieruit volgt tevens dat (de eiseressen) zich niet kunnen beroepen op 
de vrijwaringsplicht van de verhuurder, voorzien in artikel 1721 BW. Aangenomen wordt 
immers dat de verhuurder enkel instaat voor gebreken die niet zichtbaar waren bij het slui-
ten van de huurovereenkomst. De huurder die spijts de zichtbare gebreken contracteert, 
wordt verondersteld afstand te doen van de rechten die hij ontleent aan artikel 1721 BW 
en kan bijgevolg de verhuurder niet aanspreken voor schade, geleden door deze zichtbare 
gebreken.

3.1.1.3. Uit het voorgaande volgt dat de brand is ontstaan door de gebrekkige toestand 
van de elektrische leidingen op de zolder. (De eiseressen) ontkennen niet dat dit gebrek 
zichtbaar was bij de aanvang van de huurovereenkomst. Voor dergelijke zichtbare gebre-
ken is de verhuurder niet aansprakelijk. Verder tonen (de eiseressen) niet aan dat de brand 
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is veroorzaakt door overmacht of door een (andere) oorzaak waaraan (de eerste eiseres) 
en/of haar onderhuurder vreemd was. Hieruit volgt dat (de eiseressen) het vermoeden, zo-
als vervat in artikel 1733 BW, niet hebben weerlegd en zij op grond van artikel 1735 BW, 
respectievelijk 86 en 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst bijgevolg gehouden zijn de 
schade van (de eerste verweerster), veroorzaakt door deze brand te vergoeden.

De omvang van de gevorderde vergoeding noch de gevorderde interesten worden door 
deze partijen op ernstige wijze betwist en kunnen dan ook worden toegekend.

(...)
3.2. Vordering van (de eiseressen)
3.2.1. (De eiseressen stellen), in ondergeschikte orde, een vordering in vrijwaring in te-

gen (de derde verweerder q.q,), haar verzekeraar en L.L. . Zij werpen hierbij op dat 'op de 
huurder  in  de  onderverhuringsovereenkomst  dezelfde  verbintenissen  rusten  als  op  de 
huurder in de hoofdverhuurovereenkomst'.

3.2.2. Vast staat dat in de relatie hoofdhuurder-onderhuurder de hoofdhuurder op zijn 
beurt een beroep kan doen op het vermoeden van artikel 1733 BW. Het is bijgevolg aan 
(de derde verweerder qq.) om aan te tonen dat de brand buiten haar schuld is ontstaan. Net 
als de hoofdhuurder voert de onderhuurder aan dat de brand veroorzaakt is door de ge-
vaarlijke elektriciteitsinstallatie, waarvoor de (onder)huurder niet verantwoordelijk is. Zo-
als uiteengezet, kan deze stelling niet worden bijgetreden.

Uit de neergelegde stukken blijkt dat bij de aanvang van de onderhuurovereenkomst ar-
chitect C. aert eveneens op tegenspraak een plaatsbeschrijving heeft opgesteld waarin hij 
melding maakt van elektriciteitsbuizen, aanwezig in het achterdeel van de zolder, die zijn 
"kapot getrapt". (De derde verweerder qq.) kan dan ook, net zo min als (de eerste eiseres), 
voorhouden dat zij bij het aangaan van de onderhuur geen kennis had van de aanwezig-
heid van deze gebreken aan de elektrische installatie. Op grond van haar verplichting tot 
gebruik als een goed huisvader diende (de derde verweerder qq.) deze zichtbare gebreken 
te signaleren aan de onderverhuurder en met name herstelmaatregelen te vorderen. (De 
derde verweerder qq.) toont evenmin aan dat zij (de eerste eiseres) in gebreke heeft ge-
steld om de kapotte buizen te herstellen of te vervangen. In elk geval bewijst zij niet dat 
de brand buiten haar schuld is ontstaan. De vordering in vrijwaring, in zoverre gesteld te-
gen (de derde verweerder qq.), wordt dan ook gegrond verklaard.

(...)
3.3. Vordering van (de derde verweerder qq.)
3.3.1.
(...)
Het Hof is van oordeel dat de verzekerde van (de eerste verweerster) zich als een nor-

maal voorzichtig verhuurder van een handelshuis heeft gedragen door bij de aanvang van 
de huur op tegenspraak een plaatsbeschrijving op te stellen waarin wordt gewezen op be-
paalde gebreken, zoals kapotte elektriciteitsbuizen. Blijkbaar waren zowel de hoofdhuur-
der als de onderhuurder, die beide kennis hadden van deze gebreken, akkoord met de toe-
stand van het verhuurde pand zodat moeilijk kan worden aangenomen dat deze het nor-
maal gebruik van het pand onmogelijk maakten. Verder tonen de huurders niet aan dat zij 
de eigenaar in gebreke hebben gesteld om herstellingen uit te voeren en dat deze, ondanks 
deze aanmaning, dit zou hebben nagelaten.

Grieven
1. Luidens artikel 1732 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor de 

beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat 
die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad.
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Ingevolge artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor 
brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

Deze aansprakelijkheid stoelt op de verplichting van de huurder om, op het einde van 
de huur, overeenkomstig artikel 1731, §2, van het Burgerlijk Wetboek aan de verhuurder 
het goed terug te geven dat laatstgenoemde hem had geleverd en waarvan hij hem het 
houderschap had overgedragen.

Ingevolge artikel 1735 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor de 
beschadigingen en de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn 
onderhuurders.

Om van zijn aansprakelijkheid voor brand te worden ontslagen, dient de huurder bijge-
volg te bewijzen dat de brand buiten zijn schuld en die van zijn onderhuurder is ontstaan.

2. Van zijn kant is de verhuurder, overeenkomstig artikel 1720 van het Burgerlijk Wet-
boek, verplicht het goed in alle opzichten in goede staat van onderhoud te leveren en daar-
aan gedurende de huurtijd alle herstellingen te doen die nodig mochten worden, behalve 
de herstellingen ten laste van de huurder. Ingevolge artikel 1719, 2°, van het Burgerlijk 
Wetboek is de verhuurder, uit de aard van het contract en zonder dat daartoe en bijzonder 
beding nodig is, verplicht dat goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan dienen tot 
het gebruik waartoe het verhuurd is.

Het artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat vrijwaring verschuldigd is aan 
de huurder voor alle gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinde-
ren, ook al mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend. In-
dien door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder verplicht 
hem daarvoor schadeloos te stellen.

3. Uit deze in hun onderlinge samenhang gelezen artikelen volgt dat de huurder niet 
aansprakelijk is voor een brand die geen andere oorzaak heeft dan de zichtbaar gebrekkige 
toestand van het pand zelf, wanneer die toestand reeds bestond bij de aanvang van de huur 
en werd vastgesteld in een tussen de verhuurder en de huurder opgemaakte plaatsbeschrij-
ving, vermits de verhuurder aldus tekort komt aan zijn verplichting het goed in alle op-
zichten in goede staat van onderhoud te leveren.

Stelt de huurder de verhuurder niet in gebreke de aldus vastgestelde gebrekkige toe-
stand te herstellen, dan is de verhuurder ontslagen van de in artikel 1721 van het Burger-
lijk Wetboek omschreven vrijwaringsplicht, maar wordt de huurder louter daardoor niet 
zelf aansprakelijk voor de brand, veroorzaakt door het gebrek in het gehuurde goed dat 
reeds bij de aanvang van de huur bestond.

Werd bij de aanvang van de huur in een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op die ge-
brekkige toestand gewezen, dan wordt de huurder evenmin aansprakelijk voor een door 
die toestand veroorzaakte brand louter omdat hij deze, in de loop van de overeenkomst, 
niet meer signaleerde aan de verhuurder vermits laatstgenoemde reeds van bij de aanvang 
van de huur van die toestand op de hoogte was ingevolge de tegensprekelijke plaatsbe-
schrijving.

4. Het hof van beroep stelt vast dat de brand is ontstaan als gevolg van beschadigingen 
van elektrische leidingen, gesitueerd in de vloer van de achterplaats van de zolder (1), dat 
de gebrekkige toestand van die elektrische leidingen zichtbaar was bij de aanvang van de 
huur (2) en dat de verhuurster bij de aanvang van de huur op tegenspraak een plaatsbe-
schrijving van het gehuurde pand liet opmaken door architect C. aert waarin op die gebre-
ken werd gewezen (3) (bestreden arrest p. 7, vanaf het tweede lid, p. 8, nr. 3.1.1.3 en p. 
11, nr. 3.3.1, derde lid).

Het hof van beroep beslist echter dat de eerste eiseres (huurster) niet aantoont dat zij de 
verzekerde van de eerste verweerster (verhuurster) in gebreke heeft, gesteld om herstel-
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lingswerken of verbeterde aanpassingen aan de elektrische leidingen uit te voeren waaruit, 
naar het hof van beroep, volgt dat de eiseressen het vermoeden, zoals vervat in artikel 
1733 van het Burgerlijk Wetboek, niet hebben weerlegd zodat zij op grond van artikel 
1735 van het Burgerlijk Wetboek gehouden zijn de schade van de verhuurster, veroor-
zaakt door deze brand, te vergoeden.

Uit het louter feit dat de eerste eiseres of de onderhuurder (de derde verweerder qq.) de 
verhuurster niet heeft in gebreke gesteld om die herstellingen uit te voeren, kon het hof 
van beroep wettig afleiden dat de eiseressen zich niet kunnen beroepen op de vrijwarings-
plicht van de verhuurster voorzien in artikel 1721 van het Burgerlijk Wetboek. Hieruit 
volgt echter niet dat de eiseressen zelf aansprakelijk zijn voor de schade van de verhuur-
der veroorzaakt door de brand en door hen niettemin te veroordelen die schade te vergoe-
den, spijts uit de vaststellingen van het hof van beroep blijkt dat de brand werd veroor-
zaakt door beschadigde elektrische leidingen, welke gebreken reeds bestonden en zicht-
baar waren bij de aanvang van de huur, schendt het hof van beroep de artikelen 1719.2°, 
1720, 1721, 1731,§2, 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien het bestreden arrest aldus dient te worden gelezen dat het hof van beroep van 
oordeel is dat de eerste eiseres niet bewijst dat de brand buiten haar schuld is ontstaan om-
dat noch zijzelf, noch de onderhuurder (de derde verweerder qq.) de zichtbare gebreken 
aan de elektrische installatie signaleerden aan de verhuurster,  heeft  het zijn  beslissing 
evenmin wettig gerechtvaardigd. Het bestreden arrest stelt immers vast dat de verhuurster 
bij de aanvang van de huur een plaatsbeschrijving op tegenspraak opstelde waarin op deze 
gebreken werd gewezen (bestreden arrest p. 7, nr. 3.1.1.2 en p. 11, nr. 3.3.1). Door de 
eiseressen te veroordelen de schade van de eerste verweerster ingevolge de brand, veroor-
zaakt door deze gebreken, te vergoeden omdat zijzelf of de onderhuurder deze zichtbare 
gebreken niet signaleerde aan de verhuurster, spijts uit de vaststellingen van het hof van 
beroep blijkt dat de verhuurster reeds van bij de aanvang van die gebreken op de hoogte 
was ingevolge de tegensprekelijke plaatsbeschrijving, schenden de appelrechters de arti-
kelen 1719, 2°, 1720, 1721, 1731, §2, 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Luidens artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
geeft de verzekering de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar en komt de door 
de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding toe aan de benadeelde, met uitsluiting 
van de overige schuldeisers van de verzekerde.

Door te beslissen dat eiseressen op grond van dit artikel gehouden zijn de schade van 
de eerste verweerster, zijnde de verzekeraar van de verhuurster, te vergoeden, schendt het 
hof van beroep tevens het voormeld artikel 86 van de wet van 25 juni 1992.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Voeging
1. De beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
De zaak C.09.0117.N
2. Artikel 1719, 2°, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verhuurder, uit 

de aard van het contract en zonder dat daartoe enig bijzonder beding nodig is, 
verplicht is het verhuurde goed in zodanige staat te onderhouden dat het kan die-
nen tot het gebruik waartoe het verhuurd is.

Artikel 1720 bepaalt dat de verhuurder verplicht is het verhuurde goed in alle 
opzichten in goede staat van onderhoud te leveren. Hij moet daaraan alle herstel-
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lingen doen, die nodig mochten worden, behalve de herstellingen ten laste van de 
huurder.

Artikel 1721 bepaalt dat vrijwaring is verschuldigd aan de huurder voor alle 
gebreken van het verhuurde goed, die het gebruik daarvan verhinderen, ook al 
mocht de verhuurder die bij het aangaan van de huur niet hebben gekend. Indien 
door die gebreken enig verlies voor de huurder ontstaat, is de verhuurder ver-
plicht hem daarvoor schadeloos te stellen.

3. Artikel 1731, §2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat indien tussen ver-
huurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, de huurder 
het  goed  moet  teruggeven  zoals  hij  het,  volgens  die  beschrijving,  ontvangen 
heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet ge-
gaan of beschadigd.

Artikel 1732 bepaalt dat de huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen of 
de verliezen die gedurende zijn huurtijd ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten 
zijn schuld hebben plaatsgehad.

Artikel 1733 bepaalt dat de huurder aansprakelijk is voor brand, tenzij hij be-
wijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan.

Artikel 1735 bepaalt dat de huurder aansprakelijk is voor de beschadigingen en 
de verliezen die ontstaan door toedoen van zijn huisgenoten of van zijn onder-
huurders.

4. Voormelde bepalingen zijn van aanvullend recht.
Indien het verhuurde goed bij de totstandkoming van de huur een gebrek ver-

toont dat duidelijk zichtbaar is en de huurder zich ervan rekenschap heeft kunnen 
en moeten geven, is de verhuurder ontslagen van zijn vrijwaringsplicht. De huur-
der wordt in die omstandigheden geacht het verhuurde goed te hebben aanvaard 
in de toestand waarin het zich bevindt. 

5. De omstandigheid dat het verhuurde goed bij de totstandkoming van de huur 
een gebrek vertoont dat door de huurder is aanvaard, ontslaat hem niet van zijn 
teruggaveplicht, noch van zijn aansprakelijkheid voor de beschadigingen of ver-
liezen die tijdens de huurtijd zijn ontstaan.

De huurder is in de regel aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van het 
verhuurde goed ook al vertoont dit goed een gebrek dat door hem is aanvaard.

De huurder is in de regel aansprakelijk voor brand.
Als de brand ontstaat door het gebruik dat hij van het gehuurde goed maakt, 

kan de huurder zich niet aan zijn aansprakelijkheid onttrekken door aan te tonen 
dat de brand te wijten is aan een gebrekkig deel van het verhuurde goed dat door 
hem in die staat is aanvaard en waarvan hij gebruik heeft gemaakt.

6. Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
De zaak C.09.0335.N
7. Uit het antwoord in de zaak C.09.0117.N blijkt dat het middel faalt naar 

recht in zoverre het de schending van de artikelen 1719, 2°, 1720, 1721, 1731, 
§2, 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert.

8. Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeen-
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komst bepaalt dat de verzekering de benadeelde een eigen recht geeft tegen de 
verzekeraar.

Dit eigen recht van de benadeelde kan ook worden uitgeoefend door degene 
die in de rechten van de benadeelde is gesubrogeerd.

Het middel dat uitgaat van het tegendeel, faalt in zoverre naar recht. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
Bepaalt de kosten in de zaak C.09.0117.N op de som van 720,74 euro jegens 

de eisende partij en op de som van 108,05 jegens de verwerende partij sub 1. 
Bepaalt de kosten in de zaak C.09.0335.N op de som van 862,13 euro jegens 

de eisende partij en op de som van 172, 36 euro jegens de verwerende sub 1.

25 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Maes, Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 218

1° KAMER - 25 maart 2010

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - OMSLAAN VAN DE KOSTEN - MOGELIJKHEID - VOORWAARDE

De kosten kunnen worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, wanneer  
met  name de partijen  onderscheidenlijk  omtrent  enig  geschilpunt  in  het  ongelijk  zijn  
gesteld. (Art. 1017, derde lid, Ger.W.)

(COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS T. INTER-ENERGA, opdrachthoudende 
vereniging voor energiebedeling)

ARREST

(AR C.09.0288.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 november 2008 gewezen 

door het hof van beroep te Brussel.
Bij akte ter griffie van het Hof ontvangen op 18 september 2009, doet de eise-

res afstand van het tweede onderdeel van het enig middel van haar cassatiebe-
roep.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
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Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling 

van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechte-
lijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 
13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de 
kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.

Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de eiseres bij beslissing van 21 december 2006 het tarief-

voorstel van de verweerster voor het exploitatiejaar 2007 heeft verworpen, en voorlopige 
tarieven heeft opgelegd voor een periode van drie maanden ingaande op 1 januari 2007, 
en dat de eiseres deze voorlopige tarieven vervolgens, bij beslissingen van 21 maart, 28 
juni en 20 september 2007, heeft verlengd voor opeenvolgende periodes van drie maan-
den (bestreden arrest, §§7-8), en dat de eiseres de "wettelijk voorziene rechtsplegingsver-
goeding' vordert zonder nadere precisering (paragraaf 51) en dat de partijen het erover 
eens zijn dat het geschil niet op geld waardeerbaar is, zodat het basisbedrag 1.200,00 euro 
beloopt (paragraaf 55), en na de vier verhalen van verweerster ten gronde te hebben ver-
worpen, beslist het hof van beroep, bij het bestreden arrest, dat de rechtsplegingsvergoe-
ding ten voordele van de verweerster dient te worden begroot op 1.200,00 euro en deze 
ten voordele van de eiseres op 3.600,00 euro, compenseert de rechtsplegingsvergoedingen 
over en weer ten belope van het kleinste bedrag en veroordeelt de verweerster tot betaling 
aan de eiseres van 2.400,00 euro rechtsplegingsvergoeding (paragraaf 49-50 en disposi-
tief).

Deze beslissing is, in essentie, op de volgende overwegingen gegrond:
1. De grief van verweerster ten aanzien van de beslissing van 21 december 1996 we-

gens bevoegdheidsoverschrijding wegens ontstentenis van motivering inzake de afschrij-
vingsvoeten is gegrond (paragraaf 49).

Dit heeft echter niet tot gevolg dat die beslissing dient te worden vernietigd, nu uit de 
behandeling van de grief ook gebleken is dat de beslissing van de eiseres om de door de 
eiseres ingediende afschrijvingsvoeten voor materiële vaste activa als onredelijk te ver-
werpen, niet bekritiseerbaar is (paragraaf 49).

Het hof van beroep stelt de adequaat bevonden motieven in de plaats ten aanzien van de 
bestreden beslissing van 21 december 2006, bevestigt de voor de vier trimesters van het 
exploitatiejaar 2007 vastgestelde tarieven, en verwerpt de verhalen ten gronde (paragraaf 
50).

Inzake de toemeting van de kosten der rechtspleging:
"52. Aangezien (de verweerster) een verhaal moest indienen om de adequate motieven 

te bekomen voor de eerste tariefbeslissing dienen de gerechtskosten ten laste van (de eise-
res) te blijven, met uitzondering van de rolrechten die betaald werden in de zaken met de 
rolnummers 2007/1236, 2007/2113 en 2007/2821. (...)

55. (...) Bij onderhavig arrest wordt uitspraak gedaan over vier gedingen die worden ge-
voegd, maar slechts in één ingediend verhaal is de grief gegrond. (...)

De rechtsplegingsvergoeding ten voordele van (verweerster) dient te worden begroot op 
1.200,00 euro en deze ten voordele van (de eiseres ) op 3.600,00 euro".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
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"Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, 
de in het ongelijk gestelde partij in de kosten ... De kosten kunnen worden omgeslagen zo-
als de rechter het raadzaam oordeelt  ...  wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent 
enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld ...".

Waar een vordering tot nietigverklaring, zij het dan mits substitutie van motieven, on-
gegrond wordt verklaard, kan de verwerende partij in een geding niet als "in het ongelijk 
gestelde partij" in de zin van artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wor-
den gekwalificeerd.

Daar waar het oordeelt dat de gerechtskosten ten laste van eiseres moeten blijven aan-
gezien de verweerster een verhaal moest indienen om de adequate motieven te bekomen 
voor de eerste tariefbeslissing, kwalificeert het bestreden arrest, op impliciete maar zekere 
wijze, de eiseres als "in het ongelijk gestelde partij" in de zin van artikel 1017, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

Het bestreden arrest schendt aldus artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Tweede onderdeel
Volgens artikel 1, tweede lid, van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het 

tarief van de rechtsplegingsvergoeding, worden de in het KB bepaalde bedragen vastge-
legd "per aanleg".

Bij het voegen van verschillende zaken ligt slechts één enkele aanleg voor.
Derhalve kan, waar verschillende zaken tussen twee partijen worden gevoegd, slechts 

één enkele rechtsplegingsvergoeding worden toegekend.
Door evenveel rechtsplegingsvergoedingen toe te kennen als er gevoegde zaken zijn, 

schendt het bestreden arrest artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, evenals artikel 1, 
tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief 
van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet 
van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden 
aan de bijstand van de advocaat.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1017, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de 

kosten worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, wanneer met 
name de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn 
gesteld.

2. Te dezen verwierp het bestreden arrest de door de verweerster ingestelde 
vorderingen tot nietigverklaring.

De eiseres werd niettemin in het ongelijk gesteld met betrekking tot de door de 
verweerster aangevoerde grief inzake overschrijding van bevoegdheid. De appel-
rechters stelden vervolgens de door hen adequaat bevonden motieven in de plaats 
van de beroepen beslissing.

3. De appelrechters vermochten derhalve, zonder schending van artikel 1017 
van het Gerechtelijk Wetboek, de kosten om te slaan zoals zij het raadzaam oor-
deelden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
4. Het Hof geeft akte van de neergelegde afstand.
Gelet op de afstand, behoeft het onderdeel geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de gedeeltelijke afstand van het cassatieberoep. 
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

25 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend voor-
zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandewal  advocaat-generaal  –  Advocaten: 
mrs. Kirkpatrick en Verbist.

Nr. 219

1° KAMER - 25 maart 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
MAGISTRAAT - FOUT WAARVOOR DE STAAT AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - FOUT VAN EEN MAGISTRAAT - HANDELING VAN DE RECHTSPREKENDE 
FUNCTIE - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STAAT - VOORWAARDEN

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
MAGISTRAAT - BETWISTE HANDELING - INTREKKING - BEGRIP

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - SCHENDING 
E.V.R.M. - GEVOLG

1º en 2° De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 en  
1383  B.W.,  aansprakelijk  kan  zijn,  bestaat  in  de  regel  in  een  gedraging  die,  ofwel  
neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maatstaf van  
een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat,  die in dezelfde omstandigheden ver-
keert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, 
een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal ver-
drag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht 
is iets niet te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen; wanneer de betwiste han-
deling van een magistraat bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de rechtsprekende  
functie, is de Staat in de regel alleen aansprakelijk als de litigieuze handeling door een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen  
wegens schending van een gevestigde rechtsnorm1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

3º Met de toestand dat een betwiste handeling van een magistraat door een in kracht van 
gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens 
schending  van  een  gevestigde  rechtsnorm,  moet  worden  gelijkgesteld  de  toestand 
waarin, voor de wijziging van het E.V.R.M. door het Elfde Protocol, het Comité van minis-
ters van de Raad van Europa in een beslissing heeft vastgesteld dat de litigieuze handel-

1 Cass., 5 juni 2008 (2 arresten), AR C.06.0366.N en C.07.0073.N, AC, 2008, nrs. 347 en 349.
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ing een schending inhoudt van het E.V.R.M. of van de toegevoegde protocollen2.  (Artt. 
1382 en 1383, B.W.)

4º Voor de beslissing waarbij, voor de wijziging van het E.V.R.M. door het Elfde Protocol,  
het Comité van ministers van de Raad van Europa heeft vastgesteld dat de litigieuze 
handeling een schending inhoudt van het E.V.R.M. of van de toegevoegde protocollen,  
bestaat er geen vergoedbare schade3. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(D. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIE e.a.)

ARREST

(AR C.09.0403.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
de artikelen 1350, 3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
de artikelen 20, 21, 23, 24, 25, 26, 1073, 1082, tweede lid, en 1110 van het Gerechtelijk 

Wetboek;
artikel 1°, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van de 

schuldvorderingen ten laste of ten bate van de Staat en van de Provinciën, zoals van toe-
passing voor de opheffing ervan bij wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de be-
groting en van de rijkscomptabiliteit van de federale staat;

artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals van toepassing voor de opheffing ervan bij wet 
van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de rijkscomptabiliteit van 
de federale staat;

de artikelen 6, 2°, 13 en 23 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 be-
treffende de Orde der geneesheren;

de artikelen 25, eerste lid, 31, 32 en 48 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 novem-
ber 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, zoals van kracht voor de vervanging 
ervan bij artikel 1 van Protocol nr. 11, ondertekend te Straatsburg op 11 mei 1994 en 
goedgekeurd bij wet van 27 november 1996 (hierna de artikelen 25, eerste lid, 31, 32 en 
48 (oud) EVRM).

Aangevochten beslissing
De appelrechters beslissen dat de vordering van eiser tot betaling van schadevergoeding 

wegens materiële en morele schade wegens één jaar onrechtmatige schorsing, verjaard is 
en derhalve niet ontvankelijk is, op grond van de volgende motieven:

"4.2.1. De verjaring

2 Zie de concl. van eerste advocaat-generaal VELU bij Cass., 19 dec. 1991, AR 8970, Pas. 1992, nr. 
215.
3 Zie Cass., 5 juni 2008, AR C.07.0073.N, AC, 2008, nr. 349.
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De vordering van (de eiser) gericht tegen de Belgische Staat op grond van aansprake-
lijkheid voor ambtsfouten van magistraten en personen die met rechtsprekende opdracht 
belast waren, is onderworpen aan de verjaringsregels van artikel 100 en volgende van de 
gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.

Artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (KB van 17 juli 
1991, dat artikel 1 overneemt van de wet van 16 februari 1970 betreffende de verjaring 
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën) bepaalt:

Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd de verval-
lenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke reglementaire of ter zake overeengeko-
men bepalingen:

1° de schuldvorderingen, waarvan de wettelijke of reglementaire wijze bepaalde over-
legging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari 
van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;

2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overlegd binnen de onder 1° bedoelde ter-
mijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te reke-
nen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze werden overgelegd;

3° alle andere schuldvorderingen, die niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van 
tien jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar van hun ontstaan.

Voor de schuldvorderingen die voortkomen uit vonnissen blijft evenwel de tienjarige 
verjaring gelden; zij dienen te worden uitbetaald door de zorg van de deposito- en consig-
natiekas.

Artikel 101 bepaalt:
'De verjaring wordt gestuit overeenkomstig de regels van het gemeen recht'.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen geldt deze verjaringstermijn van vijf 

jaar in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat (zie Cass., 14 april 
2003, C.00.0167.N; Cass. 11 februari 2005, C.03.0545.N, www.cass.be).

In een arrest van 20 februari 2002 herhaalde het Grondwettelijk Hof zijn standpunt uit 
zijn arresten nrs. 32/96, 75/97, 5/99 en 85/2001, waarin het had geoordeeld 'dat de wetge-
ver, door de vorderingen gericht tegen de Staat aan de vijfjarige verjaring te onderwerpen, 
een maatregel heeft genomen die in verband staat met het nagestreefde doel dat erin be-
staat de rekeningen van de Staat binnen een redelijke termijn af te sluiten. Er werd immers 
geoordeeld dat een dergelijke maatregel noodzakelijk was omdat de Staat op een bepaald 
ogenblik zijn rekeningen moet kunnen afsluiten: het is een verjaring van openbare orde, 
die noodzakelijk is in het licht van een goede comptabiliteit (Pasin. 1846, p. 287)'. Het 
Grondwettelijk Hof hield ook nadien vast aan dit standpunt.

In het arrest 32/96 van 15 mei 1996 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de vijfjarige 
verjaringstermijn niet redelijk verantwoord is in zoverre hij van toepassing is op vorderin-
gen tot vergoeding van schade uit werken die door de Staat werden uitgevoerd, ten aan-
zien van personen die in de onmogelijkheid verkeren om binnen de wettelijke termijn in 
rechte te treden omdat de schade die zij hebben geleden pas na het verstrijken van die ter-
mijn tot uiting is gekomen. De laattijdige klachten vinden hun verklaring meestal niet in 
de nalatigheid van de schuldeiser, maar in het feit dat de schade zich laattijdig manifes-
teert.

Met betrekking tot de vorderingen uit aansprakelijkheid in het algemeen oordeelde het 
Grondwettelijk Hof in het arrest van 20 februari 2002 (nr. 42/2002) dat de redenering uit 
arrest 32/96 niet geldt ten aanzien van de aanvragers van schadevergoeding van wie de si-
tuatie niet vergelijkbaar is met die 'van personen die zich in de onmogelijkheid bevinden 
om binnen de wettelijke termijn in rechte te treden omdat hun schade pas na het verstrij-
ken van de termijn tot uiting is gekomen'.



Nr. 219 - 25.3.10 HOF VAN CASSATIE 923 

In zijn arresten van 18 oktober 2006 (nr. 153/2006) en 20 juni 2007 (nr. 90/2007) oor-
deelde het Grondwettelijk Hof dat de vijfjarige verjaringstermijn van artikel 100 eveneens 
discriminerend is, in zoverre zij voorziet in een vijfjarige verjaringstermijn voor vorderin-
gen tot schadevergoeding op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de 
overheid, wanneer de schade of de identiteit van de aansprakelijke pas na die termijn kun-
nen worden vastgesteld.

Anders dan (de eiser) voorhoudt, bevond hij zich niet in een situatie waarbij de toepas-
sing van de bijzondere verjaringsregels van artikel 100 strekt tot ongelijke behandeling 
zoals geoordeeld door het Grondwettelijk Hof.

(De eiser) verkeerde met name niet in de onmogelijkheid om binnen de wettelijke ter-
mijn in rechte te treden omdat de schade pas na het verstrijken van die termijn tot uiting 
was gekomen. Hij kende in elk geval de schade ten laatste bij de beslissing van het Hof 
van Cassatie van 9 december 1994. Dat de precieze omvang van de schade pas nadien zou 
vaststaan, is zonder belang voor de bepaling van de aanvang van de verjaringstermijn. In 
geval van een onrechtmatige overheidsdaad, komt in de regel de schuldvordering tot stand 
op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar toekomstige verwezenlijking, 
naar redelijke verwachting, vaststaat. Dat de omvang van de schade op dat tijdstip nog 
niet precies vaststaat doet hieraan geen afbreuk.

(De eiser) kende in 1994 uiteraard ook de identiteit van de aansprakelijke persoon; het 
was op dat ogenblik in 1994 niet betwist dat de Belgische Staat gehouden kan zijn wegens 
fouten van de rechterlijke macht.

Ten slotte was voor (de eiser) in 1994 ook de fout evident. In zijn conclusies verwijst 
(de eiser) naar de vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(onder meer vanaf het arrest Borgers van 29 oktober 1991 en voordien, het arrest Debled 
van 22 september 1994 en Vermeulen van 20 februari 1996), met betrekking tot de rol van 
het openbaar ministerie en het ontbreken van de mogelijkheid van een repliek in het licht 
van artikel 6, §1, EVRM. De fout is begaan in 1993 en 1994; het onrechtmatig karakter is 
niet pas ontstaan met de beoordeling door de Europese Commissie voor de Rechten van 
de Mens in op 16 april 1998 of door het Comité van ministers van de Raad van Europa 
van 15 juli 1999, en is ook niet pas ontdekt in 2002.

(De eiser) laat gelden dat de voorwaarden voor zijn vordering tot vergoeding van rech-
terlijke ambtsfouten pas vervuld waren met de beslissing van het Comité van ministers 
van de Raad van Europa van 15 juli 1999. De vordering uit aansprakelijkheid van de Bel-
gische Staat voor fouten van magistraten begaan in de rechtsprekende functie is in begin-
sel alleen ontvankelijk indien de litigieuze akte bij een in kracht van gewijsde gegane 
beslissing ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen is wegens schending van een 
gevestigde rechtsnorm en derhalve geen gezag van gewijsde meer heeft. (De eiser) stelt 
dat hij pas door de beslissing van het Comité van ministers van de Raad van Europa van 
15 juli 1999 aan de Belgische Staat een beslissing kon tegenwerpen die weliswaar niet de 
onrechtmatige beslissingen van 1993 en 1994 ongedaan maakte, maar die de Belgische 
Staat niettemin als verdragsluitende partij moest eerbiedigen.

De stelling van de laatste zin klopt, maar dat vormt geen beletsel voor het tijdig instel-
len van een vordering. Zoals (de eiser) zelf uiteen zet, veronderstelt een ontvankelijke 
vordering tot vergoeding van rechterlijke ambtsfouten dat het gezag van gewijsde van de 
litigieuze akte is weggenomen, maar moet daarop uitzondering gemaakt worden voor on-
der meer het geval een beroep op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens of het 
Comité van ministers van de Raad van Europa.

Niets weerhield (de eiser) om te dagvaarden in schadevergoeding zonder een uitspraak 
in "Straatsburg" af te wachten. De situatie is niet ongelijk aan die van de eiser in schade-
vergoeding uit een onwettige bestuurshandeling die dagvaardt vooraleer de Raad van Sta-
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te uitspraak heeft gedaan over zijn beroep tot nietigverklaring van de bestuurshandeling. 
Tot voor de wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek door de wet van 25 
juli 2008 was dat overigens de handelswijze van een normaal zorgvuldig persoon. Vooral-
eer de Raad van State uitspraak heeft gedaan is een behandeling door de burgerlijke rech-
ter weliswaar voorbarig (al hoeft de burgerlijke rechter voor de beoordeling van de sub-
jectieve rechten niet te wachten op het oordeel van de Raad van State met betrekking tot 
het objectief contentieux).

Uit het bovenstaande volgt dat het nationale recht geen beletsel vormt tegen de bescher-
ming van de vordering van (de eiser) tot schadevergoeding begrepen als eigendom in de 
zin van artikel 1, eerste aanvullend protocol, EVRM.

Uit het bovenstaande volgt ook dat de eerste prejudiciële vraag die (de eiser) voorstelt 
te stellen aan het Grondwettelijk Hof niet relevant is voor de beoordeling van de vorde-
ring. De vordering kon immers wel degelijk ingeleid worden op de 'ontvankelijke of ge-
gronde wijze'. Het (hof van beroep) is niet gehouden tot het stellen van een prejudiciële 
vraag die niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen (artikel 26, §2, Bijzondere Wet op het 
Arbitragehof van 6 januari 1989).

Anders dan (de eiser) voorhoudt is zijn vordering tot schadevergoeding hangende de 
procedure in Straatsburg geen voorwaardelijke vordering in de zin van artikel 2257 van 
het Burgerlijk Wetboek.

De verjaringstermijn ving dus aan op 1 januari 1994 (het arrest van het Hof van Cassa-
tie dateert van 9 december 1994). Er zijn geen daden van stuiting of schorsing; het beroep 
bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geldt niet als dusdanig, net zoals die 
niet het geval was voor een beroep hij de Raad van State tot bij de wet van 25 juli 2008.

De Belgische Staat laat terecht gelden dat zijn betaling overeenkomstig de beslissing 
van het Comité van ministers van de Raad van Europa niet kan gelden als een erkenning; 
de Belgische Staat kon bezwaarlijk anders als verdragsluitende partij.

De dagvaarding van 19 december 2002 is dus gedaan na het verstrijken van de verja-
ringstermijn. De vordering is niet ontvankelijk". (bestreden arrest, pagina 4, laatste alinea 
tot en met pagina 8, vierde alinea).

Grieven
1. Krachtens artikel 1, eerste lid, a, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verja-

ring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, thans 
artikel 100, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals van toepassing voor de opheffing ervan bij wet 
van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de rijkscomptabiliteit van 
de federale staat, zijn verjaard en voorgoed vervallen ten voordele van de Staat, onver-
minderd de vervallenverklaringen uitgesproken door andere wettelijke, reglementaire of 
ter zake overeengekomen bepalingen: de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of 
reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschiedde binnen een termijn van vijf jaar 
te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ont-
staan.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen geldt die verjaringstermijn in de regel 
voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat.

Met toepassing van deze bepaling begint de vijfjarige verjaringstermijn voor de buiten-
contractuele aansprakelijkheid aldus te lopen van de eerste januari van het begrotingsjaar 
in de loop waarvan dat recht is ontstaan.

2. De Staat kan in de regel op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek aansprakelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van een door een rech-
ter of een ambtenaar van het openbaar ministerie begane fout.
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De fout van een magistraat waarvoor de Staat op basis van de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk kan zijn bestaat in de regel in een gedraging 
die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden beoordeeld naar de maat-
staf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magistraat, die in dezelfde omstandigheden 
verkeert, ofwel, behoudens onoverkomelijke dwaling of enige andere rechtvaardigings-
grond, een schending inhoudt van een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal 
verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat ver-
plicht is niets te doen of op een bepaalde manier wel iets te doen.

Wanneer de betwiste handeling bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de recht-
sprekende functie, is de Staat in de regel alleen aansprakelijk als de litigieuze handeling 
door een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of 
herroepen wegens schending van een gevestigde rechtsnorm.

Iedere eindbeslissing heeft immers gezag van gewijsde vanaf de uitspraak (de artikelen 
23 en 24 van het Gerechtelijk Wetboek). Dit gezag van gewijsde verhindert dat de vorde-
ring opnieuw wordt ingesteld (artikel 25 van het Gerechtelijk Wetboek) en verhindert 
eveneens dat de inhoud van de beslissing tussen partijen in vraag gesteld wordt (artikel 
1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek). Dit gezag van gewijsde blijft bestaan zolang de 
beslissing niet ongedaan is gemaakt (artikel 26 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor de intrekking, wijziging, vernietiging of herroeping van de litigieuze rechtshande-
ling bestaat er geen vergoedbare schade. De benadeelde beschikt dus maar over een recht 
op vergoeding tegen de staat vanaf het ogenblik van intrekking, wijziging, vernietiging of 
herroeping van de beslissing (de artikelen 1350, 3°, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek en 23 tot 26 van het Gerechtelijk Wetboek).

Hieruit volgt dat de vijfjarige verjaringstermijn voor de buitencontractuele aansprake-
lijkheid van de staat wegens het foutief handelen van een magistraat in zijn rechtspreken-
de functie pas begint te lopen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop 
waarvan de foutieve rechtsprekende handeling is ingetrokken, gewijzigd,  vernietigd of 
herroepen.

3. Uit de artikelen 6, 2°, en 13 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der geneesheren, 2 en 23 tot 26 van het Gerechtelijk Wetboek vloeit 
voort dat de beslissing van de Raad van beroep van de Orde der geneesheren die een indi-
viduele maatregel oplegt om de overtreding van de regels van de geneeskundige plichten-
leer te voorkomen of te doen eindigen een jurisdictionele uitspraak is die met gezag van 
gewijsde bekleed is. Uit de artikelen 23 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 
1967 betreffende de Orde der geneesheren, 23 tot 26, 1073, 1082, tweede lid, en 1110 van 
het Gerechtelijk Wetboek vloeit verder voort dat de arresten van het Hof van Cassatie 
waarbij het cassatieberoep tegen een beslissing van de Raad van Beroep van de Orde van 
geneesheren wordt verworpen gezag van gewijsde heeft. Dit gezag van gewijsde heeft tot 
gevolg dat na de verwerping van het cassatieberoep, noch de beslissing van de Raad van 
Beroep, noch deze van het Hof van Cassatie in vraag kunnen worden gesteld (artikel 
1350, 3°, van het Burgerlijk Wetboek).

Hoewel tegen de beslissing Raad van beroep en het arrest van het Hof van Cassatie 
geen rechtsmiddel meer openstaat in de zin van de artikelen 20 en 21 van het Gerechtelijk 
Wetboek, kan het gezag van deze beslissingen wel ongedaan gemaakt worden na een ver-
zoekschrift overeenkomstig artikel 25, eerste lid (oud), EVRM. Indien dit verzoekschrift 
ontvankelijk is, stelt de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens (hierna "de 
Commissie") een rapport op betreffende de feiten en geeft zij haar mening omtrent de 
vraag of de geconstateerde feiten een schending van de zijde van de betrokken Staat bete-
kenen van de verplichtingen die  krachtens het Verdrag op deze rusten (artikel  31,  1° 
(oud), EVRM).
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Indien, binnen drie maanden na de datum van overleggen van het rapport aan het Comi-
té van ministers, de zaak niet aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is voor-
gelegd (hierna 'het Europees Hof') overeenkomstig artikel 48 van het Verdrag, neemt het 
Comité van ministers een beslissing over de vraag of het Verdrag al dan niet geschonden 
is (artikel 32, 1° (oud), EVRM). Hetzelfde gebeurt indien de zaak door de klagende partij 
toch aan het Europees Hof is voorgelegd, doch het Europees Hof beslist dat het de zaak 
niet zal behandelen omdat de zaak niet een ernstig vraagstuk betreft dat de interpretatie of 
toepassing van het Verdrag raakt en niet om een andere reden behandeling door het Euro-
pees Hof rechtvaardigt (artikel 48, inzonderheid tweede lid (oud) EVRM).

Overeenkomstig artikel 32, 4° (oud), EVRM verbinden de Hoge Verdragsluitende par-
tijen zich elke beslissing welke het Comité van ministers bij toepassing van artikel 32 
(oud) EVRM moge nemen, als voor hen bindend te beschouwen.

Dit houdt in dat de Staat gebonden is door een beslissing waarbij een schending van het 
Verdrag wordt vastgesteld en gehouden is om deze beslissing uit te voeren. Dit houdt 
meteen in dat een beslissing van het Comité van ministers genomen overeenkomstig de 
artikelen 32 en 48 (oud) EVRM, waarbij de schending van het Verdrag wordt vastgesteld, 
tot  gevolg heeft  dat  de beslissing van de nationale  rechter,  die de verdragsbepalingen 
schond, ophoudt gezag van gewijsde te hebben.

Hieruit volgt dat het recht op vergoeding van de schade geleden ingevolge de met de 
bepalingen van het EVRM strijdige beslissing pas ontstaat op het ogenblik waarop het 
Comité van ministers overeenkomstig de artikelen 32 en 48 (oud) EVRM de schending 
van het Verdrag vaststelt en de beslissing van de nationale rechters ophouden gezag van 
gewijsde te hebben.

Er anders over beslissen zou in strijd zijn met de wezenlijke regel van de rechterlijke 
organisatie en met de opdracht gegeven aan de hoven en rechtbanken.

4. Terzake blijkt uit het bestreden arrest dat
- de raad van beroep van de Orde van geneesheren eiser bij beslissing van 15 november 

1993 veroordeeld heeft tot de tuchtstraf van een jaar schorsing in het recht de geneeskun-
de uit te oefenen,

- het cassatieberoep tegen deze beslissing werd verworpen bij arrest van het Hof van 9 
december 1994,

- de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens bij beslissing van 16 april 1998 
de schending vaststelde van artikel 6, §1, EVRM zowel in de procedure voor het Hof van 
Cassatie  als  in  de procedure  voor  de Raad van Beroep,  het  Comité  van ministers  bij 
beslissing van 15 juli 1999, genomen overeenkomstig de artikelen 32 en 48 (oud) EVRM, 
het advies van de Commissie overnam en een schending van artikel 6, §1, EVRM vast-
stelde.

Daar de beslissing van de raad van beroep van de Orde der geneesheren van 15 novem-
ber 1993 en het arrest van het Hof van Cassatie van 9 december 1994, pas op het ogenblik 
van de voor de Belgische Staat bindende beslissing van het Comité van ministers van 15 
juli 1999 ophielden gezag van gewijsde te hebben nu deze beslissing en dit arrest pas op 
15 juli 1999 werden ingetrokken, gewijzigd, vernietigd of herroepen, beschikte eiser pas 
op 15 juli 1999 over een recht op vergoeding tegen de staat en begon de vijfjarige verja-
ringstermijn voor de buitencontractuele aansprakelijkheid pas te lopen vanaf 1 januari 
1999.

Door te beslissen dat zowel fout, schade als oorzakelijk verband vast stonden vanaf het 
arrest van het Hof van Cassatie van 9 december 1994, waarbij het cassatieberoep tegen de 
beslissing van de Raad van Beroep van 15 november 1993 werd verworpen, en dat derhal-
ve de verjaringstermijn begon te lopen van 1 januari 1994, hoewel het gezag van gewijsde 
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van de beslissing van 15 november 1993 en van het arrest van 9 december 1994 pas onge-
daan werden gemaakt door de beslissing van het Comité van ministers van 15 juli 1999, 
schenden de appelrechters alle in het middel genoemde bepalingen.

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De fout van een magistraat waarvoor de Staat, op basis van de artikelen 1382 

en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk kan zijn, bestaat in de regel 
in een gedraging die, ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat moet worden 
beoordeeld naar  de maatstaf van een normaal zorgvuldig en omzichtig magi-
straat, die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens onoverkome-
lijke dwaling of enige andere rechtvaardigingsgrond, een schending inhoudt van 
een nationaalrechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde, waarbij de magistraat verplicht is iets niet te 
doen of op een bepaalde manier wel iets te doen.

Wanneer de betwiste handeling bovendien het rechtstreeks voorwerp is van de 
rechtsprekende functie, is de Staat in de regel alleen aansprakelijk als de litigieu-
ze handeling door een in kracht van gewijsde gegane beslissing is ingetrokken, 
gewijzigd, vernietigd of herroepen wegens schending van een gevestigde rechts-
norm.

Hiermee moet worden gelijkgesteld de toestand waarin, vóór de wijziging van 
het EVRM door het Elfde Protocol, het Comité van ministers van de Raad van 
Europa in een beslissing heeft vastgesteld dat de litigieuze handeling een schen-
ding inhoudt van het EVRM of van de toegevoegde protocollen.

Vóór die beslissing waarbij de bedoelde schending is vastgesteld, bestaat er 
geen vergoedbare schade.

Het arrest stelt vast: 
het Hof van Cassatie heeft op 9 december 1994 het cassatieberoep verworpen 

tegen  de  beslissing  van  de  Raad  van Beroep  van  15 november  1993 waarin 
geoordeeld werd dat aan de eiser een tuchtsanctie van een jaar schorsing in het 
recht de geneeskunde uit te oefenen moet opgelegd worden;

het Comité van ministers van de Raad van Europa stelt bij beslissing van 15 
juli 1999 een schending vast van artikel 6, §1, EVRM, zowel in de procedure 
voor het Hof van Cassatie als in de procedure voor de Raad van Beroep.

Het arrest oordeelt dat de eiser zijn vordering tot schadevergoeding reeds in 
1994 kon instellen aangezien de schade ten laatste bij de beslissing van het Hof 
van Cassatie van 9 december 1994 vaststond en de fout begaan is in 1993 en 
1994.

Het beslist aldus dat de vergoedbare schade ontstaan is vóór de beslissing van 
het Comité van ministers die de schending van het EVRM heeft vastgesteld en 
schendt aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum 
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

25 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend voor-
zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandewal  advocaat-generaal  –  Advocaten: 
mrs. Verbist en Wouters.

Nr. 220

1° KAMER - 25 maart 2010

1º KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - BEËINDIGING - OPZEGGINGSVERGOEDING - BILLIJKE 
BIJKOMENDE VERGOEDING - AARD - OORSPRONG - GEVOLG - BEVOEGDHEID - PLAATSELIJKE 
BEVOEGDHEID

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP - 
BEËINDIGING - OPZEGGINGSVERGOEDING - BILLIJKE BIJKOMENDE VERGOEDING

1º  en  2°  Ofschoon  de  billijke  vergoeding  wegens  beëindiging  van  een  concessie  van  
alleenverkoop zonder redelijke opzeggingstermijn en de billijke bijkomende vergoeding 
wanneer  deze verkoopconcessie  door  de  concessiegever  wordt  beëindigd  op andere 
gronden dan een grove tekortkoming van de concessiehouder betrekking hebben op an-
dere soorten van schade, vloeien zij voort uit de niet-nakoming van de contractuele ver-
plichtingen van de concessiegever, die gelokaliseerd worden op de plaats waar de con-
cessieovereenkomst  moet  worden  uitgevoerd,  namelijk  de  verplichting  om  de  
overeenkomst niet te beëindigen zonder de inachtneming van een redelijke opzegging-
stermijn  en  de  verplichting  om  de  concessiehouder  bij  de  beëindiging  van  de  
overeenkomst niet de vruchten te ontnemen van het door hem opgebouwde cliëntèle en  
de door hem gedane investeringen, zodat de rechter van de plaats waar die verbintenis-
sen van de concessiegever die aan de eis ten grondslag liggen moeten worden uitgevo-
erd, naar recht zijn bevoegdheid kan aannemen om kennis te nemen van de vordering tot  
billijke  bijkomende  vergoeding.  (Art.  5,  eerste  lid,  Verdrag  betreffende  de  rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, 
gedaan te Lugano op 16 sept. 1988; goedgekeurd bij art. 2, Wet 27 nov. 1996; Artt. 2 en 
3, Alleenverkoopwet)

(RICHEMONT INTERNATIONAL, vennootschap naar Zwitsers recht T. COLVI nv)

ARREST

(AR C.09.0542.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Brussel op verwijzing door het arrest van dit Hof van 15 
oktober 2004.



Nr. 220 - 25.3.10 HOF VAN CASSATIE 929 

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, eerste lid, 5, 1° en 54ter, tweede lid, van het Verdrag betreffende de 

rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken gesloten op 16 september 1988 te Lugano en goedgekeurd bij artikel 2 van de 
wet van 27 november 1996 (hierna "Verdrag van Lugano");

- de artikelen 3 en 7 van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbinte-
nissen uit overeenkomst, ondertekend te Rome op 19 juni 1980 en goedgekeurd bij wet 
van 14 juli 1987 (hierna "Verdrag van Rome");

- de artikelen 2, 3 en 4, tweede lid, van de wet van wet van 27 juli 1961 betreffende de 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenver-
koop;

- artikel 1247, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd zijn om 

kennis te nemen van de vordering tot het bekomen van een billijke bijkomende vergoe-
ding op grond van artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindi-
ging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, op grond van 
de volgende motieven:

"(De eiseres) voert aan dat de verplichting een aanvullende vergoeding te betalen wordt 
beschouwd als een autonome verplichting en dat de verplichting tot betaling naar Belgisch 
recht haalbaar is (artikel 1247 van het Burgerlijk Wetboek), zodat ze dient uitgevoerd te 
worden op de woonplaats van de schuldenaar, zijnde de concessiegever, in casu (de eise-
res).

Volgens (de eiseres) was de eerste rechter en is het hof zodoende niet bevoegd om ken-
nis te nemen van de vordering van (de verweerster) tot betaling van een billijke bijkomen-
de vergoeding.

In casu is niet het EEX-Verdrag van toepassing, doch wel het Verdrag van Lugano van 
16 september 1988 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van be-
slissingen in burgerlijke en handelszaken (Zwitserland is als lid van de Europese Vrijhan-
delsassociate toegetreden tot dit Verdrag, dat in Zwitserland in werking is getreden op 1 
februari 1992. Het Verdrag is in werking getreden in België op 1 oktober 1997 ingevolge 
de wet  van 27 november  1996 houdende instemming met  het  Verdrag betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken, opgemaakt te Lugano op 16 september 1988).

Terecht verwijst (de verweerster) naar een arrest dat op 15 januari 1987 gewezen werd 
door het Europees Hof van Justitie (inzake Shenvai (sic), J.T. 1987, 364), waarin gesteld 
werd dat wanneer meerdere verbintenissen aan de grondslag van een vordering liggen, de 
bevoegdheid van de rechtbank bepaald wordt door de regel "accessorium sequitur princi-
pale" (de bijzaak volgt de hoofdzaak).

De economie van het procesrecht vereist dat in zulk geval een spreiding van het geschil 
vermeden wordt en dat er bij de beoordeling van de territoriale bevoegdheid redelijkerwij-
ze het principe dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, dient te worden toegepast.

De vordering van (de verweerster) om (de eiseres) te veroordelen tot betaling van een 
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billijke bijkomende vergoeding is een accessorium van de vordering tot betaling van een 
vervangende opzeggingsvergoeding.

De Belgische hoven en rechtbanken zijn zodoende (eveneens) bevoegd voor dit onder-
deel  van  de  vordering  van  (de  verweerster),  zodat  de  eerste  rechter  terecht  heeft 
geoordeeld dat hij bevoegd was om kennis te nemen van de vordering van (de verweer-
ster) die ertoe strekt om (de eiseres) te horen veroordelen tot betaling van een billijke bij-
komende vergoeding in de zin van artikel 3 van de wet van 27 juli1961".

Grieven
Het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van be-

slissingen in burgerlijke en handelszaken opgemaakt te Lugano op 16 september 1988 en 
goedgekeurd bij artikel 2 van de wet van 27 november 1996 (hierna het verdrag van Lu-
gano), stelt, luidens artikel 1 van dit Verdrag, de regels inzake de bevoegdheid vast in in-
ternationaal verband in burgerlijke en handelszaken. Het Verdrag is niet van toepassing 
op arbitrage (artikel 1, tweede lid, 4°, van het Verdrag van Lugano). Dit verdrag is van 
toepassing ten aanzien van de rechterlijke bevoegdheid, indien de verweerster woonplaats 
heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat die geen lid is van de Europese 
Gemeenschappen (artikel 54ter, tweede lid, van het Verdrag van Lugano).

Overeenkomstig artikel 2, van het Verdrag van Lugano worden degene die woonplaats 
hebben op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, ongeacht hun nationaliteit, op-
geroepen voor de gerechten van die Staat.

Artikel 5, 1°, van het Verdrag van Lugano bepaalt dat de verweerster die woonplaats 
heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat, ten aanzien van verbintenissen 
uit overeenkomst, in een andere Verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen voor het 
gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of 
moet worden uitgevoerd.

De plaats van uitvoering van de betwiste verbintenis die aan de vordering ten grondslag 
ligt in de zin van voormelde bepaling, wordt bepaald aan de hand van het conflictenrecht 
van het aangesproken forum.

Ingeval  het  geding  betrekking  heeft  op  verschillende  gelijkwaardige,  uit  eenzelfde 
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, en de eiseres verkiest de zaak niet bij de 
rechter van de woonplaats van de verweerster aanhangig te maken, maar integendeel de 
verweerster wenst op te roepen voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan 
de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 
5, 1°, van het Verdrag van Lugano, dient voor elk van die verbintenissen die aan de eisen 
ten grondslag liggen te worden onderzocht, waar die verbintenis moet worden uitgevoerd.

Enkel wanneer de ene verbintenis een accessorium is van een andere verbintenis, zal de 
aangezochte rechter zich bij het bepalen van zijn bevoegdheid laten leiden door het begin-
sel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt en zal de hoofdverbintenis bepalend zijn voor de be-
voegdheid van het gerecht.

Artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop bepaalt dat een voor onbepaalde 
tijd verleende, aan deze wet onderworpen verkoopconcessie, behalve bij grove tekortko-
ming van een van de partijen aan haar verplichtingen, niet kan worden beëindigd dan met 
een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door partijen worden be-
paald bij de opzegging van het contract.

Overeenkomstig artikel 3 van voormelde wet van 27 juli 1961, kan, ingeval de ver-
koopconcessie als bedoeld in artikel 2 door de concessiegever wordt beëindigd op andere 
gronden dan een grove tekortkoming van de concessiehouder, de concessiehouder aan-
spraak maken op een billijke bijkomende vergoeding. Deze vergoeding wordt, al naar het 
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geval, geraamd in functie van de volgende elementen : 1° De bekende meerwaarde inzake 
cliëntele die door de concessiehouder is aangebracht en die aan de concessiegever ver-
blijft na de beëindiging van het contract; 2° De kosten die de concessiehouder gedaan 
heeft met het oog op de exploitatie van de concessie en die aan de concessiegever voorde-
len mochten opleveren na het eindigen van het contract; 3° Het rouwgeld dat de conces-
siehouder verschuldigd is aan het personeel dat hij verplicht is te ontslaan tengevolge van 
de beëindiging van de verkoopconcessie.

Ingeval de concessiehouder een vordering instelt tot het bekomen van een billijke ver-
goeding op grond van artikel 3 van voormelde wet, heeft deze, op grond van de artikelen 
2 en 5, 1°, van het Verdrag van Lugano de keuze om de vordering in te stellen voor het 
gerecht van de woonplaats van de verweerster, dan wel voor het gerecht van de plaats 
waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitge-
voerd.

De plaats van uitvoering van deze verbintenis tot betaling van een billijke bijkomende 
vergoeding dient te worden bepaald aan de hand van het conflictenrecht van het forum, dit 
is, in geval de vordering bij een Belgische rechtbank aanhangig wordt gemaakt, aan de 
hand van het Belgisch conflictenrecht. Hoewel, krachtens artikel 3 van het Verdrag van 
Rome van 19 juni 1980, een overeenkomst in principe wordt beheerst door het recht dat 
partijen hebben gekozen, kan de geadieerde rechter dwingende bepalingen toepassen van 
het recht waarmede het geval nauw is verbonden evenals dwingende bepalingen van zijn 
eigen recht (artikel 7 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980). Overeenkomstig de 
dwingende bepaling van artikel 4, tweede lid van de wet van 27 juli 1961, zal ingeval het 
geschil voor een Belgische rechtbank wordt gebracht, deze uitsluitend de Belgische wet 
toepassen.

Overeenkomstig artikel 1247, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek dient de betaling 
van deze billijke bijkomende vergoeding te worden gedaan ter woonplaats van de schul-
denaar. De plaats waar de verbintenis voortvloeiend uit artikel 3 van de wet van 27 juli 
1961, moet worden uitgevoerd, in de zin van artikel 5, 1°, van het Verdrag van Lugano, is 
dan ook de woonplaats van de concessiegever.

De verbintenis tot betalen van een billijke bijkomende vergoeding op grond van artikel 
3 van de wet van 27 juli 1961 is geenszins een verbintenis die ondergeschikt is aan de ver-
bintenis die voortvloeit uit artikel 2 van deze wet. De compensatoire vergoeding, beoogd 
bij artikel 2 van deze wet, beoogt de vergoeding van het verlies dat de partij bij ontstente-
nis van een redelijke opzeggingstermijn heeft geleden, terwijl de bij artikel 3 van deze wet 
beoogde bijkomende vergoeding, aan de concessiehouder wordt toegekend hoofdzakelijk 
wegens de meerwaarde die na de beëindiging van de overeenkomst hoe dan ook ten goede 
van de concessiegever blijft. De verbintenis tot betalen van een billijke bijkomende ver-
goeding in de zin van artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 is dan ook een autonome ver-
bintenis die geenszins ondergeschikt is aan de verbintenis tot betaling van een compensa-
toire vergoeding voortvloeiend uit artikel 2 van de wet van 27 juli 1961.

Te dezen stellen de appelrechters vast dat de verweerster, de concessiehouder, tegen de 
eiseres, de concessiegever, die woonplaats heeft in Zwitserland, dit is op het grondgebied 
van een verdragsluitende Staat die geen lid is van de Europese Unie, een vordering instel-
de die ertoe strekte, enerzijds, de eiseres te horen veroordelen tot betaling van een vervan-
gende opzeggingsvergoeding op grond van artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 en, an-
derzijds, de eiseres te horen veroordelen tot het betalen van een billijke bijkomende ver-
goeding op grond van artikel 3 van de wet van 27 juli 1961. De appelrechters beslissen 
dat de tussen partijen afgesloten arbitrageovereenkomst geen uitwerking kan vinden om-
dat het geschil krachtens de lex fori niet aan de rechtsmacht van de nationale rechter mag 
worden onttrokken.
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Gezien aldus uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat de eiseres geen woon-
plaats heeft in België en gezien verder, op grond van artikel 1247, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, de plaats waar de verbintenis tot het betalen van een billijke bijko-
mende vergoeding op grond van artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 dient te worden uit-
gevoerd de woonplaats van de schuldenaar is, dit is van de eiseres en derhalve Zwitser-
land, konden de appelrechters de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken 
niet putten uit de artikelen 2 en 5, 1°, van het Verdrag van Lugano.

De appelrechters beslissen evenwel dat terzake toepassing gemaakt dient te worden van 
het beginsel dat de aangezochte rechter zich bij het bepalen van zijn bevoegdheid kan la-
ten leiden door het beginsel dat de bijzaak de hoofdzaak volgt. De appelrechters stellen 
vast dat de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van de vor-
dering tot betaling van een vervangende opzeggingsvergoeding en dat de vordering tot be-
taling van een billijke bijkomende vergoeding een accessorium is van de vordering tot be-
taling van een vervangende opzeggingsvergoeding, zodat de Belgische hoven en recht-
banken eveneens bevoegd zijn om kennis te nemen van de vordering tot betaling van een 
billijke bijkomende vergoeding.

Door aldus te beslissen dat de vordering van de verweerster tot betaling van een billijke 
bijkomende vergoeding in de zin van artikel 3 van de wet van 27 juli 1961 een accessori-
um is van de vordering tot betaling van een vervangende opzeggingsvergoeding in de zin 
van artikel 2 van de wet van 27 juli 1961, hoewel de beide vordering autonome vorderin-
gen zijn, schenden de appelrechters de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961 betref-
fende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van al-
leenverkoop alsmede de artikelen 1, 2, eerste lid, 5, 1° en 54ter, tweede lid van het Ver-
drag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken gesloten op 16 september 1988 te Lugano en goedgekeurd bij 
artikel 2 van de wet van 27 november 1996, en door op grond van deze overweging te be-
slissen dat de Belgische hoven en rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van de 
vordering van de verweerster tot betaling van een billijke bijkomende vergoeding in de 
zin van artikel 3 van de wet van 27 juli 1961, zonder vast te stellen dat de woonplaats van 
de eiseres of de plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de vordering tot betaling 
van de billijke bijkomende vergoeding ten grondslag ligt, zich in België bevinden, en hoe-
wel integendeel blijkt dat zowel de woonplaats van de eiseres als de plaats van uitvoering 
van de verbintenis die aan de vordering ten grondslag ligt, zich niet in België bevinden, 
schenden de appelrechters alle in het middel genoemde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres, die gevestigd is in Zwitserland, op 1 februari 1985 aan de ver-

weerster een concessie verleende voor de verkoop van luxeproducten in de pro-
vincies Antwerpen en Limburg voor de duur van een jaar;

- de overeenkomst vervolgens stilzwijgend werd verlengd;
- de overeenkomst door de eiseres op 24 oktober 1997 werd opgezegd;
- de eiseres door de verweerster werd gedagvaard op 26 maart 1998 en de ver-

weerster aanspraak maakte op een vervangende opzeggingsvergoeding en een 
billijke bijkomende vergoeding.

2. Luidens artikel 5, eerste lid, van het Verdrag van Lugano van 16 september 
1988, kan, ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst, de verweerder die 
zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat, worden 
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opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten 
grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd.

3. Krachtens artikel 2 van de Alleenverkoopwet, kan behalve bij grove tekort-
koming van een partij, een concessie niet worden beëindigd dan met een redelij-
ke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding. In geval de verkoopconcessie 
zoals bedoeld in artikel 2, door de concessiegever wordt beëindigd op andere 
gronden dan een grove tekortkoming van de concessiehouder, kan de concessie-
houder op grond van artikel 3 van de genoemde wet, bijkomend aanspraak ma-
ken op een billijke vergoeding die geraamd wordt in functie van de meerwaarde 
inzake clientèle, de gemaakte investeringen met het oog op de exploitatie van de 
concessie en het rouwgeld dat verschuldigd is aan het personeel.

3.  Ofschoon  deze  vergoedingen  betrekking  hebben  op  andere  soorten  van 
schade vloeien zij voort uit de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen 
van de concessiegever die gelokaliseerd worden op de plaats waar de concessie-
overeenkomst moet worden uitgevoerd, namelijk de verplichting om de overeen-
komst niet te beëindigen zonder de inachtneming van een redelijke opzeggings-
termijn en om de verplichting om de concessiehouder bij de beëindiging van de 
overeenkomst niet de vruchten te ontnemen van het door hem opgebouwde cliën-
tèle en de door hem gedane investeringen.

4. De appelrechters konden aldus ongeacht de door hen gebruikte bewoordin-
gen, naar recht hun bevoegdheid aannemen om kennis te nemen van de vorde-
ring van de verweerster voor de bijkomende billijke vergoeding.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

25 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandewal advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Nelissen Grade en Kirkpatrick.

Nr. 221

1° KAMER - 25 maart 2010

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
BESLISSING INZAKE BEVOEGDHEID - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Er staat geen onmiddellijk hoger beroep open tegen het vonnis waarbij de gead-
ieerde  rechter  zich  bevoegd  of  onbevoegd  verklaart;  een  dergelijk  hoger  beroep  is 
slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als bevoegd  
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aangewezen  rechter  een  eindvonnis  heeft  gewezen  over  de  ontvankelijkheid  of  de 
gegrondheid1. (Artt. 1050, eerste en tweede lid, en 1055, Ger.W.)

(ILBA bvba T. BRANDSTOFFEN MATHY bvba e.a.)

ARREST

(AR C.09.0554.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 maart 2009 in hoger be-

roep gewezen door de rechtbank van koophandel te Tongeren.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in alle za-

ken hoger beroep kan worden ingesteld, zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al 
is dit een vonnis alvorens recht te doen of een verstekvonnis.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat tegen een beslissing inzake bevoegd-
heid slechts hoger beroep kan worden ingesteld samen met het hoger beroep te-
gen een eindvonnis.

Artikel 1055 van dit wetboek bepaalt dat tegen een vonnis alvorens recht te 
doen of tegen ieder vonnis inzake bevoegdheid zelfs al is het zonder voorbehoud 
ten uitvoer gelegd, hoger beroep kan worden ingesteld tegelijkertijd als tegen het 
eindvonnis.

2. Uit de wetsgeschiedenis van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van 
het Gerechtelijk Wetboek, waarbij voormeld artikel 1050, tweede lid, werd inge-
voegd en voormeld artikel 1055 werd gewijzigd, blijkt dat een eindvonnis in de 
zin van deze wetsbepalingen een vonnis is inzake de ontvankelijkheid of de ge-
grondheid uitgesproken door de rechter die zich bevoegd verklaart dan wel door 
de als bevoegd aangewezen rechter.

Hieruit volgt dat geen onmiddellijk hoger beroep openstaat tegen het vonnis 
waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd verklaart en een derge-
lijk hoger beroep slechts mogelijk is nadat de rechter die zich bevoegd heeft ver-
klaard of de als bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over 
de ontvankelijkheid of de gegrondheid.

3. De appelrechters die het hoger beroep tegen het vonnis van de vrederechter 
van Maaseik van 11 april 2008, waarbij deze zich enkel onbevoegd verklaarde en 

1 Cass., 13 feb. 2003, AR C.00.0441.N, AC, 2003, nr. 103, en Cass., 6 maart 2006, AR S.05.0113.N, 
AC, 2006, nr. 129.
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de zaak verzond naar de rechtbank van koophandel te Tongeren, ontvankelijk 
verklaren, schenden de in het onderdeel aangewezen artikelen.

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 ver-

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de verwijzingsrech-

ter over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van koophandel te Hasselt.

25 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 222

1° KAMER - 26 maart 2010

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - BESLISSING - JURIDISCHE GRONDSLAG NIET AANGEVOERD DOOR DE PARTIJEN - GEEN 
MOGELIJKHEID TOT TEGENSPRAAK - GEVOLG

De rechter, die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd,  
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van 
verdediging1. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging).

(STAD NAMEN T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0298.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 17 maart 2006 in laatste aan-

leg gewezen door de vrederechter van het eerste kanton Namen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen

1 Cass., 12 maart 2007, AR S.06.0095.N, AC, 2007, nr. 133. Zie ook concl. OM in Pas., 2010, nr. 
222. Het OM concludeerde tot cassatie op grond van het tweede onderdeel van het eerste middel. Het 
Hof vernietigt het bestreden vonnis op grond van het derde onderdeel van het eerste middel. 
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- artikel 6. 1, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verwerpt de vordering van de eiseres om alle redenen die geacht 

worden hieronder integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid om de onderstaande re-
den:

"(de verweerder) zou zich kunnen afvragen waarom de redelijke termijn waarbinnen de 
vordering tegen hem ingesteld moet worden, verstreken is;

artikel 6.1. van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden bepaalt immers dat eenieder recht heeft op een behandeling van zijn 
zaak binnen een redelijke termijn;

het Hof van Cassatie oordeelt dat de abnormale duur van een rechtspleging tot gevolg 
kan hebben dat bewijzen, zowel à charge als à décharge, teloorgaan en de bewijslevering 
bemoeilijkt wordt (Cass., 1 december (lees: februari) 1994, AC, 1994, nr. 62);

om te oordelen of de redelijke termijn overschreden is, zal de rechter in burgerlijke za-
ken hoofdzakelijk nagaan of die bewijzen die de vordering kunnen staven zijn teloorge-
gaan en of het uitoefenen van het recht van verdediging door de verweerder niet onmoge-
lijk is geworden (met name door het verlies van het tegenbewijs);

in deze zaak kan men zich afvragen waarom de (eiseres) verscheidene jaren heeft ge-
wacht vooraleer zij de (de verweerder) dagvaardde om een retributie te betalen omdat hij 
geen parkeerticket had gekocht;

bovendien zou (de verweerder), gelet op het feit dat er zo veel tijd verstreken is tussen 
het gelaakte feit en de dagvaarding, moeilijk zijn recht van verdediging kunnen uitoefe-
nen, onder meer door het overleggen van een betalingsbewijs;

aangenomen wordt immers dat de verweerder terecht kan aanvoeren dat zijn recht van 
verdediging is miskend, wanneer hij, niet alleen wegens de ongebruikelijk, ja zelfs onaan-
vaardbaar, lange duur van de rechtspleging, maar ook omdat hij geen enkele fout heeft be-
gaan, niet meer in staat is het vereiste bewijs te leveren (...);

redelijkerwijs kan van de burgers niet worden verwacht dat zij voor zulke kleine bedra-
gen hun betalingsbewijzen langer dan 5 jaar bijhouden, wat trouwens bij de banken de be-
waringstermijn is voor dergelijke papieren;

bijgevolg moet worden vastgesteld dat de bewijslevering, zowel à charge als à déchar-
ge, wegens de onmiskenbare ... van (de eiseres) om voor haar rechten op te komen, niet 
langer mogelijk is".

Grieven 
Eerste onderdeel
Artikel 6. 1., van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden beschermt de rechtzoekende tegen de tekorten waarmee de rechterlijke 
macht de zaak behandelt. Het legt slechts verplichtingen op aan de Staten en niet aan de 
gedingvoerende partijen ook al zijn het publiekrechtelijke rechtspersonen.

Het bestreden vonnis dat de vordering van de eiseres afwijst op grond van dat artikel 6. 
1., schendt bijgevolg die bepaling.

Tweede onderdeel
Niet de datum van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de betwisting over rech-

ten en plichten van burgerlijke aard moet in aanmerking worden genomen om te oordelen 
of de in artikel 6. 1., van het Verdrag bedoelde redelijke termijn is overschreden, maar 
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wel de datum waarop het geschil aan de bevoegde rechter is voorgelegd.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat de vordering niet binnen een redelijke termijn in 

de zin van artikel 6. 1., tegen de verweerder werd ingesteld, "gelet op het feit dat er zo 
veel tijd (verscheidene jaren) verstreken is tussen het gelaakte feit en de dagvaarding", 
schendt bijgevolg die bepaling.

Derde onderdeel
De rechter die ambtshalve, zonder de heropening van het debat te bevelen, aanvoert dat 

een partij de redelijke termijn in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, heeft overschreden, miskent 
hoe dan ook het recht van verdediging van de eiseres.

Het bestreden vonnis, dat ambtshalve het middel aanvoert dat die bepaling geschonden 
was, miskent bijgevolg het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Derde onderdeel
Wanneer de rechter ambtshalve de middelen vervangt die de niet-verschijnen-

de partij had kunnen aanvoeren, kan hij dat slechts doen als hij het recht van ver-
dediging eerbiedigt.

De rechtbank die ambtshalve het middel opwerpt volgens hetwelk artikel 6.1. 
van Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden geschonden is, in zoverre de eiseres de redelijke termijn heeft over-
schreden waarbinnen haar vordering tegen de verweerder moest instellen, zonder 
dat middel aan de tegenspraak van de eiseres te onderwerpen, miskent haar recht 
van verdediging. 

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 ver-

nietigde vonnis;
Houdt de  kosten aan en laat  de uitspraak daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar de vrederechter van het tweede kanton Namen.

26 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mahieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Batselé – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq procureur-ge-
neraal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 223

1° KAMER - 26 maart 2010
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1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING - PLAATS - 
RECHTEN VAN DE MENS

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - VRIJHEID - RECHT - BEROVING - KRANKZINNIGE - 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - INTERNERING - PLAATS

1º en 2° De persoon die werd geïnterneerd op grond van de wet op de bescherming van de  
maatschappij tegen anormalen moet, in de regel, vastgehouden worden in een instelling  
tot  bescherming  van  de  maatschappij  die  door  de  regering  is  georganiseerd  en 
aangewezen  door  de  commissie  tot  bescherming  van  de  maatschappij,  waarbij  de 
gevangenhouding  in  de  psychiatrische  afdeling  van  een  penitentiair  centrum slechts 
voorlopig is in afwachting dat de commissie tot  bescherming van de maatschappij  de  
plaats van internering zal hebben aangewezen en de geïnterneerde binnen een redelijke 
termijn naar die plaats zal hebben overgebracht1.  (Art. 5.1.e, Verdrag Rechten van de 
Mens; Art. 14, Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(M. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIE)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0330.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 maart 2009 gewezen door 

het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet;
- artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek; 
- de artikelen 1, eerste lid, 7, eerste lid, et 14 van de wet van 1 juli 1964 tot bescher-

ming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van be-
paalde seksuele strafbare feiten;

- artikel 5. 1., e., van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955 (hierna afgekort EVRM).

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Luik 

op 21 februari 2007 de eiser bij beschikking heeft geïnterneerd en dat laatstgenoemde vor-
dert dat de verweerder wordt veroordeeld om zijn overbrenging naar de psychiatrische in-
stelling van Paifve te bevelen, overeenkomstig de beslissing van de commissie tot be-

1 Zie  Hof  Mensenrechten,  30  juli  1998,  JLMB,  1998,  p.  1720,  opmerkingen,  P.  MARTENS;  Wet 
Bescherming Maatschappij na de wijziging ervan bij W. 1 juli 1964. Het OM was van oordeel dat de 
opsluiting in de psychiatrische afdeling van een penitentiair complex slechts voorlopig is in afwacht-
ing dat  de commissie tot  bescherming van de maatschappij  de plaats van internering zal hebben 
aangewezen en de geïnterneerde naar die plaats zal  hebben overgebracht.  Het onderhavige arrest 
beslist in dezelfde zin, maar voegt eraan toe dat die overbrenging mag gebeuren "binnen een redelijke 
termijn". Aldus wordt de verplichting voor de Belgische Staat verzwakt.
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scherming van de maatschappij van 20 (lees: 26) april 2007; dat de eerste rechter die vor-
dering heeft toegewezen op grond dat de verweerder niet in staat is zijn verplichtingen na 
te komen wegens plaatsgebrek in de instellingen tot bescherming van de maatschappij en 
dat hij daartoe moet worden gedwongen, op straffe van een dwangsom omdat hij zijn ver-
plichtingen niet nakomt;

Het arrest wijzigt die beschikking, verklaart de vordering niet-gegrond en veroordeelt 
de eiser in de kosten van de beide aanleggen;

Het arrest baseert zijn beslissing op de onderstaande redenen:
"(de verweerder) voert aan dat de eerste rechter, in plaats van het plaatsgebrek in de in-

stellingen tot bescherming van de maatschappij te betreuren en aan de kaak te stellen, 
veeleer in de eerste plaats het concrete geval (van de eiser) had moeten onderzoeken in 
het licht van diens problemen en de gevolgen had moeten nagaan van zijn prioritaire over-
brenging op de andere geïnterneerden die al veel langer op een wachtlijst staan dan de (ei-
ser). De eerste rechter, die eerst had aanvaard dat de 'procederende' geïnterneerden moch-
ten worden overgebracht naar de instellingen tot bescherming van de maatschappij  en 
zulks met voorrang op de overige geïnterneerden, die gelaten wachten, is van oordeel dat 
de vordering moet worden toegewezen, ook al leidt die oplossing tot oneerlijke gevolgen, 
op grond dat (de verweerder) verzuimt de noodzakelijke en passende maatregelen te ne-
men om het huidige plaatsgebrek te verhelpen. Hoewel (de verweerder) zijn verplichtin-
gen niet nakomt, mocht die omstandigheid voor de eerste rechter geen aanleiding zijn om 
uitspraak te doen zoals hij heeft gedaan, waarbij hij zich niet bekommerde om de nadelige 
gevolgen die zijn beslissing kon hebben voor het lot van de overige geïnterneerden die ho-
ger op de wachtlijst staan dan (de eiser). De beslissing moet gewijzigd worden; door de 
toewijzing van de vordering, gaan de procederende geïnterneerden immers voor op alle 
overige geïnterneerden die nog wachten op een plaats in een strafrichting en worden die 
benadeeld. Hierbij wordt niet eens nagegaan of de toestand (van de eiser) rechtvaardigt 
dat hij een voorkeurbehandeling krijgt in vergelijking met al degenen die in dezelfde toe-
stand verkeren als hij maar hoger op de wachtlijst staan; aan de zijde (van de eiser) wer-
den immers geen dringende medische redenen aangevoerd. Hoewel het verlangen van de 
eerste rechter dat (de verweerder) de vereiste schikkingen treft om de geïnterneerden te 
kunnen plaatsen in instellingen tot bescherming van de maatschappij lovenswaardig is, 
verleent de wijze waarop hij te werk gaat, niet alle geïnterneerden het recht op een billijke 
regeling".

Grieven
(...)
Artikel 5. 1, van het EVRM luidt als volgt: "Een ieder heeft recht op vrijheid en veilig-

heid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in de navol-
gende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven procedure: (...) e. in het 
geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de verspreiding van be-
smettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende midde-
len of van landlopers".

Artikel 7, eerste lid, van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij te-
gen abnormalen en, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare fei-
ten luidt als volgt: "De onderzoeksgerechten, tenzij het een politieke misdaad, een politiek 
wanbedrijf of een persdelict betreft, en de vonnisgerechten kunnen de internering gelasten 
van de verdachte die een feit, misdaad of wanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich in 
een van de in artikel 1 bepaalde staten bevindt", namelijk "hetzij in staat van krankzinnig-
heid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem onge-
schikt maakt tot het controleren van zijn daden".

Artikel 14, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van die wet luiden als volgt: "De inter-
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nering vindt plaats in een inrichting aangewezen door de commissie tot bescherming van 
de maatschappij. Zij wordt gekozen uit de inrichtingen georganiseerd door de regering. 
(...) Op het ogenblik dat de internering gelast is, wordt de verdachte, als hij in observatie 
is, in de psychiatrische afdeling gelaten in afwachting dat de commissie tot bescherming 
van de maatschappij een inrichting aanwijst. Is de verdachte, op het ogenblik dat de inter-
nering gelast  is,  in hechtenis in een strafinrichting,  dan heeft  de internering voorlopig 
plaats in de psychiatrische afdeling van die inrichting of, bij gebreke daarvan, in een afde-
ling aangewezen door het gerecht dat de internering gelast".

Blijkens die bepalingen kan de persoon van wie is aangenomen dat hij zich in een van 
de toestanden bevindt waarin artikel 1, eerste lid, van de wet van 1 juli 1964 voorziet, 
slechts onder de voorwaarden van artikel 14 van die wet worden vastgehouden, namelijk 
in een door de regering georganiseerde en door de commissie tot bescherming van de 
maatschappij aangewezen instelling tot bescherming van de maatschappij; de hechtenis in 
de psychiatrische afdeling van een strafinrichting is slechts voorlopig in afwachting van 
de aanwijzing van de plaats van internering door de commissie tot bescherming van de 
maatschappij.

Het recht van de persoon wiens internering gelast is, om geïnterneerd te worden in de 
instelling tot bescherming van de maatschappij die door de commissie tot bescherming 
van de maatschappij is aangewezen, is aan geen enkele voorwaarde onderworpen, en in-
zonderheid niet aan de voorwaarde dat moet worden gewacht tot andere geïnterneerden 
die hoger op een wachtlijst staan zelf eerst in die instelling worden geïnterneerd, en even-
min aan de voorwaarde dat zij in een fysieke of mentale toestand verkeren op grond waar-
van zij een voorkeursbehandeling kunnen krijgen.

Het arrest ontkent niet dat, zoals de eerste rechter heeft vastgesteld, de verweerder ver-
zuimt de noodzakelijke en passende maatregelen te nemen om de het huidige plaatsgebrek 
weg te werken waardoor geïnterneerden niet binnen een redelijke termijn kunnen worden 
overgebracht naar de door de commissies tot bescherming van de maatschappij aangewe-
zen instellingen tot bescherming van de maatschappij. Het arrest beslist evenwel eisers 
recht op die overbrenging niet te erkennen omdat aandacht moet worden besteed aan het 
lot van de overige geïnterneerden die hoger op een wachtlijst staan dan de eiser en omdat 
hij geen dringende medische redenen aantoont.

Het arrest miskent aldus eisers recht om te worden geïnterneerd in de door de commis-
sie tot bescherming van de maatschappij aangewezen instelling tot bescherming van de 
maatschappij en schendt bijgevolg de artikelen 5. 1. e., van het E.V.R.M., 1, eerste lid, 7, 
eerste lid, et 14 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Vierde onderdeel
1. Ingevolge artikel 5.1.e., van het Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden heeft eenieder recht op vrijheid en veilig-
heid van zijn persoon. Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, behalve in 
de navolgende gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven proce-
dure: in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de 
verspreiding van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan 
alcohol of verdovende middelen of van landlopers.

In zijn arrest Aerts tegen België van 30 juli 1998 heeft het Europees Hof voor 
de rechten van de mens het volgende overwogen : "pour respecter l'article 5, pa-
ragraphe premier, la détention doit avoir lieu 'selon les voies légales' et 'être ré-
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gulière', qu'en la matière la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation 
nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de 
procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté 
au but de l'article 5 : protéger l'individu contre l'arbitraire (...). De plus, il doit 
exister un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de li-
berté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de détention. En principe, la 'dé-
tention' d'une personne comme malade mental ne sera 'régulière' au regard de l'a-
linéa e) du paragraphe premier que si elle se déroule dans un hôpital, une clini-
que ou un autre établissement approprié" (paragraaf 46).

2. Volgens artikel 7 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maat-
schappij  tegen  abnormalen  en  gewoontemisdadigers  en  plegers  van  bepaalde 
seksuele strafbare feiten kunnen de onderzoeksgerechten, tenzij het een politieke 
misdaad, een politiek wanbedrijf of een persdelict betreft, en de vonnisgerechten 
de internering gelasten van de verdachte die een feit, misdaad of wanbedrijf ge-
noemd, heeft gepleegd en zich in een van de in artikel 1 bepaalde staten bevindt, 
namelijk hetzij in staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van gees-
tesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het controleren 
van zijn daden.

Krachtens artikel 14, eerste, tweede, vierde en vijfde lid van die wet vindt de 
internering plaats in een inrichting aangewezen door de commissie tot bescher-
ming van de maatschappij en wordt zij gekozen uit de instellingen georganiseerd 
door de regering. Op het ogenblik dat de internering gelast is, wordt de verdach-
te, als hij in observatie is, in de psychiatrische afdeling gelaten in afwachting dat 
de commissie tot bescherming van de maatschappij een instelling aanwijst. Is de 
verdachte, op het ogenblik dat de internering gelast is, in hechtenis in een strafin-
richting, dan heeft de internering voorlopig plaats in de psychiatrische afdeling 
van die inrichting of, bij gebreke daarvan, in een afdeling aangewezen door het 
gerecht dat de internering gelast.

Uit die bepalingen volgt dat de persoon die werd geïnterneerd op grond van de 
wet van 1 juli 1964, in de regel, vastgehouden moet worden in een instelling tot 
bescherming van de maatschappij die door de regering is georganiseerd en aan-
gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij. De gevangen-
houding in  de  psychiatrische afdeling van een penitentiair  centrum is  slechts 
voorlopig in afwachting dat de commissie tot bescherming van de maatschappij 
de plaats van internering zal hebben aangewezen en de geïnterneerde binnen een 
redelijke termijn naar die plaats zal hebben overgebracht. 

Het recht van de persoon, wiens internering gelast is, om geïnterneerd te wor-
den in de instelling tot bescherming van de maatschappij die door de commissie 
tot bescherming van de maatschappij is aangewezen, is niet onderworpen aan de 
voorwaarde dat  andere geïnterneerden die hoger op een wachtlijst  staan,  zelf 
eerst in die instelling worden geïnterneerd en evenmin aan de voorwaarde dat die 
persoon in een fysieke of mentale toestand verkeert op grond waarvan hij een 
voorkeursbehandeling kan krijgen.

3. Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, meer bepaald uit 
de vaststellingen van het bestreden arrest,
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- heeft de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg op 21 februari 2007 
de eiser bij beschikking geïnterneerd;

- heeft de commissie tot bescherming van de maatschappij op 26 april 2007 de 
instelling tot bescherming van de maatschappij van Paifve aangewezen om de ei-
ser op te vangen;

- heeft de eiser, die nog steeds in de psychiatrische afdeling van de strafinrich-
ting te Lantin zat, op 8 november 2007 de rechtbank van eerste aanleg gevraagd 
om de verweerder te doen veroordelen om hem binnen acht dagen na het te wij-
zen vonnis, op straffe van een dwangsom, over te brengen naar de instelling van 
Paifve;

- heeft de eerste rechter in het beroepen vonnis van 26 juni 2008 vastgesteld 
dat de eiser al 14 maanden op zijn overbrenging zat te wachten, en de verweerder 
veroordeeld om de maatregel tot plaatsing van de eiser in de instelling tot be-
scherming van de maatschappij van Paifve binnen de maand na de uitspraak van 
het vonnis uit te voeren, op straffe van een dwangsom.

4. Het hof van beroep heeft overwogen dat, "hoewel (de verweerder) zijn ver-
plichtingen niet nakomt, (...) die omstandigheid voor de eerste rechter geen aan-
leiding (mocht) zijn om uitspraak te doen zoals hij heeft gedaan, waarbij hij zich 
niet eens bekommerde om de nadelige gevolgen die zijn beslissing kon hebben 
voor het lot van de overige geïnterneerden die hoger op de wachtlijst staan dan 
(de eiser)" terwijl hij geen dringende medische redenen aanvoerde.

Het hof van beroep, dat louter op grond van die ene overweging, de vordering 
tot overbrenging van de eiser naar de instelling tot bescherming van de maat-
schappij van Paifve niet-gegrond verklaart, schendt de in het onderdeel aangewe-
zen bepalingen. 

Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

26 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mahieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq procureur-
generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Mahieu.

Nr. 224
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1° KAMER - 26 maart 2010

AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN GEDING - AFSTAND WAARVAN 
AKTE IS VERLEEND - GEVOLG - UITGEBREIDE OF GEWIJZIGDE VORDERING

Wanneer de rechter akte verleent van de afstand van geding van een partij, mag hij niet  
langer uitspraak doen over de grond van de door die partij ingestelde vorderingen, daar-
bij inbegrepen de grond van een uitgebreide en gewijzigde vordering die, zelfs na de afs-
tand, werd ingesteld op basis van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek1.  (Artt. 807, 
820, eerste lid, en 826, eerste lid, Ger.W.)

(M. T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0534.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 juni 2009 in hoger beroep 

gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Namen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-Francois Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 807, 820, 826 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis oordeelt eerst "dat (eisers) weigering om voor de eerste rechter de 

afstand (van de verweerder) te aanvaarden, niet wettig was" en dat "het beroepen vonnis 
op dat punt gewijzigd moet worden" en beslist vervolgens dat de vordering tot huuront-
binding ten nadele van de eiser, die voor het eerst in hoger beroep door de verweerster is 
ingesteld, ontvankelijk is, om alle redenen ervan die geacht worden hier integraal te zijn 
weergegeven, en inzonderheid om de onderstaande redenen:

"De in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde uitbreidende of wijzigende 
vorderingen, kunnen immers, als uitzondering op het beginsel dat in hoger beroep geen 
enkele nieuwe vordering mag worden ingesteld teneinde te vermijden dat aan de tegenpar-
tij, tegen haar wil, het voordeel van de dubbele aanleg van rechtspraak wordt ontzegd be-
treffende de punten van de vordering die voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld, 
voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld, als ze, zoals hier, berusten op een feit of 
akte in de dagvaarding aangevoerd.

Artikel 807 vereist niet dat de uitgebreide of gewijzigde vordering ten aanzien van de 
partij tegen wie de oorspronkelijke vordering is ingesteld, voor de eerste rechter werd ge-
bracht of virtueel in de oorspronkelijke vordering vervat was, m.a.w. dat zij impliciet ver-
vat was in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering.

Aldus is de uitbreidende of wijzigende vordering die in hoger beroep is ingesteld zon-
der voor de eerste rechter te zijn gebracht, ontvankelijk aangezien zij geen nieuwe proce-
durele relatie schept of anders gezegd, verloopt tussen de partijen die oorspronkelijk ten 
opzichte van elkaar eiser waren (...).

1 Zie Cass., 25 maart 1994, AR F.1991.N, AC, 1994, nr. 147; Cass., 23 nov. 1995, AR C.94.0355.N, 
AC, 1995, nr. 505, redenen.
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In deze zaak heeft (de verweerster) het voorwerp van haar vordering in hoger beroep 
gewijzigd in het kader van een en dezelfde procedure en haar vordering berustte op een in 
de gedinginleidende dagvaarding aangevoerde akte, namelijk de weigering de huurover-
eenkomst voor te zetten, zodat haar vordering met toepassing van artikel 807 van het Ge-
rechtelijk Wetboek ontvankelijk is.

De rechtbank moet bovendien uitspraak doen met inachtneming van de feiten die zich 
sinds het begin van het geding hebben voorgedaan en een invloed op het geschil kunnen 
hebben".

Grieven
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "een vordering die voor de 

rechter aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegen-
spraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, 
zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is".

Artikel 820, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "bij afstand van geding 
ziet de partij af van de rechtspleging die zij is begonnen met een hoofdvordering of met 
een tussenvordering". Artikel 826, eerste lid, luidt als volgt: "afstand van geding die aan-
genomen is, houdt van rechtswege in dat de partijen ermee instemmen dat de zaken over 
en weder in dezelfde staat worden teruggebracht alsof er geen geding geweest was".

Ingevolge artikel 1042 van dat wetboek zijn die drie bepalingen van toepassing in ho-
ger beroep.

Daaruit volgt dat de rechter, wanneer hij akte verleent van de afstand van geding, ofwel 
omdat die door de verweerder is aanvaard, ofwel omdat hij denkt dat laatstgenoemde geen 
wettige reden had om zich ertegen te verzetten, niet langer uitspraak kan doen over de 
vordering die bij hem werd ingesteld door de partij die afstand doet van haar geding.

Hij kan evenmin uitspraak doen over een vordering die de oorspronkelijke vordering 
uitbreidt of wijzigt.

Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat "de rechtbank beschikt (...) over een beoorde-
lingsrecht op grond waarvan zij akte kan verlenen van de afstand, ook al is die niet aan-
vaard door de partij waaraan hij betekend is, als hij de geldigheid van die niet-aanvaar-
ding betwist (...), aangezien bleek dat de weigering (van de eiser) om voor de eerste rech-
ter de afstand van (de verweerster) te aanvaarden niet wettig was" en dat, in weerwil van 
die afstand, de uitbreiding of de wijziging van de vordering van de verweerster ontvanke-
lijk verklaart, schendt alle in het middel aangewezen bepalingen.

III BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Artikel 820, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat bij afstand 

van geding de partij  afziet  van de rechtspleging die zij  is  begonnen met een 
hoofdvordering of met een tussenvordering.

Luidens artikel 826, eerste lid, van dat wetboek houdt afstand van geding die 
aangenomen is, van rechtswege in dat de partijen ermee instemmen dat de zaken 
over en weder in dezelfde staat worden teruggebracht alsof er geen geding ge-
weest was.

Krachtens artikel 807 van dat wetboek kan een vordering die voor de rechter 
aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak 
genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd.
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Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat de rechter, wanneer 
hij akte verleent van de afstand van geding van een partij, niet langer uitspraak 
mag doen over de grond van de door die partij ingestelde vorderingen, daarbij in-
begrepen de grond van een uitgebreide en gewijzigde vordering die, zelfs na de 
afstand, werd ingesteld op grond van voornoemd artikel 807. 

Aangezien de appelrechters akte hebben verleend van de afstand van geding 
door de verweerster, konden zij geen uitspraak doen over "de nieuwe wijzigende 
vordering die  in  hoger  beroep  door  (de  verweerster)  was  ingesteld"  en  ertoe 
strekte de huurontbinding ten nadele van de eiser doen uitspreken, zonder hier-
door de voornoemde wetsbepalingen te schenden.

Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre dit het hoger beroep ont-

vankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Di-

nant, zitting houdende in hoger beroep.

26 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mahieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq procureur-generaal – 
Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 225

1° KAMER - 26 maart 2010

1º APOTHEKER - ORDE VAN APOTHEKERS - PROCEDURE - PROVINCIALE RAAD - ONDERZOEK - 
ONDERZOEKER - VERSLAG - VERSLAGGEVER - ONDERZOEKDOSSIER

2º APOTHEKER - ORDE VAN APOTHEKERS - PROCEDURE - PROVINCIALE RAAD - BESLISSING - 
TUCHTZAKEN - HOGER BEROEP - VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD - BIJZITTER - EIGEN 
BEVOEGDHEID - GEVOLG - NATIONALE RAAD

1º Het verslag aan de provinciale raad van de Orde van apothekers mag worden uitge-
bracht door de apotheker die de zaak heeft onderzocht en de apotheker-onderzoeker 
mag,  bij  die  gelegenheid,  de  stukken  van het  onderzoeksdossier  aan de  raad  voor-
leggen1. (Art. 20, §1, Apothekerswet)

2º Het recht van de voorzitter van de nationale raad van de Orde van apothekers om,  

1 Het OM concludeerde tot verwerping maar het was van oordeel dat het tweede onderdeel van het 
eerste middel niet aangenomen kon worden en dat het derde (niet-gepubliceerde) onderdeel van het 
eerste middel feitelijke grondslag miste.
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samen met  de bijzitter,  hoger beroep in te stellen tegen een in tuchtzaken gewezen  
beslissing van provinciale raad is een bevoegdheid die eigen is aan de voorzitter en aan  
de bijzitter en die niet onder de nationale raad valt; die raad is dus geen partij in de zaak  
voor de raad van beroep. (Art. 21, Apothekerswet)

(H. T. ORDE VAN APOTHEKERS)

ARREST (vertaling)

(AR D.09.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de uitspraak, op 8 januari 2009 gewezen 

door van de raad van beroep van de Orde van apothekers met het Frans als voer-
taal.

Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 20, §1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de 

Orde der apothekers;
- de artikelen 3, 6, 19 en 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van 

de organisatie en de werking der raden van de Orde der apothekers;
- artikel 3, §1, van het koninklijk besluit van 18 juli 1969 tot vaststelling van de regels 

betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en 
van de nationale raad van de Orde der apothekers.

Aangevochten beslissingen
De bestreden uitspraak verklaart de tuchtvervolging tegen de eiseres ontvankelijk.
Die uitspraak steunt op de onderstaande redenen:
"Het feit dat het provinciaal bureau van Henegouwen bij het begin van het onderzoek 

geen verslaggever heeft aangesteld, heeft geen enkele invloed op de geldigheid van de on-
derzoeksdaden van de apotheker-onderzoeker. Het kan niet leiden tot de nietigheid van de 
daaropvolgende procedure. Artikel 20 van het koninklijk besluit nr. 80 preciseert niet dat 
de verslaggever een andere persoon moet zijn dan die welke met het onderzoek is belast 
en belet niet dat 'het met het onderzoek belaste lid van de raad verslag uitbrengt bij de 
raad' (artikel 64 van het huishoudelijk reglement van de nationale Orde van apothekers). 
Met betrekking daartoe zou (de eiseres) tevergeefs aanvoeren dat het huishoudelijk regle-
ment geen wettelijke waarde heeft en dat het niet primeert op het bepaalde in artikel 20, 
§1, van het koninklijk besluit nr. 80. In deze zaak heeft de apotheker-onderzoeker D. wel 
degelijk verslag uitgebracht bij de provinciale raad door hem op 30 november 2006 de 
dossierstukken te bezorgen (...). Op de voornoemde zitting werd genotuleerd dat het 'dos-
sier zal worden verstuurd aan alle leden van de raad zodat zij er kennis van kunnen ne-
men' en op de zitting van 21 december 2006, dat 'de raad beslist dat (de eiseres) tuchtrech-
telijk moet verschijnen op 25 januari 2007 om 17 uur krachtens artikel 6, §2, van het ko-
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ninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, om ver-
weer te voeren tegen de telastlegging (zie hoger: voorwerp van de vervolgingen)'. Hieruit 
volgt dat de beraadslagingen naar aanleiding van het verslag tot het besluit hebben geleid 
dat er een tegensprekelijk debat nodig was en dat de zin in het proces-verbaal van 21 de-
cember 2006 een toereikende motivering is voor het enige te beslechten betrokken punt, 
meer bepaald het vervolg dat aan de procedure moet worden gegeven (...). Voor het overi-
ge is het proces-verbaal van 21 december 2006 dat op ondubbelzinnige wijze de namen 
vermeldt van de leden van de provinciale raad die aan de beslissing hebben deelgenomen 
(...) ondertekend door de voorzitter en de secretaris en werd het niet van valsheid beticht, 
zodat, enerzijds, de beslissing niet nietig kan worden geacht en er, anderzijds, geen grond 
bestaat om de vordering tot overlegging van stukken toe te wijzen. Op grond van een par-
tijdige lezing van het proces-verbaal voert de (eiseres) aan dat de provinciale raad op on-
regelmatige wijze is samengesteld".

Grieven 
Eerste onderdeel
Artikel 20, §1, van het voornoemd koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 luidt 

als volgt: "De provinciale raad treedt op, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de nati-
onale raad, van de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de 
procureur des Konings of van de geneeskundige commissie, hetzij op klacht van een apo-
theker of van een derde. Het bureau stelt de zaak in onderzoek. Het doet zelf het onder-
zoek of het duidt een of meerdere personen van de raad aan om samen met de bijzitter het 
onderzoek te doen. Het duidt een verslaggever aan. (...) In geval van klacht tracht het bu-
reau de partijen te verzoenen en maakt eventueel een proces-verbaal van verzoening op. 
Wanneer het onderzoek is beëindigd brengt het bureau of de verslaggever verslag uit bij 
de provinciale raad".

Artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en 
de werking der raden van de Orde der apothekers luidt als volgt: "In al de gevallen waarin 
een onderzoek wordt bevolen ten laste van een apotheker wordt deze ervan zo spoedig 
mogelijk in kennis gesteld. Zodra het onderzoek gesloten is, brengt de voorzitter de zaak 
op de agenda van één der eerstkomende vergaderingen van de raad. De Raad oordeelt, de 
verslaggever gehoord en bij een met redenen omklede beslissing, of de zaak zonder ge-
volg mag worden gelaten, of een aanvullend onderzoek moet worden ingesteld, dan wel 
of de apotheker moet verschijnen".

Uit die bepalingen blijkt dat, wanneer het onderzoek gesloten is, niet de met het onder-
zoek belaste apotheker, maar wel de door het bureau aangewezen verslaggever of het bu-
reau zelf verslag uitbrengt bij de raad. Die bepalingen strekken tot waarborg dat de tucht-
procedure op eerlijke wijze zal verlopen tijdens de voorbereidende fase doordat niet de-
zelfde personen met het onderzoek en met het verslag worden belast.

In deze zaak oordeelt de bestreden uitspraak dat de verslaggever ook de persoon mag 
zijn die met het onderzoek is belast overeenkomstig artikel 64 van het huishoudelijk re-
glement van de nationale Raad van de Orde van apothekers. Dat reglement, dat niet door 
een koninklijk besluit werd goedgekeurd, mag evenwel niet primeren op de voornoemde 
bepalingen van de twee voornoemde koninklijke besluiten.

De bestreden uitspraak die beslist  dat  de vervolgingen ontvankelijk zijn, hoewel de 
beslissing van de provinciale raad om de eiseres te doen verschijnen wegens een tucht-
overtreding niet werd voorafgegaan door een verslag dat werd uitgebracht door een ande-
re verslaggever dan de apotheker-onderzoeker, schendt de artikelen 20, §1, van het voor-
noemd koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 en 27 van het voornoemd konink-
lijk besluit van 29 mei 1970.

Door artikel 64 van het huishoudelijk reglement van de nationale Raad van de Orde van 
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apothekers toe te passen, hoewel het niet in overeenstemming is met de voornoemde ko-
ninklijke besluiten, schendt de uitspraak bovendien artikel 159 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Het proces-verbaal van de zitting van de provinciale raad van Henegouwen van 30 no-

vember 2006 vermeldt het volgende: "Dhr. Apotheker D., onderzoeker, beschouwt zijn 
onderzoek als voleindigd, legt het aangelegd dossier neer en trekt zich terug. Het dossier 
zal worden verstuurd aan alle leden van de raad zodat zij er kennis van kunnen nemen."

Blijkens dat proces-verbaal heeft de onderzoeker zijn dossier neergelegd zonder verslag 
uit te brengen op de zitting van de provinciale raad van 30 november 2006.

Door te oordelen dat "de apotheker-onderzoeker D. wel degelijk verslag (heeft) uitge-
bracht bij de provinciale raad door hem op 30 november 2006 de dossierstukken te bezor-
gen", terwijl er volgens het proces-verbaal van die datum geen verslag is geweest, geeft de 
bestreden uitspraak aan het proces-verbaal een uitlegging die onverenigbaar is met de be-
woordingen ervan en miskent het de bewijskracht van die akte (schending van de artike-
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Doordat de bestreden uitspraak de neerlegging van het onderzoeksdossier aanmerkt als 
het verslag in de zin van de artikelen 20, §1, van het voornoemd koninklijk besluit nr. 80 
van 10 november 1967 en 27 van het voornoemd koninklijk besluit van 29 mei 1970, 
schendt zij bovendien die bepalingen.

(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 14, §1 en 2, 15, §2, 21, eerste lid, en 23, eerste lid, van het koninklijk 

besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers;
- artikel 15 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot regeling van de organisatie 

en de werking der raden van de Orde der apothekers;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet 
van 13 mei 1955;

- algemeen rechtsbeginsel van de wapengelijkheid.
Aangevochten beslissingen
De bestreden uitspraak verklaart zes aan de eiseres ten laste gelegde feiten bewezen en 

legt haar een tuchtstraf op.
Die beslissing steunt op de onderstaande redenen:
"De (eiseres) voert tevergeefs aan dat de beginselen van het eerlijk proces, van de on-

partijdigheid, van de wapengelijkheid en van het recht van verdediging miskend zijn om-
dat (zij) geen toegang heeft tot dezelfde bronnen van rechtspraak als de overige proces-
partijen. Noch uit de omstandigheid dat de nationale Raad tot taak heeft 'een repertorium 
bij te houden van de door de provinciale raden of door de raden van beroep in tuchtzaken 
gewezen beslissingen die niet meer voor beroep vatbaar zijn; met het oog op het aanvullen 
of nader omschrijven van de bepalingen van de code van plichtenleer op basis van die 
rechtspraak, deze code, zo daartoe redenen zijn, aan te passen', noch uit de betekeningen 
die krachtens de artikelen 29, vijfde lid, en 36 van het koninklijk besluit van 25 mei 1970 
tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der apothekers moe-
ten worden gedaan teneinde de rechtsmiddelen te kunnen uitoefenen, noch uit de in artikel 
38 van dat koninklijk besluit bedoelde mededeling, valt af te leiden dat de nationale raad, 
die geen partij in de zaak is, en de voorzitter van de nationale raad alsook de magistraat-
bijzitter ofwel een 'mogelijkheid hebben om alle bestaande beslissingen te raadplegen' of-
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wel 'kennis' hebben van alle beslissingen en aldus bevoordeeld zijn. (...) De (eiseres) voert 
tevergeefs aan dat er geen wapengelijkheid is omdat de nationale raad de procedure heeft 
vastgesteld voor de raad van beroep en de provinciale raden, aangezien de nationale raad 
geen partij in de zaak is. (...) De (eiseres) heeft de mogelijkheid gehad haar zaak te verde-
digen in omstandigheden die haar niet in een ongunstiger toestand plaatsen dan haar te-
genstrevers".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der 

apothekers zijn de organen van de Orde van apothekers de provinciale raden, de raden van 
beroep en de nationale raad (artikel 1); de nationale raad omvat twee afdelingen (artikel 
14, §1, eerste lid); elke afdeling kiest uit haar midden een voorzitter, die wordt gekozen 
onder de leden (artikel 14, §2); tegen de beslissingen van de provinciale raden kan hoger 
beroep worden ingesteld hetzij door de voorzitter van de nationale raad samen met de bij-
zitter (artikel 21, eerste lid); de beslissingen gewezen door de raden van beroep kunnen 
door de voorzitter van de nationale raad samen met de bijzitter voor het Hof van Cassatie 
worden gebracht (artikel 23, eerste lid). Volgens artikel 15 van het koninklijk besluit van 
29 mei 1970 tot regeling van de organisatie en de werking der raden van de Orde der apo-
thekers zorgen "de voorzitters, de ondervoorzitters en de secretarissen van de afdelingen, 
hierin bijgestaan door de assessor, (...) voor de coördinatie van de werkzaamheden van 
beide afdelingen van de nationale raad; zij vormen samen een dagelijks bestuur".

Uit de voornoemde bepalingen volgt dat de voorzitter van de nationale raad die, samen 
met de bijzitter, hoger beroep instelt tegen een beslissing van de provinciale raad of cassa-
tieberoep instelt tegen een beslissing van de raad van beroep, noodzakelijkerwijs optreedt 
als vertegenwoordiger van de nationale raad, het orgaan van de Orde van apothekers, aan-
gezien de voorzitter van de nationale raad zelf geen orgaan van de Orde is. Bijgevolg is de 
nationale raad partij in de zaak voor de raad van beroep wanneer, zoals hier, de voorzitter 
van de nationale raad,  samen met de bijzitter,  hoger beroep heeft  ingesteld tegen een 
tuchtbeslissing van de provinciale raad en voor de raad van beroep een conclusie heeft 
neergelegd.

Welnu, om te oordelen dat uit de omstandigheid dat de nationale raad (a) tot taak heeft 
een repertorium bij te houden van de in tuchtzaken gewezen beslissingen die niet meer 
voor beroep vatbaar zijn en (b) de rechtspleging voor de raad van beroep heeft vastge-
steld, geen wapenongelijkheid noch een miskenning van het recht op een eerlijk proces 
valt af te leiden, baseert de bestreden uitspraak zich op de overweging dat de nationale 
raad "geen partij in de zaak" is. De bestreden uitspraak schendt bijgevolg de artikelen 1, 
14, §1 en 2, 21, eerste lid, 23, eerste lid, van het voornoemde koninklijk besluit nr. 80 van 
10 november 1967 en artikel 15 van het voornoemde koninklijk besluit van 29 mei 1970, 
miskent tevens het algemeen rechtsbeginsel van de wapengelijkheid en schendt artikel 6. 
1., van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden in zoverre daarin het beginsel van het recht op een eerlijk proces is 
neergelegd

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 20, §1, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
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1967 betreffende de Orde der apothekers stelt het bureau van de provinciale raad 
de zaak in onderzoek. Het doet zelf het onderzoek of het duidt een of meerdere 
personen van de raad aan om samen met de bijzitter het onderzoek te doen, het 
wijst een verslaggever aan en, wanneer het onderzoek is beëindigd, brengt het 
bureau of de verslaggever verslag uit bij de raad.

Overeenkomstig artikel 27 van het koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot rege-
ling van de organisatie en de werking der  raden van de Orde der apothekers 
brengt de voorzitter, zodra het onderzoek gesloten is, de zaak op de agenda van 
een van de eerstkomende vergaderingen van de raad en beslist deze, de verslag-
gever gehoord en bij een met redenen omklede beslissing, of de zaak zonder ge-
volg mag worden gelaten, of een aanvullend onderzoek moet worden ingesteld, 
dan wel of de apotheker moet verschijnen.

Die bepalingen sluiten niet uit dat het verslag aan de raad wordt gedaan door 
de apotheker die de zaak heeft onderzocht.

Artikel 64 van het huishoudelijk reglement van de Orde van apothekers is, bij-
gevolg, in overeenstemming met de voornoemde koninklijke besluiten in zoverre 
het de met het onderzoek belaste raadslid toestaat verslag uit te brengen bij de 
raad.

Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het proces-verbaal van de zitting van de provinciale raad van Henegouwen 

van 30 november 2006 vermeldt dat "apotheker D., onderzoeker,(...) zijn onder-
zoek als voleindigd beschouwt, (...) het aangelegde dossier neer(legt) en (...) zich 
terug(trekt) en dat "dat dossier (...) aan alle leden van de raad (zal) worden ge-
stuurd zodat zij ervan kunnen kennisnemen".

De bestreden uitspraak die overweegt dat "de apotheker-onderzoeker D. wel 
degelijk verslag heeft uitgebracht bij de provinciale raad door hem op 30 novem-
ber 2006 de stukken van het dossier te overhandigen", geeft van dat proces-ver-
baal geen uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent 
bijgevolg de bewijskracht ervan niet.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag. 
Voor het overige verbieden noch artikel 20, §1, van het voornoemd koninklijk 

besluit nr. 80 van 10 november 1967, noch artikel 27 van het voornoemd konink-
lijk besluit van 29 mei 1970 dat de onderzoeker verslag uitbrengt door de stuk-
ken van het onderzoeksdossier neer te leggen. 

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

(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
Luidens artikel 21 van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967, kan 

tegen de door een provinciale raad in tuchtzaken gewezen beslissingen hoger be-
roep worden ingesteld, hetzij door de betrokken apotheker, hetzij door de voor-
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zitter van de nationale raad samen met de bijzitter.
Het recht van de voorzitter van de nationale raad om, samen met de bijzitter, 

hoger beroep in te stellen, is een bevoegdheid die hen eigen is en niet ressorteert 
onder die van de nationale raad. Die raad is dus geen partij in de zaak voor de 
raad van beroep.

Het onderdeel dat van een tegenovergesteld standpunt uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

26 maart 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mahieu, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Regout – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq procureur-
generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 226

3° KAMER - 29 maart 2010

1º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN - NIET AAN DE 
RIJKSDIENST GESTORTE BIJDRAGEN - SANCTIE - AMBTSHALVE VEROORDELING VAN DE WERKGEVER 
TOT DE ONTDOKEN BIJDRAGEN - AARD VAN DE MAATREGEL

2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN - SANCTIES - 
AMBTSHALVE VEROORDELING VAN DE WERKGEVER TOT HET DRIEVOUD VAN DE ONTDOKEN 
BIJDRAGEN - AARD VAN DE MAATREGEL

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - SOCIALE 
ZEKERHEID - SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN - SANCTIES - AMBTSHALVE VEROORDELING VAN DE 
WERKGEVER TOT HET DRIEVOUD VAN DE ONTDOKEN BIJDRAGEN - AARD VAN DE MAATREGEL

4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN - SANCTIES - AMBTSHALVE VEROORDELING VAN DE WERKGEVER 
TOT HET DRIEVOUD VAN DE ONTDOKEN BIJDRAGEN - TENUITVOERLEGGING - AARD VAN DE 
MAATREGEL - GEVOLG

1º  De  in  artikel  35,  tweede  lid  van  de  R.S.Z.-wet,  zoals  van  toepassing,  bedoelde  
ambtshalve veroordeling is een burgerrechtelijke maatregel die enkel het herstel beoogt 
van de schade die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid door het misdrijf heeft geleden. 
Deze veroordeling heeft niet het karakter van een strafrechtelijke sanctie en verjaart niet  
zoals de straf1.  (Art. 35, tweede lid, RSZ-wet 1969; in de versie van toepassing vóór de 
wijziging ervan door de, Programmawet 27 dec. 2005)

2º Uit het feit dat de veroordelingen waarvan sprake in artikel 35, vierde lid R.S.Z.-wet, ar-
tikel 172, tweede lid, van de programmawet van 22 december 1989 en artikel 11bis van  
het koninklijk besluit nr 5 van 23 oktober 1978, worden gekwalificeerd als "vergoeding"  
en ze bestemd zijn voor de inningsinstelling van de socialezekerheidsbijdragen, blijkt dat 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie. 
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de wetgever hiermee een bijzondere vorm van herstel of teruggave heeft willen instellen,  
teneinde, ten behoeve van de financiering van de sociale zekerheid, de door het misdrijf  
verstoorde wettelijke orde te herstellen. De ambtshalve veroordelingen tot betaling van 
deze vergoeding zijn bijgevolg geen straf in de zin van de artikelen 7 tot 43quater van het  
Strafwetboek,  ook  al  vallen  zij  onder  de  uitoefening  van  de strafvordering2.  (Art.  35, 
vierde lid, RSZ-wet 1969; in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan door de, 
Programmawet 27 dec. 2005; Art. 172, tweede lid, Programmawet 22 dec. 1989; in de 
versie vóór de vervanging bij art. 8, Wet 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen 
op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk; Art. 11bis, Sociale-Documentenwet; in de 
versie vóór de opheffing ervan bij art. 5, Wet 23 maart 1994 houdende bepaalde maa-
tregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk)

3º Niettemin ontlenen deze ambtshalve veroordelingen aan de strafrechtelijke sanctie die  
zij vervolledigen, een repressief en afschrikwekkend karakter dat vooral tot uiting komt in  
het bedrag ervan, vastgesteld op het drievoud van de bedoelde bijdragen. Deze maa-
tregelen beogen aldus niet enkel het herstel van de schade die de Rijksdienst voor So-
ciale Zekerheid door het misdrijf werkelijk heeft geleden maar vertonen hierdoor ook het  
karakter van een strafrechtelijke sanctie in  de zin van artikel 7.1 E.V.R.M., wat enkel  
meebrengt  dat  de  waarborgen van de  bepalingen  van  het  E.V.R.M.  moeten in  acht  
genomen worden, maar niet tot gevolg heeft dat die maatregelen van strafrechtelijke aard  
zijn in de zin van het Belgisch Strafwetboek zodat de algemene bepalingen van het Bel-
gisch strafrecht en strafprocesrecht erop toepassing moeten vinden3.  (Art. 7.1, Verdrag 
Rechten van de Mens; Art. 35, vierde lid, RSZ-wet 1969; in de versie van toepassing vóór 
de wijziging ervan door de, Programmawet 27 dec. 2005; Art. 172, tweede lid, Program-
mawet 22 dec. 1989; in de versie vóór de vervanging bij  art.  8,  Wet 23 maart  1994 
houdende  bepaalde  maatregelen  op  arbeidsrechtelijk  vlak  tegen  het  zwartwerk;  Art. 
11bis, Sociale-Documentenwet; in de versie vóór de opheffing ervan bij art. 5, Wet 23 
maart  1994  houdende  bepaalde  maatregelen  op  arbeidsrechtelijk  vlak  tegen  het 
zwartwerk)

4º De tenuitvoerlegging van de ambtshalve veroordeling die geen straf is in de zin van het  
Strafwetboek,  maar  een  maatregel  van  burgerlijke  aard,  verjaart  overeenkomstig  de 
regels van het burgerlijk recht4. (Art. 99, eerste lid, Sw.; Art. 2262bis, §1, eerste lid, B.W.; 
Art. 35, vierde lid, RSZ-wet 1969; in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan 
door de, Programmawet 27 dec. 2005; Art. 172, tweede lid, Programmawet 22 dec. 1989; 
in de versie vóór de vervanging bij art. 8, Wet 23 maart 1994 houdende bepaalde maa-
tregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk; Art. 11bis, Sociale-Documenten-
wet;  in  de  versie  vóór  de  opheffing  ervan  bij  art.  5,  Wet  23  maart  1994  houdende 
bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk)

(D. T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

Conclusie van advocaat-generaal R. Mortier: 
1. Situering
Artikel 35, tweede lid van de RSZ-wet, in de versie zoals van toepassing5, bepaalde dat 

de rechter die de straf uitspreekt ten laste van de werkgever, zijn aangestelden of lastheb-
bers, ambtshalve de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers veroordeelt tot betaling 
aan de RSZ van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijks-
dienst werden gestort.

Het vierde lid van dit artikel6, bepaalde dat, ingeval van niet-onderwerping van één of 

2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Artikel 35, tweede lid RSZ-wet vóór de wijziging ervan door de Programmawet van 27 december 
2005.
6 Artikel 35, vierde lid (oud) van de RSZ-wet 1969, thans artikel 35, §1, vijfde lid.
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meer  personen  aan  de  toepassing  van  deze  wet,  de  rechter  ambtshalve  de  werkgever 
veroordeelt tot betaling aan de RSZ van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de 
ontdoken bijdragen, zonder dat dit bedrag minder dan 51.000 BF per tewerkgestelde per-
soon en dit per maand of per fractie ervan mag bedragen.

In voorliggende zaak is de vraag aan de orde welke de aard is van de ambtshalve ver-
oordeling die respectievelijk krachtens het tweede lid en het vierde lid van voormeld arti-
kel  35  wordt  uitgesproken.  Gaat  het  om  een  burgerlijke  maatregel  dan  wel  een 
strafsanctie?  In  tweede  instantie  stelt  zich  dan  de  vraag  welk  verjaringsregime  van 
toepassing is  op de uitvoering van de uitgesproken ambtshalve veroordeling.  Verjaart 
deze zoals de straf of wordt zij beheerst door artikel 2262 bis, §1 eerste lid B.W.?

2. Artikel 35, tweede lid RSZ-wet
Wat het tweede lid van artikel 35 RSZ-wet betreft, bestaat er eensgezindheid in recht-

spraak en rechtsleer dat de ambtshalve veroordeling tot betaling van de ontdoken sociale-
zekerheidsbijdragen niet het karakter heeft van een straf, maar van burgerrechtelijke aard 
is7. Deze ambtshalve veroordeling wordt beschouwd als een parallellisme met de terugga-
veverplichting, zoals omschreven in artikel 44 SW die tot doel heeft de toestand zoals die 
bestond vóór het misdrijf werd gepleegd, te herstellen8.

Zo oordeelde Uw Hof bij arrest van 22.11.20069 dat de ambtshalve veroordeling tot be-
taling van de bijdragen, bijdrageopslagen en interesten geen straf is maar een bijzondere 
wijze van herstel, waarvan de toepassing vereist dat de bijdragen nog wettig verschuldigd 
zijn dit wil zeggen niet verjaard zijn zoals in artikel 42 van de wet is bepaald.

Het Grondwettelijk  Hof nam bij  arrest  nr.  46/2008 van 4 maart  2008 aan dat deze 
ambtshalve veroordeling, in de versie vóór de wijziging bij de programmawet van 27 de-
cember 2005, geen repressieve functie vervult. Zij wordt verklaard door de zorg van de 
wetgever om de forfaitair geraamde schade te vergoeden. Op deze burgerrechtelijke maa-
tregel zijn de strafrechtelijke beginselen zoals verwoord in de artikelen 7 EVRM en 15 
IVBPR niet van toepassing.

3. Artikel 35, vierde lid RSZ-wet
Na een periode van controverse, gekenmerkt door tegenstrijdige standpunten ingeno-

men door uw Hof enerzijds en het Grondwettelijk Hof anderzijds10, bestaat thans eensge-
zindheid over het gegeven dat bedoelde ambtshalve veroordeling, hoewel geen straf in de 
zin van het Strafwetboek, wel het karakter heeft van een strafsanctie in de zin van het 
EVRM11.

7 De programmawet van 27 december 2005 heeft de oorspronkelijke burgerrechtelijke aard van de 
ambtshalve veroordeling tot betaling van de bijdragen, de bijdrageopslagen en de verwijlinteresten 
gewijzigd door in artikel 35, §3 RSZ-wet te bepalen dat “het bedrag van de te betalen bijdragen in 
geen geval lager mag zijn dan 2500 euro per tewerkgesteld persoon en dit per maand of per fractie er-
van”. Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij arrest nr. 46/2008 van 4 maart 2008 dat de wetgever die 
bedragen heeft opgetrokken tot een bedrag dat niet in verhouding staat tot het nadeel dat de innings-
instelling van de socialezekerheidsbijdragen heeft ondervonden en dit er derhalve toe leidt aan die 
bijdragen een strafrechtelijke aard toe te kennen in de zin van artikel 7 EVRM. Inmiddels heeft de 
wetgever artikel 35, §3 RSZ-wet opgeheven(artikel 72 van de programmawet van 22 december 2008) 
zodat aangenomen kan worden dat bedoelde ambtshalve bijdrage, ten aanzien waarvan geen mini-
mumbedrag meer geldt, opnieuw burgerrechtelijk van aard is geworden.
8 Zie J. ROZIE, De ambtshalve veroordeling in het sociaal strafrecht in een nieuw kleedje, noot onder 
Cass. 26 feb. 2008, Nullum crimen, 2009, 42.
9 Cass. 22 nov. 2006, AR P.06.0953.F, Pas. 2006, III, nr. 588.
10 Zie terzake de conclusie van advocaat-generaal D. VANDERMEERSCH vóór Cass. 27 sept. 2006, AR 
P.06.0393.F, Pas., 2006, II, nr. 440.
11 De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof was reeds in die zin gevestigd zoals mag blijken uit 
o.a. arrest nr. 80/2001 van 13 juni 2001 (overweging B.7.: er dient te worden onderzocht of de ver-
oordelingen tot het drievoud van de bedrieglijk aangegeven of ontdoken bijdragen niet als straffen 
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Bij arrest van 12 september 200712 oordeelde Uw Hof dat “de omschrijving van vergoe-
ding die aan deze veroordeling wordt gegeven, alsook de toekenning van het bedrag ervan 
aan de Rijksdienst die door de niet-betaling van de bijdragen is benadeeld, aangeven dat 
de wetgever, in het laatste lid van voormeld artikel 35, een bijzondere wijze van herstel of 
teruggave heeft willen creëren om, in het belang van de financiering van de sociale zeker-
heid,  de  door  het  misdrijf  verstoorde  wettelijke  orde  te  herstellen.  De  ambtshalve 
veroordeling van de werkgever tot betaling van dit bedrag is bijgevolg geen straf in de zin 
van  de  artikelen  7  tot  43  quater  SW,  ook  al  valt  zij  onder  de  uitoefening  van  de 
strafvordering.

De ambtshalve veroordeling neemt echter van de strafrechtelijke sanctie die zij aanvult 
een beteugelende en ontradende dimensie over die voortvloeit uit het opgelegde bedrag, 
dat  het  drievoud  bedraagt  van  de  ontdoken  bijdragen  en  dan  aan  die  som  wordt 
toegevoegd. De maatregel beperkt zich dus niet tot het herstel van de door het misdrijf 
geleden schade.

De veroordeling heeft aldus het karakter van een strafrechtelijke sanctie in de zin van 
artikel 7.1. van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens.”

Dit standpunt werd zeer recent, bij arrest van 26 januari 201013 door Uw Hof bevestigd 
en aangevuld. “Gezien deze vergoeding aan de strafrechtelijke sanctie die zij vervolledigt, 
een repressief en afschrikwekkend karakter ontleent, dat vooral tot uiting komt in het be-
drag ervan, beoogt zij niet enkel het herstel van de schade die de RSZ door het misdrijf 
werkelijk heeft geleden en vertoont zij hierdoor het karakter van strafrechtelijke sanctie in 
de zin van artikel 7.1. EVRM en 15.1. IVBPR.”

4.  Gevolgen  van het  karakter  van strafrechtelijke  sanctie  in  de zin  van artikel  7.1. 
EVRM en 15.1. IVBPR.

Aangenomen dat de ambtshalve veroordeling bepaald bij artikel 35, vierde lid RSZ-
wet, zoals van toepassing, een strafrechtelijke sanctie is in de zin van artikel 7.1. EVRM 
en 15.1 IVBPR blijft de vraag naar de gevolgen van die kwalificatie voor de toepassing 
van de bepalingen van het nationale strafrecht. In de voorliggende zaak gaat het in het 
bijzonder  over  de  vraag  of  deze  kwalificatie  meebrengt  dat  de  artikelen  91  SW  en 
volgende,  die  betrekking  hebben  op  de  verjaring  van  de  straf,  op  deze  ambtshalve 
veroordeling van toepassing zijn.

Terzake passen volgende overwegingen;
4.1. Het begrip “straf” in het EVRM heeft een autonome betekenis.
In zijn conclusie vóór het arrest  van 27 september 2006 wees advocaat-generaal D. 

Vandermeersch er op dat het onderzoek van de rechtspraak van het EHRM aantoont dat 
hoewel de Lidstaten souverein de juridische aard van de sancties vastleggen die in hun na-
tionale wetgeving zijn bepaald, het Hof op die kwalificatie toezicht uitoefent om te belet-
ten dat de ruimte die terzake aan de Staten wordt gelaten gevolgen zou hebben die on-

moeten worden beschouwd om de redenen uiteengezet in de rechtspraak door het EHRM ontwikkeld 
in verband met het begrip “strafvervolging” in de zin van artikel 6 EVRM. Het Hof stelt vast dat de 
sanctie waarin het derde lid van artikel 35 RSZ-wet voorziet een overwegend repressief karakter 
heeft; zij heeft tot doel de inbreuken begaan door alle werkgevers, aangestelden of lasthebbers zonder 
enig onderscheid die de regels van onderwerping aan de sociale zekerheid niet naleven, te voorkomen 
en te bestraffen; die personen, die vooraf de sanctie kennen die zij riskeren op te lopen, worden er toe 
aangezet hun verplichtingen na te komen; de maatregel is ondergebracht in afdeling 4 die aan de 
“strafbepalingen” is gewijd; hij wordt toegevoegd aan een straf die door de strafrechter is uitgespro-
ken; hij vergoedt niet de schade die de betrokkene heeft berokkend aan de benadeelde partij die met 
toepassing van artikel 35, tweede lid RSZ-wet wordt vergoed. Die vaststellingen leiden tot het besluit 
dat de sanctie van strafrechtelijke aard is.”
12 Cass. 12 sept. 2007, P.07.0373.N; Zie ook Cass. 26 feb. 2008, P.07.0033.N.
13 Cass. 26 jan. 2010, P. 09.0264.N
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verenigbaar  zijn  met  het  voorwerp  en  doel  van het  Verdrag tot  Bescherming  van  de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Zo diende het EHRM vast te stellen 
dat bepaalde sancties die volgens het intern recht geen straffen waren, toch als strafzaken 
in de zin van artikel 6 EVRM dienden beschouwd te worden. 

De  criteria  die  door  het  EHRM het  vaakst  in  aanmerking worden genomen om te 
bepalen of een maatregel al dan niet een “straf” is zijn de aard van het misdrijf, de aard en 
de gestrengheid van de sanctie, de analogie met de strafrechtelijke sancties wat betreft het 
type gedrag dat wordt bestraft, de regels van de rechtspleging en de rol van de maatregel, 
het ontradende en bestraffende oogmerk ervan en het algemeen karakter van de bepaling 
die alle burgers aangaat. 

4.2. De strafrechtelijke aard van een sanctie impliceert niet noodzakelijk de toepassing 
van interne strafrechtelijke regels.

Het Grondwettelijk Hof erkent het bestaan van een beoordelingsmarge en stelt, o.a. bij 
arrest nr. 80/2001 van 13 juni 2001, dat na de vaststelling dat een sanctie van strafrechte-
lijke aard is moet onderzocht worden of daaruit volgt dat strafrechtelijke regels daarop 
toepasbaar zijn en zoniet of de afwijkingen die op die regels zouden bestaan kunnen ver-
antwoord worden14. 

Bij arrest nr. 86/2007 van 20 juni 200715 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat wanneer 
een bijslag die een overwegend repressief karakter heeft, een sanctie van strafrechtelijke 
aard vormt in de zin van artikel 6.1. EVRM hij bijgevolg in overeenstemming moet zijn 
met de algemene beginselen van strafrecht. Het feit dat de bijslag geen straf is in de zin 
van artikel 1 Sw maakt evenwel dat de interne regels van het strafrecht en de strafrechts-
pleging als dusdanig niet daarop van toepassing zijn.

Ook uw Hof oordeelt op restrictieve wijze dat de vaststelling dat een veroordeling een 
strafrechtelijke sanctie is, niet meebrengt dat de nationale strafrechtelijke regels automa-
tisch daarop van toepassing zijn, maar enkel tot gevolg heeft dat de waarborgen van het 
EVRM gegarandeerd moeten worden16.

Uw Hof oordeelde in die zin bij arresten van 28.10.2008, 4 november 2008, en 23 juni 
200917.

Ook in de rechtsleer wordt verdedigd dat de kwalificatie van een bestuurlijke sanctie of 
maatregel als straf in de zin van artikel 6 EVRM niet automatisch impliceert dat de inter-
ne regels van strafrecht en strafprocesrecht van toepassing zijn18.

4.3. Anderzijds wordt in bepaalde rechtsleer betoogd dat de punitieve invulling van de 

14 Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof dat op de ambtshalve veroordeling vermeld in artikel 35, 
derde en vierde lid RSZ-wet de opslorpingsregel bedoeld in artikel 65 SW niet kan toegepast worden 
nu de wetgever met die “ambtshalve veroordeling” de bedoeling had de rechter ertoe te verplichten 
die veroordeling op te leggen zelfs ingeval de straf voorzien in artikel 35, eerste lid zou opgeslorpt 
worden door de zwaardere straf die met toepassing van een andere strafbepaling is uitgesproken.
15 Met betrekking tot de bijslag bedoeld in artikel 30bis, §3, derde lid van de wet van 27 juni 1969.
16 Zie M. DE SWAEF en M. TRAEST, Tussen Hamer en aambeeld: de gevolgen van het arrest Hamer 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de herstelmaatregel in stedenbouw,  RW, 
2008-2009, 1134, nr. 16.
17 Cass.  28  okt.  2008,  P.08.0880.N;  Cass.  4  nov.  2008,  P.08.0081.N  en  Cass.  23  juni  2009, 
P.09.276.N waarin werd geoordeeld dat het beschouwen van het herstel in de oorspronkelijke staat 
als straf in de zin van artikel 6 EVRM enkel meebrengt dat de in die bepaling vervatte warborgen 
moeten in acht genomen worden. Het brengt niet mee dat de maatregel van srafrechtelijke aard is zo-
dat de algemene bepalingen van het belgisch strafrecht en strafprocesrecht terzake toepassing moeten 
vinden.
18 V. FRANSSEN, J. VANHEULE en F.VERBRUGGEN, Wie heeft het gedaan en wat ermee gedaan, Recente 
ontwikkelingen in het strafrecht, Larcier, 38; G.-F. RANERI, “Sanction, qualification en régimes juridi-
ques. A popos de la majoration due à l’ONSS”, JTT, 2008, 203.
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ambtshalve veroordeling meebrengt dat de regels inzake de verjaring van de straf, zoals 
verwoord in de artikelen 91 e.v. Sw. van toepassing zijn19.

In dit opzicht vormen de artikelen 100SW en 38 RSZ-wet het uitgangspunt voor de 
problematiek die voorligt.

Artikel 100 Sw. bepaalt dat bij gebreke aan andersluidende bepalingen in bijzondere 
wetten en verordeningen de bepalingen van het eerste boek van dit wetboek toegepast 
worden op misdrijven die bij die wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uit-
zondering van hoofdstuk VII en artikel 8520.

Artikel 38 RSZ-wet bepaalt dat alle bepalingen van boek I Strafwetboek, uitgezonderd 
hoofdstuk V, maar met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85 toepasselijk zijn op de 
misdrijven in deze wet omschreven21.

4.4. De “punitieve invulling” van de ambtshalve veroordeling impliceert evenwel niet 
dat deze ambtshalve veroordeling een “straf wordt in de zin van artikel 1 Sw.”22.

Waar de ambtshalve veroordeling onbetwistbaar in feite een betaling in geld impliceert 
kan niet geoordeeld worden dat dit een geldboete is zoals bepaald in artikel 7 en 38 Sw. 
Het is dus geen correctionele straf zoals bedoeld in de artikel 92 en 94 Sw. Het lijkt even-
min de bedoeling van de wetgever te zijn geweest de ambtshalve veroordeling te onder-
werpen aan hetzelfde regime als de geldboete23.

Het rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf is niet van toepassing op de 
ambtshalve veroordeling. Dit volgt uit het feit dat de werkgever kan veroordeeld worden 
overeenkomstig het bepaalde in het vierde lid zelfs al werd hij strafrechtelijk niet ver-
volgd of veroordeeld wegens het misdrijf bepaald in het eerste lid. Uw Hof oordeelde in 
die zin bij arrest van 8 april 200824.

Bij hetzelfde arrest werd trouwens geoordeeld dat de toepassing van het vijfde lid van 
artikel 35, met andere woorden de ambtshalve veroordeling tot het drievoud van de ontdo-
ken bijdragen,slechts wettig kan worden uitgesproken voor zover de bijdragen die ver-
schuldigd zijn niet verjaard zijn overeenkomstig de specifieke verjaringsregels die gelden 
voor de invordering van socialezekerheidsbijdragen zoals bepaald in artikel 42 van de 
RSZ-wet, en de dagvaarding die er toe strekt de werkgever ambtshalve te doen veroorde-
len tot betaling aan de RSZ van de bijdragen, bijdrageopslagen en interesten die niet aan 
de Rijksdienst werden gestort de verjaringstermijn bepaald bij artikel 42, eerste lid van de 
RSZ-wet heeft gestuit.

Waar de dagvaarding die strekt tot de veroordeling, de stuiting van de verjaring en het 
uitspreken van de ambtshalve veroordeling beheerst worden door niet-strafrechtelijke ver-
jaringsregels,  wordt ook de uitvoering van de uitgesproken veroordeling niet  beheerst 
door de strafrechtelijke verjaringsregel bepaald in artikel 92 en 94 Sw.

De ambtshalve veroordeling tot het drievoud van de ontdoken bijdragen die door de 
wetgever in artikel 35 wordt gedefinieerd als een vergoeding die wordt toegekend aan de 

19 Zie J. ROZIE, “De ambtshalve veroordeling in het sociaal strafrecht in een nieuw kleedje”, Nullum 
Crimen, 2009, 41.
20 Hoofdstuk VII betreft de deelneming van verscheidene personen aan eenzelfde misdaad of wanbe-
drijf; artikel 85 betreft de verzachtende omstandigheden bij veroordeling tot gevangenisstraf, werk-
straf of geldboete
21 Hoofdstuk V SW betreft de herhaling.
22 Zie ook Cass. 7 juni 2007, AR F.06.0056.F waarin werd geoordeeld dat de omstandigheid dat ad-
ministratieve geldboetes een strafrechtelijk karakter hebben daarvan nog geen strafrechtelijke geld-
boetes maakt waarop de artikelen 60 tot 62 Sw. en de beginselen betreffende de ééndaadse samen-
loop van misdrijven of betreffende het voortgezet misdrijf van toepassing zijn.
23 F. KÉFER, Précis de droit pénal, Anthemis, Louvain–la–Neuve, 2008, 200, nr. 213.
24 Cass. 8 april 2008, AR P.07.0631.N.



Nr. 226 - 29.3.10 HOF VAN CASSATIE 957 

Rijksdienst voor sociale zekerheid blijft, ondanks de aard van strafrechtelijke sanctie in de 
zin van artikel 7 EVRM en 15 IVBPR, een burgerlijke veroordeling in de zin van artikel 
99 Sw. die wordt uitgesproken bij arresten of vonnissen gewezen in criminele, correctio-
nele of politiezaken en die bijgevolg verjaart naar de regels van het burgerlijk recht. Dit 
artikel heeft immers niet enkel betrekking op de burgerlijke veroordelingen die door de 
strafrechter uitgesproken worden op een burgerlijke vordering maar ook op de burgerlijke 
veroordelingen vreemd aan enige burgerlijke vordering maar die door de wet opgelegd 
worden en  door  de  strafrechter  worden uitgesproken als  verplichte  aanvulling van  de 
strafrechtelijke veroordeling25.

Het middel dat uitgaat van een andere opvatting faalt naar recht.
CONCLUSIE: VERWERPING

ARREST

(AR C.08.0600.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 maart 2008 gewezen door 

het hof van beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 maart 2010 verwe-

zen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, inzonderheid vierde lid, in de versie van toepassing vóór de wijziging 

van dat artikel door artikel 121 van de programmawet van 9 juli 2004, en 38 van de wet 
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 172, inzonderheid tweede lid, in de versie van toepassing vóór de vervan-
ging van dat artikel bij artikel 8 van de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatre-
gelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk, en 176, in de versie van toepassing 
vóór de wijziging ervan bij artikel 114 van de wet van 13 februari 1989 houdende bepa-
lingen tot  bevordering van de tewerkstelling,  van de programmawet van 22 december 
1989;

- de artikelen 11bis, in de versie van toepassing vóór de opheffing ervan bij artikel 5 
van de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak 
tegen het zwartwerk, en 14, in de versie van toepassing vóór de wijziging ervan bij artikel 
106 van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerk-
stelling, van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden 
van sociale documenten;

- de artikelen 92, 94, 99 en 100 van het Strafwetboek;
- artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing

25 Zie T. WERQUIN, La condamnation au paiement a l’O.N.S.S. d’une indemnité égale au triple des 
cotisations, RDP 1993, p.526-527.
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In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over het verzet 
van de eiser tegen het bevel tot betalen van de verweerder, het hoger beroep van de ver-
weerder ontvankelijk en gegrond in de mate die in het bestreden arrest wordt bepaald, op 
grond van alle motieven waarop de beslissing steunt, die hier beschouwd worden integraal 
te zijn hernomen, en in het bijzonder op de volgende overwegingen:

"Anders dan de eerste rechter is het hof (van beroep) van oordeel dat de met het ten uit-
voer gelegde arrest - ambtshalve en bij toepassing van het voormalig artikel 35, tweede en 
vierde lid, van de RSZ-wet - uitgesproken veroordeling tot het betalen van zowel de bij-
drage, bijdrageopslagen en de verwijlinteresten, als van de vergoeding tot betaling van 
drie maal het bedrag van 1.264,26 euro, geen straf, maar een maatregel van burgerlijke 
aard is.

De bepalingen van het voormalig artikel 35, tweede en vierde lid, van de RSZ-wet en 
de actuele bepalingen van dit artikel, die de strafrechter ertoe verplichten de beklaagde - 
naast de veroordeling tot een straf - ambtshalve te veroordelen tot betaling van de niet ge-
storte bijdragen, bijslagen en interesten en tot het betalen van de in het vierde lid bedoelde 
vergoeding, leggen een - van het gemeen recht afwijkende bijzondere herstel-wijze op in 
het belang van de financiering van de sociale zekerheid, zodat de op grond van deze bepa-
lingen uitgesproken veroordelingen, waarbij een forfaitaire vergoeding wordt toegekend, 
een burgerlijk karakter hebben en het gezag van het strafrechtelijk gewijsde niet kleeft aan 
deze veroordeling (zie en vergelijk:  Cass.,  6  november 2002,  Arr.  Cass.,  2002,  2396; 
Cass., 8 mei 2000, JTT, 2000, 339; Cass. 21 februari 2000, RW, 2000-01, 165; Cass., 8 
september 1999, RW, 2000-01, 726; Cass., 10 mei 1995, Arr. Cass., 1995, 462; Cass., 22 
maart 1994, Arr. Cass., 1994, 294).

Ten overvloede zij daarbij nog vastgesteld dat de civiele aard van de veroordeling nog 
wordt aangetoond of kan worden aangetoond door de vaststelling dat de aangetoonde in-
breuken zeer vaak slechts een fractie zijn van de reële ontduikingen van de bijdragen en 
dat de wetgever met de voornoemde vergoedingen - in het algemeen belang en op een bij-
zondere en forfaitaire wijze - de door het sociale zekerheidssysteem geleden verliezen be-
oogt  te vergoeden (C.,  Persyn,  'Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers en 
zelfstandigen - rechtspraak', in D. Simoens en J. Put (eds.), Ontwikkelingen van de sociale 
zekerheid 1996-2001, Brugge, Die Keure, 2001, pag. 306).

Het hof (van beroep) stelt tevens vast dat het, bij toepassing van artikel 26 van de Bij-
zondere Wet op het Arbitragehof, het aan het hof (van beroep) - en niet aan het Grondwet-
telijk Hof - toekomt om de civiele of strafrechtelijke aard van de veroordeling te bepalen 
(zie conclusie van advocaat-generaal J.F. Leclercq voor Cass., 8 mei 2000, JTT, 2000, 
340). Het stellen van een prejudiciële vraag is aldus in geen geval aan de orde. Bovendien 
- en volstrekt ten overvloede - zij nog vastgesteld dat het Grondwettelijk Hof de, in de 
prejudiciële  vragen  gestelde,  interpretaties  van  de  bepalingen  van  artikel  35  van  de 
Grondwet onderzoekt in het kader van hun toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet, wat ten deze niet aan de orde is.

Waar er geen sprake is van enige strafrechtelijke veroordeling en waar de 'actio judicati' 
met betrekking tot het ten uitvoer gelegde arrest, bij toepassing van artikel 2262, §1, eer-
ste lid, van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 10 van de wet van 10 juni 1998, op het 
ogenblik van de betekening van het exploot niet was verjaard (wat trouwens niet wordt 
bestreden), kan (de eiser) derhalve niet worden bijgetreden in zijn middelen die strekken 
tot het horen zeggen voor recht dat de ten uitvoer gelegde titel niet meer actueel is inge-
volge verjaring. (vijfde, zesde en zevende blad, van het arrest).

Grieven
Uit de stukken van de procedure waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
- de eiser door het openbaar ministerie strafrechtelijke vervolgd werd voor inbreuken 
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die zich hebben voorgedaan in het derde en vierde kwartaal van 1992 betreffende zijn 
werknemer M.B. (p. 2, nr. 1.1 van het bestreden arrest);

- bij vonnis van de 20ste correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent van 20 juni 1994 tegen de eiser een ambtshalve veroordeling werd uitgesproken tot 
betaling aan de verweerder van viermaal een bedrag van 1.264,26 euro (51.000 Belgische 
frank), hetzij 5.057,04 euro (204.000 Belgische frank), op grond van artikel 35 van de wet 
van 27 juni 1969, tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders - d.i. eenmaal op grond van het tweede lid, drie-
maal op grond van het vierde lid - hieronder afgekort als de RSZ-Wet, (f° 2820, eerste ali-
nea, van het vonnis van de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 31 
oktober 2006; p. 2, nr. 1.2, van het bestreden arrest);

- die veroordeling werd bevestigd bij arrest van de derde correctionele kamer van het 
hof van beroep te Gent van 21 december 1995 (f° 2819, laatste alinea, en f° 2820, eerste 
alinea, van het vonnis van de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 
31 oktober 2006; p. 2, nr. 1.3, van het bestreden arrest);

- het hof van beroep te Gent bij het voornoemde arrest van 21 december 1995 de eiser 
tevens ambtshalve veroordeelde om aan de verweerder te betalen:

- 1.635,73 euro (65.985 Belgische frank) wegens de in het arrest beschreven tenlaste-
legging A, met name op grond van artikel 172 van de programmawet van 22 december 
1989,

- en 1.635,73 euro (65.985 Belgische frank) wegens de in het arrest beschreven tenlas-
telegging B, met name op grond van de (inmiddels opgeheven) artikelen 11bis en 15ter 
van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale 
documenten, hieronder afgekort als Sociale Documentenwet,

(f° 2820, tweede alinea, en f° 2822, 6de en 7de alinea, van het vonnis van de beslag-
rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 31 oktober 2006; p. 2, nr. 1.3 van 
het bestreden arrest).

1.1.1. De versie van artikel 35 van de RSZ-Wet die hierboven nader wordt aangeduid 
bij de opgave van de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen en die voor de 
strafrechter van toepassing was bij zijn voormelde beslissingen, luidt:

"Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek, worden gestraft met ge-
vangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 26 tot 500 frank, 
of met een van die straffen alleen:

1° de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die zich niet schikken naar de bepa-
lingen voorgeschreven door de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan; de geldboete wordt 
zoveel maal toegepast als er werknemers zijn ten overstaan van dewelke een inbreuk is 
gepleegd,  zonder  dat het  totaal  bedrag van de geldboete evenwel  hoger mag zijn  dan 
100.000 frank;

2° de personen bedoeld bij artikel 30bis, §3, en hun medecontractanten die door de Ko-
ning bepaalde inlichtingen niet verstrekken of de opgelegde toezendingsvoorwaarden en 
-modaliteiten niet naleven;

3° de personen bedoeld bij artikel 30bis, §3, die nalaten de verschuldigde sommen bin-
nen de voorgeschreven termijn te storten;

4° al wie het krachtens deze wet georganiseerd toezicht verhindert.
De rechter die de straf uitspreekt ten laste van de werkgever, zijn aangestelden of last-

hebbers, veroordeelt ambtshalve de werkgever tot betaling aan de Rijksdienst voor Socia-
le Zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijks-
dienst werden gestort.
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Bij bedrieglijke onderwerping van een of meer personen aan de toepassing van deze 
wet, veroordeelt de rechter ambtshalve de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers tot 
betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een vergoeding gelijk aan het 
driedubbele van de bedrieglijk aangegeven bijdragen.

Bij  niet-onderwerping  van  één  of  meer  personen  aan  de  toepassing  van  deze  wet, 
veroordeelt de rechter ambtshalve de werkgever, en in voorkomend geval, de hoofdaanne-
mer bedoeld bij artikel 30ter, wat betreft de personen tewerkgesteld door de onderaanne-
mer op de werf van de hoofdaannemer, tot betaling aan de Rijksdienst voor sociale zeker-
heid van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen, zonder dat dit 
bedrag minder dan 51.000 fr, per tewerkgestelde persoon en dit per maand of fraktie er-
van, mag bedragen. Dit bedrag wordt aangepast in functie van de evolutie van de lonen en 
van het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen."

1.1.2. De versie van artikel 172 van de programmawet van 22 december 1989 die hier-
boven nader wordt aangeduid bij de opgave van de als geschonden aangewezen wettelijke 
bepalingen en die voor de strafrechter van toepassing was bij zijn voormelde beslissingen, 
luidt:

"Onverminderd het bepaalde in de artikelen 269 en 271 tot 274 van het Strafwetboek, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van 8 dagen tot één maand en met geldboete van 26 tot 
500 frank of met één van deze straffen alleen:

(...)
4° de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers die:
a) de maatregelen tot bekendmaking bedoeld bij de artikelen 157 en 159, niet naleven;
b) het bij artikel 160 bedoelde document niet bijhouden met alle volledige en juiste ver-

meldingen, wanneer ze deeltijdse werknemers tewerkstellen buiten het werkrooster dat 
bekendgemaakt werd op de wijze bedoeld bij de artikelen 157 en 159;

c) deeltijdse werknemers doen of laten presteren buiten hun werkrooster dat bekendge-
maakt werd op de bij de artikelen 157 tot 159 bedoelde wijze, zonder hiervan melding te 
maken in het bij artikel 160 bedoelde document;

d) wanneer zij de toepassing van de artikelen 162 tot 165 inroepen, geen aan die bepa-
lingen beantwoordend middel tot controle van de arbeidsprestaties van de deeltijdse werk-
nemers gebruiken;

e) de nadere regelen tot controle van de bijkomende uren vastgesteld krachtens artikel 
163 niet naleven;

f) de documenten bedoeld in de artikelen 160 en 162 tot 165 niet bewaren gedurende de 
periode bepaald in artikel 167 en op één van de plaatsen bedoeld in artikel 168;

(...).
Bij veroordeling wegens een overtreding als bedoeld in het eerste lid, 4°, veroordeelt de 

rechter de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, ambtshalve tot betaling aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een vergoeding gelijk aan het driedubbele van de 
bijdragen bedoeld bij artikel 38, §§2 en 3, van de wet van 29 juni 1981 houdende de alge-
mene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, berekend op basis van het 
gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld bij een in de Nationale Arbeidsraad ge-
sloten collectieve arbeidsovereenkomst.

De vergoeding bedoeld in het tweede lid wordt vermenigvuldigd met het aantal werk-
nemers waarvoor een inbreuk is vastgesteld."

1.1.3. De versie van artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale documenten die hierboven nader worden aangeduid 
bij de opgave van de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen en die voor de 
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strafrechter van toepassing was bij zijn voormelde beslissingen, luidt:
"De rechter die voor de feiten bedoeld in artikel 11, 1°, a, b, c, d, e, f en h, de straf uit-

spreekt ten laste van de werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, alsmede de personen 
bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 4, §2, veroordeelt hen, wanneer deze fei-
ten het ontwijken van de juiste aangifte van de prestaties toegelaten hebben, tot betaling 
aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van een vergoeding gelijk aan het drievoud van 
de bijdragen bedoeld in artikel 38, §§2 en 3, van de wet van 29 juni 1981 houdende de al-
gemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. Deze bijdragen worden 
berekend op basis van het maandelijks bedrag van het gemiddeld minimum maandinko-
men vastgesteld bij een in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereen-
komst, ongeacht de duur van de tewerkstelling waarop de feiten betrekking hebben."

1.2. De ambtshalve veroordelingen waarvan sprake in het vierde lid van artikel 35 van 
de RSZ-Wet, het tweede lid van artikel 172 van de programmawet van 22 december 1989 
en artikel 11bis van de Sociale Documentenwet behoren tot de strafvordering en ontlenen 
aan de strafsanctie, die ze blijkens de context waarin ze voorkomen, vervolledigen, een re-
pressieve en ontradende draagwijdte.

De vordering die strekt tot de uitvoering van die ambtshalve veroordelingen, verjaart 
logischerwijze zoals de straf.

2.1. Artikel 38 van de RSZ-Wet bepaalt dat alle bepalingen van boek I van het Straf-
wetboek, uitgezonderd hoofdstuk V, maar met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, 
toepasselijk zijn op de misdrijven in die wet omschreven.

Luidens artikel 176 van de programmawet van 22 december 1989, in de versie hierbo-
ven aangewezen bij de opgave van de geschonden wettelijke bepalingen, zijn alle bepalin-
gen van boek I van het Strafwetboek, uitgezonderd hoofdstuk V, maar met inbegrip van 
hoofdstuk VII en van artikel 85, van toepassing op de misdrijven bepaald in het hoofdstuk 
waarvan artikel 172 deel uitmaakt.

Op grond van artikel 14 van de Sociale Documentenwet, in de versie hierboven aange-
wezen bij de opgave van de geschonden wettelijke bepalingen, zijn alle bepalingen van 
het eerste boek van het Strafwetboek, met uitzondering van hoofdstuk V maar met inbe-
grip van hoofdstuk VII en artikel 85, van toepassing op de bij die wet bepaalde misdrij-
ven.

2.2. Artikel 92 van het Strafwetboek bepaalt dat correctionele straffen verjaren door 
verloop van vijf jaren, te rekenen van de dagtekening van het arrest of van het in laatste 
aanleg gewezen vonnis, of te rekenen van de dag waarop het in eerste aanleg gewezen 
vonnis niet meer kan worden bestreden bij wege van hoger beroep. Indien de uitgesproken 
straf drie jaar te boven gaat, is de verjaringstermijn tien jaren.

Krachtens artikel 94 van het Strafwetboek verjaren de straffen van geldboete en van 
bijzondere verbeurdverklaring door verloop van de in de vorige artikelen vastgestelde ter-
mijnen, naargelang zij zijn uitgesproken wegens misdaden, wanbedrijven of overtredin-
gen.

Luidens artikel 100 van het Strafwetboek worden, bij gebreke van andersluidende bepa-
lingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van het eerste boek van dat 
wetboek, waarin de artikelen 92 en 94 voorkomen, toegepast op de misdrijven die bij die 
wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII en 
van artikel 85.

3.1. Uit de stukken van de procedure waarop uw Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de 
eiser bij arrest van de 3de correctionele kamer van het hof van beroep te Gent van 21 de-
cember 1995 voor de inbreuken waarvoor ook ambtshalve veroordelingen werden uitge-
sproken, werd veroordeeld tot drie geldboetes van vijftig Belgische frank of een vervan-
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gende gevangenisstraf van acht dagen (f° 2820, tweede alinea, van het vonnis van de be-
slagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 31 oktober 2006), d.i. tot correc-
tionele straffen van minder dan drie jaar.

Aangezien de vordering die strekt tot uitvoering van de drie ambtshalve veroordelingen 
vermeld bij de aanvang van de "grieven", die omwille van hun repressieve en ontradende 
draagwijdte behoren tot de strafvordering, die ze vervolledigen, logischerwijze verjaart 
zoals de straf, verjaren die vorderingen door verloop van vijf jaren te rekenen van 21 de-
cember 1995.

3.2. Uit het bestreden arrest blijkt dat de verweerder het arrest van 21 december 1995 
van de 3de correctionele kamer van het hof van beroep te Gent pas aan de eiser betekende 
met een exploot van 10 april 2006 en in hetzelfde exploot het bevel gaf tot de betaling 
(p.3, nr. 2, van het bestreden arrest).

Met toepassing van de artikelen 92 en 94 van het Strafwetboek had het hof van beroep 
te Gent bijgevolg dienen te beslissen dat de vordering van de verweerder die strekt tot de 
uitvoering van het arrest van 21 december 1995 door de verweerder wat de ambtshalve 
veroordelingen betreft, op het ogenblik van de betekening van het exploot van 10 april 
2006, d.i. meer dan vijf jaren na het arrest, was verjaard. Door dat niet te doen, schendt 
het arrest die bepalingen, alsook de voornoemde artikelen 38 van de RSZ-Wet, 176 van de 
programmawet van 22 december 1989, 14 van de Sociale Documentenwet en 100 van het 
Strafwetboek die ze toepasselijk maakt.

3.3. De overweging van het hof van beroep dat de ambtshalve en met toepassing van 
het vierde lid van artikel 35 van de RSZ-Wet uitgesproken veroordeling tot het betalen 
van de vergoeding tot betaling van driemaal het bedrag van 1.264,26 euro, geen straf is, 
maar  een  maatregel  van  burgerlijke  aard,  verantwoordt  die  beslissing  niet  naar  recht 
(schending van artikel 35 van de RSZ-Wet, in de versie aangeduid bij de aanhef van het 
middel).

Zelfs al kunnen die veroordeling, evenals de ambtshalve veroordeling op grond van ar-
tikel 172, tweede lid, van de programmawet van 22 december 1989 en die op grond van 
artikel 11bis van de Sociale Documentenwet, niet worden beschouwd als straffen in de zin 
van de artikelen 7 tot en met artikel 43quater van het Strafwetboek, dan nog hebben die 
ambtshalve veroordelingen een overwegend repressief karakter en verjaren zij zoals de 
straf. Door dat niet te aanvaarden, schendt het hof van beroep de voornoemde artikelen 
35, vierde lid, 172, tweede lid en 11bis, telkens in de versie aangeduid bij de aanhef van 
het middel.

3.4. Ook de overwegingen van het hof van beroep dat de bepalingen van het voormalig 
artikel 35, tweede en vierde lid, van de RSZ-Wet en de actuele bepalingen van dat artikel 
een van het gemeen recht afwijkende bijzondere herstelwijze opleggen in het algemeen 
belang van de financiering van de sociale zekerheid, dat de aangetoonde inbreuken zeer 
vaak slechts een fractie zijn van de reële ontduikingen van de bijdragen en dat de wetge-
ver met de voornoemde vergoedingen in het algemeen belang en op een bijzondere en for-
faitaire wijze de door het socialezekerheidssysteem geleden verliezen beoogt te vergoe-
den, verantwoorden de toepassing van artikel 2262(bis), §1, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek niet naar recht. In de mate dat het hof van beroep zijn voornoemde overwegin-
gen ook toepasselijk acht op de ambtshalve veroordelingen bedoeld in de artikelen 172, 
tweede lid, van de programmawet van 22 december 1989, en 11bis van de Sociale Docu-
mentenwet, wettigen zij evenmin zijn beslissing omtrent de verjaring van de uitvoering 
van die veroordelingen.

Een bedrag gelijk aan het drievoud van de werkelijk verschuldigde bijdragen waarvoor, 
ongeacht de hoogte van die bijdragen, een minimum geldt (artikel 35 van de RSZ-Wet) of 
van de bijdragen berekend op het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen on-
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geacht of een voltijds of deeltijds loon verschuldigd was (artikel 172, tweede lid, van de 
programmawet van 22 december 1989 en artikel 11bis van de Sociale Documenten-wet), 
waartoe de in de genoemde bepalingen aangewezen persoon op grond van die bepalingen 
wordt veroordeeld, staat immers niet, minstens niet noodzakelijk in een redelijke verhou-
ding tot het nadeel dat de inningsinstelling van de sociale- zekerheidsbijdragen heeft on-
dervonden.

Het bestreden arrest beslist bijgevolg niet wettig dat de eiser niet kan worden bijgetre-
den in zijn middelen die ertoe strekken te horen zeggen voor recht dat de tenuitvoergeleg-
de titel niet meer actueel is als gevolg van verjaring, op de overweging dat geen sprake is 
van enige strafrechtelijke veroordeling en dat de "actio judicati" met betrekking tot het ten 
uitvoer gelegde arrest, met toepassing van artikel 2262(bis), §1, eerste lid, van het Burger-
lijk Wetboek op het ogenblik van de betekening van het exploot niet was verjaard (schen-
ding van artikel 2262(bis), §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 99 
van het Strafwetboek, op grond waarvan burgerlijke veroordelingen uitgesproken door de 
strafrechter verjaren volgens de regels van het burgerlijk recht te rekenen vanaf de dag 
waarop zij onherroepelijk zijn geworden).

Het hof van beroep beslist niet wettig dat het hoger beroep van de verweerder ontvan-
kelijk en gegrond is in de mate die in het bestreden arrest is bepaald en wijst de oorspron-
kelijke vordering van de eiser niet wettig af als ongegrond in de mate die in het bestreden 
arrest is bepaald (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke 
bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 35, tweede lid, van de RSZ-wet, zoals te dezen van toepas-

sing, veroordeelt de rechter die de straf uitspreekt ten aanzien van de werkgever, 
zijn aangestelden of lasthebbers, ambtshalve de werkgever, zijn aangestelden of 
lasthebbers tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijdra-
gen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten die niet aan de Rijksdienst werden ge-
stort.

2. De in deze bepaling bedoelde ambtshalve veroordeling is een burgerrechte-
lijke maatregel die enkel het herstel beoogt van de schade die de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid door het misdrijf heeft geleden. Deze veroordeling heeft niet 
het karakter van een strafrechtelijke sanctie en verjaart niet zoals de straf. 

In zoverre het middel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
3. Krachtens artikel 35, vierde lid, van de RSZ-wet, zoals te dezen van toepas-

sing, veroordeelt de rechter, bij niet-onderwerping van één of meer personen aan 
de toepassing van deze wet, de werkgever ambtshalve tot betaling aan de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de 
ontdoken bijdragen, zonder dat dit bedrag minder dan 51.000 fr. per tewerkge-
stelde persoon en dit per maand of fractie ervan, mag bedragen.

Krachtens  artikel  172, tweede lid,  van de programmawet van 22 december 
1989, zoals te dezen van toepassing, veroordeelt de rechter, bij veroordeling we-
gens een overtreding als bedoeld in het eerste lid, 4°, de werkgever, zijn aange-
stelden of lasthebbers, ambtshalve tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van een vergoeding gelijk aan het driedubbele van de bijdragen be-
doeld in artikel 38, §§2 en 3, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, berekend op basis van het 
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gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld bij een in de Nationale Arbeids-
raad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst.

Krachtens artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale documenten, zoals te dezen van toepas-
sing, veroordeelt de rechter die voor de feiten bedoeld bij artikel 11, 1°, a, b, c, e, 
f, en h, de straf uitspreekt ten laste van de werkgever, zijn aangestelden of last-
hebbers, hen, wanneer deze feiten het ontwijken van de juiste aangifte van de 
prestaties toegelaten hebben, tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zeker-
heid van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de bijdragen bedoeld bij ar-
tikel 38, §§2 en 3, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginse-
len van de sociale zekerheid voor werknemers. Deze bijdragen worden berekend 
op basis van het maandelijks bedrag van het gemiddeld minimum maandinko-
men vastgesteld bij een in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeids-
overeenkomst, ongeacht de duur van de tewerkstelling waarop de feiten betrek-
king hebben.

4. Uit het feit dat de voormelde veroordelingen als "vergoeding" worden ge-
kwalificeerd en ze bestemd zijn voor de inningsinstelling van de socialezeker-
heidsbijdragen, blijkt dat de wetgever hiermee een bijzondere vorm van herstel 
of teruggave heeft willen instellen, teneinde, ten behoeve van de financiering van 
de sociale zekerheid, de door het misdrijf verstoorde wettelijke orde te herstellen.

De ambtshalve veroordelingen tot betaling van deze vergoeding zijn bijgevolg 
geen straf in de zin van de artikelen 7 tot 43quater van het Strafwetboek, ook al 
vallen zij onder de uitoefening van de strafvordering.

5. Niettemin ontlenen deze ambtshalve veroordelingen aan de strafrechtelijke 
sanctie  die  zij  vervolledigen,  een  repressief  en  afschrikwekkend karakter  dat 
vooral tot uiting komt in het bedrag ervan, vastgesteld op het drievoud van de be-
doelde bijdragen. Deze maatregelen beogen aldus niet enkel het herstel van de 
schade die de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid door het  misdrijf  werkelijk 
heeft geleden.

De bij artikel 35, vierde lid, RSZ-wet, artikel 172, tweede lid, van de program-
mawet van 22 december 1989 en artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5 
van 23 oktober 1978, zoals te dezen van toepassing zijn, bepaalde ambtshalve 
veroordelingen vertonen hierdoor ook het karakter van een strafrechtelijke sanc-
tie in de zin van artikel 7.1 EVRM. 

6. De vaststelling dat de voormelde ambtshalve veroordelingen een "straf" zijn 
in de zin van artikel 7.1 van het EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van 
de bepalingen van het EVRM moeten worden in acht genomen. Die vaststelling 
heeft niet tot gevolg dat die maatregelen van strafrechtelijke aard zijn in de zin 
van het Belgisch Strafwetboek zodat de algemene bepalingen van het Belgisch 
strafrecht en strafprocesrecht erop toepassing moeten vinden.

7. Krachtens artikel 99, eerste lid, van het Strafwetboek, verjaren burgerlijke 
veroordelingen,  uitgesproken  bij  arresten  of  vonnissen  gewezen  in  criminele, 
correctionele of politiezaken, naar de regels van het burgerlijk recht, te rekenen 
van de dag waarop zij onherroepelijk zijn geworden.

Aldus verjaart de tenuitvoerlegging van de ten laste van de eiser uitgesproken 



Nr. 226 - 29.3.10 HOF VAN CASSATIE 965 

ambtshalve veroordelingen, die geen straffen zijn in de zin van de artikelen 7 tot 
43quater van het Strafwetboek maar maatregelen van burgerlijke aard, overeen-
komstig artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

Het  middel  dat  berust  op  de  onjuiste  rechtsopvatting  dat  de  bedoelde 
ambtshalve veroordelingen volgens het interne recht straffen zijn die verjaren 
overeenkomstig de artikelen 92 en 94 van het Strafwetboek, faalt naar recht.

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

29 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. van 
Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 227

3° KAMER - 29 maart 2010

GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - ARTIKEL 11 
- GELDING - PUBLIEKRECHTELIJKE RELATIE VAN DE OVERHEID TOT DE BURGERS - GEVOLG

Het gelijkheidsbeginsel neergelegd in artikel 10 van de Grondwet en het beginsel van niet-
discriminatie neergelegd in artikel 11 van de Grondwet richten zich tot de overheid in  
haar publiekrechtelijke relatie tot de burgers. Zij houden geen rechtstreekse verplichtin-
gen in voor de burgers onderling en gelden niet rechtstreeks in de arbeidsverhouding  
tussen een openbare instelling en haar werknemers. (Artt. 10 en 11, Gw. 1994)

(G. T. AGENTSCHAP VOOR BUITENLANDSE HANDEL)

ARREST

(AR S.08.0147.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2008 gewezen door het 

arbeidshof te Brussel. 
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift tot cassatie drie middelen aan. 
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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Tweede onderdeel
6. Het gelijkheidsbeginsel neergelegd in artikel 10 van de Grondwet en het be-

ginsel van niet-discriminatie neergelegd in artikel 11 van de Grondwet richten 
zich tot de overheid in haar publiekrechtelijke relatie tot de burgers.

Zij houden geen rechtstreekse verplichtingen in voor de burgers onderling en 
gelden niet rechtstreeks in de arbeidsverhouding tussen een openbare instelling 
en haar werknemers.

In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

29 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Grotendeels gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 228

3° KAMER - 29 maart 2010

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALGEMEEN - CURSIST DIE EEN 
BEROEPSOPLEIDING VOLGT - VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN - DRAAGWIJDTE

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — ALGEMEEN - MATERIËLE BEVOEGDHEID - 
ARBEIDSRECHTBANK - ARBEIDSONGEVALLEN - ARTIKEL 579, 1°, GER.W. - DRAAGWIJDTE 
RATIONE PERSONAE - CURSIST IN OPLEIDING IN EEN ONDERNEMING - TOEPASSING

3º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — ALGEMEEN - MATERIËLE 
BEVOEGDHEID - ARBEIDSRECHTBANK - ARBEIDSONGEVALLEN - ARTIKEL 579, 1°, GER.W. - 
DRAAGWIJDTE RATIONE PERSONAE - CURSIST IN OPLEIDING IN EEN ONDERNEMING - TOEPASSING

1º Uit artikel 579,1° van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 95, §1, van het besluit van de  
Vlaamse Executieve van 21 december 1988 houdende organisatie van de arbeidsbemid-
deling  en  de  beroepsopleiding  volgt  dat  de  gemeenrechtelijke  verzekering  tegen  
ongevallen die krachtens voormeld artikel 95, §1, is gesloten, de cursist die een beroep-
sopleiding volgt in een beroepsopleidingscentrum van de VDAB, dezelfde waarborgen di-
ent te verlenen als de arbeidsongevallenverzekering1.  (Art. 579, 1°, Ger.W.; Art. 95, §1, 
B. Vl. Ex. 21 dec. 1988)

2º en 3° Nu de aard van de ongevallen die aanleiding geven tot de vorderingen tot ver-
goeding van de daaruit voortvloeiende schade en de omvang van de waarborgen die  
door de verzekeraars moeten worden verstrekt op grond van de arbeidsongevallenwet en  
op grond van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988, identiek of  
soortgelijk zijn, dient artikel 579,1° van het Gerechtelijk Wetboek dan ook in die zin te  
worden begrepen dat de vorderingen betreffende de schade wegens arbeidsongevallen,  

1 Zie Cass., 30 nov. 2009, AR S.04.0134.N, AC, 2009, nr. 709 met conclusie van het openbaar minis-
terie; Zie Arrest nr. 94/2009 van 4 juni 2009 van het Grondwettelijk Hof.
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wat betreft de bevoegdheid van de arbeidsgerechten om daarvan kennis te nemen, niet  
verschillend geregeld zijn voor de in artikel 95, §1, van voormeld besluit van de Vlaamse 
Executieve bepaalde cursisten die door de VDAB moeten verzekerd zijn onder dezelfde 
voorwaarden als  waren zij  in  het  aangeleerd beroep als meerderjarige werknemer in  
loondienst tewerkgesteld,  dan voor de personen waarop de arbeidsongevallenwet wel  
toepasselijk  is  of  krachtens  een  andere  wet  toepasselijk  is  gemaakt2.  (Art.  579,  1°, 
Ger.W.; Art. 95, §1, B. Vl. Ex. 21 dec. 1988)

(T. T. ETHIAS GEMEEN RECHT, onderlinge verzekeringsvereniging)

ARREST

(AR S.09.0083.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2008 gewezen 

door het arbeidshof te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Luidens artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeids-

rechtbank  kennis  van  de  vorderingen  betreffende  de  vergoeding  van  schade 
voortkomend uit arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het 
werk en uit beroepsziekten.

Krachtens deze bepaling, worden aldus de geschillen inzake vergoeding van 
arbeidsongevallen aanhangig gemaakt bij de arbeidsgerechten, wanneer deze be-
trekking hebben op ongevallen waarvan werknemers, leerjongens of andere door 
de Koning gelijkgestelde personen het slachtoffer worden.

2. Krachtens artikel 95, §1, van het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 
december 1988 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroeps-
opleiding, sluit de VDAB voor cursisten, met uitzondering van deze bedoeld on-
der artikel 89, §2 tot §5, een verzekeringscontract af dat bij ongevallen tijdens de 
opleiding en op de weg van en naar de opleidingsplaats dezelfde voordelen waar-
borgt aan de cursist als die welke in het aangeleerd beroep worden verleend aan 
een meerderjarige werknemer in loondienst, zoals voorzien in de Arbeidsonge-
vallenwet en haar uitvoeringsbesluiten.

3.  Hieruit  volgt  dat  de gemeenrechtelijke verzekering tegen ongevallen die 
krachtens voormeld artikel 95, §1, is gesloten, de cursist die een beroepsoplei-
ding volgt in een beroepsopleidingscentrum van de VDAB, dezelfde waarborgen 
dient te verlenen als de arbeidsongevallenverzekering.

2 Ibid.
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4. De aard van de ongevallen die aanleiding geven tot de vorderingen tot ver-
goeding van de daaruit voortvloeiende schade en de omvang van de waarborgen 
die door de verzekeraars moeten worden verstrekt op grond van de Arbeidsonge-
vallenwet en op grond van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 de-
cember 1988, zijn identiek of soortgelijk.

5. Artikel 579, 1°, van het Gerechtelijke Wetboek dient dan ook in die zin te 
worden begrepen dat de vorderingen betreffende de schade wegens arbeidsonge-
vallen, wat betreft de bevoegdheid van de arbeidsgerechten om daarvan kennis te 
nemen, niet verschillend geregeld zijn voor de in artikel 95, §1, van het besluit 
van de Vlaamse Executieve van 21 december 1988 bepaalde cursisten die door 
de VDAB moeten verzekerd zijn onder dezelfde voorwaarden als waren zij in 
het aangeleerd beroep als meerderjarige werknemer in loondienst tewerkgesteld, 
dan voor de werknemers, leerjongens of andere door de Koning gelijkgestelde 
personen, waarop de Arbeidsongevallenwet wel toepasselijk is of krachtens een 
andere wet toepasselijk is gemaakt.

6. Door zich onbevoegd te verklaren met betrekking tot de vordering tot ver-
goeding wegens het aan de eiser als cursist overkomen arbeidsongeval, schenden 
de appelrechters artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.

29 maart 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Geinger.

Nr. 229

2° KAMER - 30 maart 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - BEGIN - VEROORDELING BIJ VERSTEK - CASSATIEBEROEP VAN BEKLAAGDE 
TIJDENS DE GEWONE TERMIJN VAN VERZET - ONTVANKELIJKHEID
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2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - BESLISSING OF 
MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD - ARTIKEL 1046 GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSELIJKHEID

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - BESLISSING OF MAATREGEL VAN 
INWENDIGE AARD - BEGRIP

4º HOGER BEROEP — ALGEMEEN - BESLISSING OF MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD - 
BEGRIP

5º VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - GEEN UITSPRAAK OVER EEN GESCHIL VAN 
FEITELIJKE OF JURIDISCHE AARD - BESLISSING DIE DE PARTIJEN GEEN NADEEL KAN BEROKKENEN - 
BESLISSING VAN INWENDIGE AARD - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

6º HOGER BEROEP — ALGEMEEN - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - GEEN UITSPRAAK OVER EEN GESCHIL VAN FEITELIJKE OF 
JURIDISCHE AARD - BESLISSING DIE DE PARTIJEN GEEN NADEEL KAN BEROKKENEN - BESLISSING VAN 
INWENDIGE AARD - ONTVANKELIJKHEID

7º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - GEEN UITSPRAAK OVER EEN GESCHIL VAN FEITELIJKE OF 
JURIDISCHE AARD - BESLISSING DIE DE PARTIJEN GEEN NADEEL KAN BEROKKENEN - BESLISSING VAN 
INWENDIGE AARD - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

8º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP ENKEL 
GERICHT TEGEN EINDARREST - BEVOEGDHEID EN OPDRACHT VAN HET HOF - BEPERKING - 
UITZONDERING - ARREST ALVORENS RECHT TE DOEN

9º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - 
CASSATIEBEROEP ENKEL GERICHT TEGEN EINDARREST - BEVOEGDHEID EN OPDRACHT VAN HET HOF 
- BEPERKING - UITZONDERING - ARREST ALVORENS RECHT TE DOEN

10º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP ENKEL GERICHT TEGEN 
EINDARREST - TUSSENARREST DAT DE WETTIGHEID VAN HET EINDARREST AANTAST - MIDDEL ENKEL 
GERICHT TEGEN HET TUSSENARREST - ONTVANKELIJKHEID

1º Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde wordt ingesteld vóór het  
verstrijken van de gewone termijn van verzet1. (Artt. 187, 373 en 413, Sv.)

2º Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat beslissingen of maatregelen van in-
wendige aard, zoals bepaling van rechtsdag, uitstel, weglating van de rol en doorhaling,  
alsmede vonnissen waarbij wordt bevolen dat partijen in persoon moeten verschijnen,  
niet vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep, is van toepassing in strafzaken2.

3º en 4° Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn beslissingen of maatregelen  
waarbij  de rechter geen enkel  geschil  van feitelijke of juridische aard beslecht of  niet  
reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel kan  
berokkenen aan een van de partijen3.

5º, 6° en 7° Wanneer de rechter, alvorens nader te beslissen, een prejudiciële vraag stelt  
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en niet blijkt dat hij daarbij  
reeds uitspraak heeft gedaan over een geschil van feitelijke of juridische aard of daarover  
reeds  een  beslissing  heeft  gewezen,  is  het  stellen  van  de  prejudiciële  vraag  een  
beslissing die geen onmiddellijk nadeel berokkent aan een van de partijen; het is dus  

1 Zie concl. van het OM.
2 Ibid.
3 Ibid.
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geen beslissing alvorens recht te doen in de zin van de artikelen 19, tweede lid, en 1050  
Gerechtelijk Wetboek, maar uitsluitend een beslissing van inwendige aard in de zin van 
artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, die niet vatbaar is voor hoger beroep4.

8º en 9° Als het cassatieberoep enkel gericht is tegen het eindarrest, onderzoekt het Hof in  
de regel niet de wettigheid van het arrest alvorens recht te doen waartegen geen cas-
satieberoep is ingesteld; enkel indien een beslissing alvorens recht te doen de wettigheid  
van de eindbeslissing zou aantasten, onderzoekt het Hof de wettigheid van het arrest  
alvorens recht te doen, ook al is het cassatieberoep niet tegen die beslissing alvorens  
recht te doen gericht5.

10º Wanneer de onwettigheid van een arrest alvorens recht te doen de wettigheid van het 
eindarrest aantast, is het middel, dat gericht is tegen dit arrest alvorens recht te doen,  
ontvankelijk, ook al is geen cassatieberoep ingesteld tegen het arrest alvorens recht te  
doen dat de bekritiseerde beslissing bevat, maar enkel tegen het eindarrest6.

(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger:
1. In deze procedure werden de verschillende eisers, op rechtstreekse dagvaarding door 

de Belgische Staat, Federale Overheidsdienst Financiën, in verschillende zaken vervolgd 
wegens, onder meer, sluikinvoer van sigaretten, onttrekking aan het douanetoezicht van 
deze sigaretten, niet-aanzuivering van douanedocumenten, vermelding van een verkeerde 
benaming op douanedocumenten, meer bepaald op een T1-document, niet-naleving van 
de uit de communautaire wetgeving voortvloeiende verplichting de goederen op een sum-
miere aangifte onder hun juiste benaming te vermelden en het opstellen van valse facturen 
met het opzet de douane te bedriegen. De eiseressen VII en VIII stelden zich tevens burg-
erlijke partij tegen een aantal (mede-)beklaagden.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, meer bepaald de processen-ver-
baal  van  de rechtszitting van 29 maart  2007,  blijkt  dat  de  correctionele  rechtbank  te 
Antwerpen reeds op die datum besloot tot de samenvoeging van tien verschillende zaken.

Uit de stukken blijkt niet dat deze beslissing op dat ogenblik of later bij de behandeling 
in eerste aanleg, aanleiding zou gegeven hebben tot enige betwisting. 

3. In het vonnis van 31 mei 2007 stellen de rechters allereerst vast dat “de zaken (…) 
werden gevoegd,  zoals vermeld in het (p)roces-verbaal van terechtzitting d.d.  26 april 
2007 7 ”. 

In  het  beschikkend  gedeelte  van  het  vonnis  beslist  de  correctionele  rechtbank  te 
Antwerpen, enerzijds, het ter zitting door een medebeklaagde geformuleerde verzoek tot 
voeging van nog vier andere dossiers af te wijzen, en, anderzijds, vooraleer enige uit-
spraak te doen over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de strafvordering en van 
de burgerlijke rechtsvorderingen, met toepassing van artikel 234 EG een reeks prejudi-
ciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen omtrent 
de  interpretatie  of  uitlegging  van  de  artikelen  5,  202  en  221  van  het  Communautair 
Douanewetboek. 

De correctionele rechtbank wijst voor het overige het meer en anders gevorderde af en 
houdt de beslissing over de kosten aan.

4. De door de correctionele rechtbank gestelde prejudiciële vragen hadden niet enkel 
betrekking op een aantal vragen gesuggereerd door de beklaagden, maar ook op prejudi-

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Het betreft hier klaarblijkelijk een materiële vergissing: de voeging werd immers reeds geakteerd in 
het proces-verbaal van de rechtszitting van 29 maart 2007.
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ciële vragen die, ofwel geherformuleerd werden door de Administratie der Douane en 
Accijnzen,  ofwel,  zij  het  in  uiterst  ondergeschikte  orde,  door  deze partij  zelf  werden 
voorgesteld.

5.  Tegen dit  tussenvonnis van 31 mei 2007 wordt enkel  door de Administratie der 
Douane en Accijnzen hoger beroep aangetekend. 

6. Ingevolge dit hoger beroep van de Administratie der Douane en Accijnzen, oordeelt 
het  hof van beroep te Antwerpen,  correctionele kamer,  bij  tussenarrest  van 6 februari 
2008, dat het hoger beroep ontvankelijk is. 

Het hof van beroep doet verder het beroepen vonnis teniet,  trekt de zaak aan zich, 
beveelt de heropening van de debatten teneinde de zaak zowel op strafrechtelijk als op 
civielrechtelijk vlak verder te behandelen, met inbegrip van de gebeurlijke samenvoeging 
op grond van samenhang van alle of sommige van de zaken en van de gebeurlijke prejudi-
ciële vraagstellingen aan het Hof van Justitie en stelt de zaak op een latere datum uit.

Tegen dit arrest werd reeds op 22 februari 2008 cassatieberoep aangetekend door de 
eiseressen VII  en VIII.  Beiden deden evenwel  afstand zonder  berusting van hun cas-
satieberoep. Het Hof verleende akte van de afstanden bij arrest van 9 september 2008, AR 
P.08.0438.N.

7. Het eindarrest van 24 september 2009 van het hof van beroep te Antwerpen, correc-
tionele kamer, bij verstek gewezen ten aanzien van de eiser I en ten aanzien van een aantal 
verweerders,  veroordeelt  onder  meer  een  aantal  beklaagden  bij  eenvoudige 
schuldigverklaring wegens overschrijding van de redelijke termijn, in toepassing van ar-
tikel 21ter Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, spreekt een aantal 
verbeurdverklaringen uit, veroordeelt een aantal beklaagden tot de betaling van de tegen-
waarde  van  de  niet-inbeslaggenomen  goederen  bij  niet-voortbrenging  ervan  en 
veroordeelt de beklaagden tot de betaling van de ontdoken accijns, de ontdoken specifieke 
en specifieke bijzondere accijns op gefabriceerde tabak en tot de betaling van bepaalde 
kosten en invoerrechten of antidumpingrechten.

8. De cassatieberoepen van de eisers I, II, III.1 en III.2, IV, V, VI, VII en VIII zijn 
gericht tegen het eindarrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, 
van 24 september 2009

De cassatieberoepen III.1 en III.2, IV, VII en VIII zijn ook gericht tegen het arrest 
alvorens recht te doen van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 
februari 2008.

Het cassatieberoep IX is enkel gericht tegen het arrest alvorens recht te doen van het 
hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 februari 2008.

9. De eiseres II voert in een memorie een middel aan tegen het tussenarrest van 6 febru-
ari 2008 en zeven middelen tegen het eindarrest. De eiseres III.1 voert in een memorie een 
middel aan tegen het arrest van 6 februari 2008 en drie middelen tegen het arrest van 24 
september 2009. De eiseres III.2 voert in een memorie een middel aan tegen het tussenar-
rest van 6 februari 2008 en twee middelen tegen het eindarrest. Hetzelfde geldt voor de 
eiser IV.

De eiseressen V en VIII voeren elk een middel aan tegen het eindarrest.
De eisers VI en IX voeren zowel tegen het tussenarrest van 6 februari 2008 als tegen 

het eindarrest een afzonderlijk middel aan.
De eisers I en VII voeren geen middel aan.
10. Het cassatieberoep van eiser I, dat werd ingesteld binnen de gewone termijn van 

verzet, tegen het eindarrest dat hem bij verstek veroordeelt, is niet ontvankelijk8.

8 Cass. 15 juni 1994, AR P.94.0667.F, AC, 1994, nr. 311; 21 nov. 2006, AR P.06.1294.N, AC, 2006, 



972 HOF VAN CASSATIE 30.3.10 - Nr. 229 

11. Het enig middel dat door de eisers III.1, III.2, IV en VI tegen het tussenarrest van 6 
februari 2008 wordt aangevoerd heeft telkens nagenoeg dezelfde inhoudelijke strekking.

In  deze  middelen  wordt  een  schending  van  de  artikelen  17  (eiseres  VI),  1046 
(eiseressen III.1 en III.2 en eiseres VI) en 1050 (eiseressen III.1 en III.2 en eiseres VI) 
Gerechtelijk Wetboek en 199 en 202 Wetboek van Strafvordering (eiseres VI) aangevo-
erd: volgens de eisers hebben de appelrechters bij tussenarrest van 6 februari 2008 on-
terecht het hoger beroep tegen het tussenvonnis van 31 mei 2007 ontvankelijk verklaard. 
Naar het oordeel van de eisers moet dit tussenvonnis, dat naast het afwijzen van een door 
een medebeklaagde gevraagde voeging, er enkel toe strekte een aantal prejudiciële vragen 
te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, beschouwd worden 
als  een  beslissing  of  maatregel  van  inwendige  aard,  die  overeenkomstig  artikel  1046 
Gerechtelijk Wetboek niet vatbaar is voor hoger beroep.

12. Het Hof heeft zich over dit probleem nog niet uitgesproken. 
Het hof van beroep te Brussel oordeelde in een arrest van 5 maart 19999 dat het stellen 

van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
dient beschouwd te worden als een maatregel van inwendige orde die geen schade kan 
berokkenen aan de partijen en de strafvordering niet in het gedrang kan brengen, zodat het 
hoger beroep tegen deze beslissing dan ook niet ontvankelijk is. 

In zijn noot onder dit arrest verdedigt M. CRUYSMANS10 het standpunt van het hof van 
beroep.

Ook R. VERSTRAETEN11, G. de LEVAL12, P. TAELMAN13 en B. LAMBRECHT14 schijnen zich bij 
deze stelling aan te sluiten.

13. Twee criteria lijken van belang voor de verdere analyse, met name, enerzijds, de 
aard van de beslissing waarbij een prejudiciële vraag wordt gesteld, anderzijds, het belang 
dat een partij moet hebben om het rechtsmiddel van hoger beroep in te stellen.

Uit de relevante rechtspraak van het Hof zal blijken dat beide criteria nauw met elkaar 
verbonden zijn: wanneer de beslissing om een prejudiciële vraag te stellen moet aanzien 
worden als een beslissing of maatregel van inwendige aard, zal, in de regel, ook het door 
artikel 17 Gerechtelijk Wetboek vereiste belang ontbreken omdat de beslissing geen on-
middellijk nadeel kan berokkenen aan de partijen, aangezien over geen enkele feitelijk of 
juridisch geschil uitspraak wordt gedaan.

14. Krachtens de artikelen 199 en 202 Wetboek van Strafvordering kan tegen de von-
nissen gewezen in correctionele zaken hoger beroep worden ingesteld. 

Artikel 1050 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat in alle zaken hoger beroep kan worden 
ingesteld van zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit een beslissing alvorens recht 
te doen of een verstekvonnis.

Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, dat eveneens toepasselijk is in strafzaken15, bepaalt 
dat beslissingen of maatregelen van inwendige aard niet vatbaar zijn voor verzet of hoger 
beroep. Deze uitzondering op het in het artikel 616 Gerechtelijk Wetboek en 199 Wetboek 

nr. 584.
9 Brussel, 5 maart 1999, T.Strafr, 2000, 169.
10 TBH, 1999, p. 433.
11 VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, 4de ed. 2005, p. 1037, nrs. 2230 –2231.
12 de LEVAL, G., Elements de procédure civile, 2e ed., Larcier, nr. 195, p. 292
13 TAELMAN, P, noot onder Cass. 12 okt. 2002, NjW, 2005, p. 534.
14 LAMBRECHT, B., Artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, in  Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijze Com-
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, nr. 5.
15 Cass. 22 sept. 1993, AR P.93.0420.F,  AC, 1993, nr. 365; Jaarverslag van het Hof van Cassatie 
2005, “De toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken: artikelsgewijze bespreking van de  
rechtspraak van het Hof”, p. 259
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van Strafvordering gestelde principe van de appellabiliteit van de vonnissen, moet strikt 
worden geïnterpreteerd16.

15.  Maatregelen  van  inwendige  aard  zijn,  volgens  de  rechtspraak  van  het  Hof17, 
beslissingen waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of juridische aard of geen 
enkel  feitelijke  of  rechtsvraag  beslecht  of  daarover  een  beslissing  wijst,  zodat  die 
beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan één van de partijen. 

Indien daarentegen een beslissing van inwendige orde overwegingen of vaststellingen 
bevat die een onmiddellijk nadeel18 kunnen berokkenen aan een partij, omdat daarbij een 
feitelijke of rechtsvraag wordt beslist die voor de rechter werd betwist, zal hoger beroep 
toch mogelijk zijn19: uitzonderingen op de beroepbaarheid moeten immers strikt worden 
uitgelegd20.

Een beslissing die geen enkel geschil in feite of in rechte oplost, zal normalerwijze de 
belangen van de partijen niet in het gedrang brengen: vermits er niets wordt beslist dat 
rechtstreeks of onrechtstreeks één van de partijen in het gelijk dan wel in het ongelijk 
stelt, blijft het een neutrale beslissing die de partijen niet kan grieven. 

Hoger beroep zal dus mogelijk zijn, hetzij wanneer de beslissing geen echte beslissing 
of maatregel van inwendige aard is omdat de rechter in zijn tussenvonnis in werkelijkheid 
toch een feitelijke of juridische kwestie oplost, hetzij wanneer de beslissing wél degelijk 
een beslissing of maatregel van inwendige aard is,  maar toch een onmiddellijk nadeel 
berokkent aan één van de partijen en, bijgevolg, een belang doet ontstaan in hoofde van 
die partij om tegen deze beslissing hoger beroep aan te tekenen. 

Zo besliste het Hof dat de beslissing van de eerste rechter dat de verweerder tot dan toe 
nog  niet  het  bewijs  had  geleverd  van  de  gegrondheid  van  de  door  hem  ingestelde 
vordering en dat de partijen dienden uitgenodigd te worden om bewijskrachtige stukken 
bij te brengen, in werkelijkheid de bewijslevering betrof en de verweerder nadeel kon 
berokkenen, zodat hoger beroep moest worden toegelaten21.

In  een  ander  geval  oordeelde  het  Hof  dat,  wanneer  het  hof  van  beroep regelmatig 
kennis  heeft  genomen  van  het  hoger  beroep  onder  meer  tegen  de  beslissing  van  de 
correctionele rechtbank waarbij de vervolgingen ontvankelijk worden verklaard, ook het 
onderzoek van het door de eerste rechter aan één van de partijen gerichte verzoek om een 
stuk neer te leggen wettig is, als het arrest vaststelt dat een andere partij voor het hof van 
beroep de overlegging van het litigieuze stuk als een voorwaarde voor de ontvankelijkheid 
van de vervolgingen heeft beschouwd, zodat onder die omstandigheden het verzoek van 
de eerste rechter niet kan worden beschouwd als een maatregel van inwendige aard, maar 
als een uitspraak over een rechtsvraag22.

16. Er dient dus te worden nagegaan, aan de hand van de stukken waarop het Hof ver-
mag acht te slaan, wat de juiste inhoud is van het tussenvonnis van 31 mei 2007. 

In de eerste plaats dient te worden uitgemaakt of er in het tussenvonnis uitspraak werd 

16 LAENENS, J., BROECKX, K., SCHEERS, D., THIRIAR, P.,  Handboek Gerechtelijk Recht, 2de ed., 2008, 
p.649, nr. 1415.
17 Cass. 3 okt. 1983, AR 6764, AC, 1983-84, p. 103; 22 feb. 1990, AR 8713-8845, AC, 1989-90, p. 
819; 2 juni 1997, AR S.96.0094.N, AC, 1997, nr. 252; 9 jan. 1998, AR C.97.0153.F, AC, 1998, nr. 
18.
18 Cass. 24 okt. 1980,  AC, 1980-81, p. 217; 13 dec. 1991, AR 7604,  AC, 1991-92, 346; 22 sept. 
1993, AR P.93.0420.F, AC, 1993, p. 734.
19 LAENENS, J., BROECKX, K., SCHEERS, D., THIRIAR, P.,  Handboek Gerechtelijk Recht, 2de ed., 2008, 
p.650, nr. 1417.
20 Zie voetnoot 9.
21 Cass. 13 dec. 1991,AR 7604, AC, 1991-92, 346.
22 Cass. 22 sept. 1993, AR P.93.0420.F, AC, 1993, p. 734.
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gedaan over een feitelijk of juridisch geschil. Zo het antwoord op deze vraag negatief is, 
hebben wij weliswaar te maken met een beslissing of maatregel van inwendige aard, maar 
dan moet nog worden nagegaan of deze beslissing of maatregel toch niet van aard is om 
nadeel te berokkenen aan één van de partijen: in dit laatste geval heeft deze partij een be-
lang om een rechtsmiddel in te stellen en zal het hoger beroep toelaatbaar zijn.

17. In het tussenvonnis van 31 mei 2007 beslist de correctionele rechtbank te Antwer-
pen, enerzijds, het ter zitting door een medebeklaagde geformuleerde verzoek tot voeging 
van nog vier andere dossiers af te wijzen, en, anderzijds, vooraleer enige uitspraak te doen 
over de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de strafvordering en van de burgerlijke 
rechtsvorderingen, met toepassing van artikel 234 EG een reeks prejudiciële vragen te 
stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen omtrent de interpretatie 
of uitlegging van de artikelen 5, 202 en 221 van het Communautair Douanewetboek. 

De correctionele rechtbank wijst voor het overige het meer en anders gevorderde af en 
houdt de beslissing over de kosten aan.

18. De beslissing tot afwijzing van de door een medebeklaagde gevraagde voeging, kan 
alleen het belang van deze medebeklaagde schaden. Voor deze partij zou er desgevallend 
een recht  op hoger  beroep kunnen bestaan,  maar  deze partij  tekende zelf  geen hoger 
beroep aan: enkel de vervolgende partij, de Administratie der Douane en Accijnzen kwam 
van het tussenvonnis van 31 mei 2007 in hoger beroep en de Administratie der Douane en 
Accijnzen heeft zelf geen belang om op te komen tegen de afwijzing door de rechter van 
een door haar niet gevraagde en blijkbaar ook niet gewilde voeging. De afwijzing van dit 
verzoek  tot  voeging  is  dus  niet  relevant  bij  de  beoordeling  van  het  belang  van  de 
Administratie der Douane en Accijnzen.

19. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, en meer bepaald uit de beroep-
sconclusie van de Administratie der Douane en Accijnzen, die neergelegd werd vóór het 
tussenarrest van 6 februari 2008, blijkt dat het instellen van het hoger beroep gesteund 
was op het gegeven, dat naar het oordeel van de Administratie der Douane en Accijnzen, 
enerzijds, de samenvoeging van de verschillende zaken de uitoefening van de strafvorder-
ing belemmerde en de rechtsbedeling niet ten goede kwam en, anderzijds, op het gegeven 
dat  de  gestelde  prejudiciële  vragen,  die  volgens  de  Administratie  der  Douane  en 
Accijnzen slechts relevant waren in drie van de tien gevoegde zaken, de strafprocedure 
aanzienlijk zouden vertragen en tot een overschrijding van de redelijke termijn zouden 
kunnen leiden.

Het belang om hoger beroep aan te tekenen situeert zich volgens de Administratie der 
Douane en Accijnzen dus zowel op het vlak van de samenvoeging van de verschillende 
zaken als op het vlak van het stellen van de prejudiciële vragen.

Wat het belang van de Administratie der Douane en Accijnzen op het vlak van de 
samenvoeging van de verschillende zaken betreft, kan allereerst worden opgemerkt, en-
erzijds,  dat  de  correctionele  rechtbank  reeds  tot  voeging  van  de  verschillende  zaken 
besliste op de zitting van 29 maart  2007,  zoals blijkt  uit  de processen-verbaal van de 
rechtszitting van die datum, en dus niet bij het tussenvonnis van 31 mei 2007, en, anderzi-
jds, dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat deze samen-
voeging op dat ogenblik aanleiding zou hebben gegeven tot enige betwisting tussen de 
partijen. 

Het vonnis van 31 mei 2007 stelt enkel de eerder besliste samenvoeging vast. 
Het hele verweer dat door de Administratie der Douane en Accijnzen in haar beroeps-

besluiten vóór het tussenarrest van 6 februari 2008 wordt gevoerd omtrent de voor haar 
nadelige samenvoeging van de verschillende zaken en het daaruit afgeleide belang om 
hoger beroep in te stellen is niet ter zake dienend, want bij de beoordeling van de ont-
vankelijkheid van het hoger beroep bespreken de appelrechters in het tussenarrest van 6 
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februari 2008 enkel en alleen de problematiek van de aard van de beslissing waarbij een 
prejudiciële vraag wordt gesteld. Er wordt bij het onderzoek van de ontvankelijkheid van 
het hoger beroep geen enkel woord gewijd aan de problematiek van de samenvoeging van 
de verschillende zaken of over het belang dat de Administratie der Douane en Accijnzen 
had om zich hiertegen te verzetten door hoger beroep aan te tekenen. 

20.  Zo  komen  wij  tot  de  kern  van  het  probleem:  wat  is  de  precieze  aard  van  de 
beslissing bij tussenvonnis van 31 mei 2007 om een aantal prejudiciële vragen te stellen 
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen?

Voor  de  strafrechter  bestaat,  volgens  artikel  234  EG,  de  mogelijkheid  om  een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie te Luxemburg, wanneer in het kader 
van de bij hem aanhangige strafzaak, een interpretatieprobleem rijst of wordt opgeworpen 
met  betrekking  tot  het  verdrag,  de  daarin  bedoelde  akten  of  de  handelingen  van  de 
gemeenschapsinstellingen23.

De  strafrechter  zal  die  vraag stellen in  de mate  dat  hij  een  beslissing  op  dat  punt 
noodzakelijk acht om zelf te kunnen beslissen: behalve voor het Hof van Cassatie, dat in 
de  regel  verplicht  is  een  opgeworpen  interpretatieprobleem  voor  te  leggen  aan  het 
Europees Hof van Justitie, oordeelt de strafrechter, wiens beslissing volgens het nationale 
recht nog vatbaar is voor enig beroep, zelf of hij een arrest van het Hof van Justitie nodig 
heeft voor zijn eigen voorlichting24.

21. Artikel 19, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter, alvorens recht 
te doen, in elke stand van de rechtspleging, een voorafgaande maatregel kan bevelen om 
de vordering te onderzoeken of een tussengeschil te regelen dat betrekking heeft op een 
dergelijke maatregel, dan wel de toestand van de partijen voorlopig te regelen.

Krachtens  artikel  1050  Gerechtelijk  Wetboek  kan  tegen  een  dergelijke  beslissing 
“alvorens recht te doen” hoger beroep worden ingesteld.

In  de  rechtspraak  van  het  Hof  vindt  men  een  aantal  traditionele  voorbeelden  van 
dergelijke beslissingen “alvorens recht te doen”.

De uitspraken “alvorens recht te doen” kunnen in de eerste plaats betrekking hebben op 
voorafgaande maatregelen om de vordering of de eis te onderzoeken. Zo kan beschouwd 
worden  als  een  uitspraak  “alvorens  recht  te  doen”,  de  beslissing  waarbij  een 
onderzoeksmaatregel  wordt  bevolen25,  zoals  een  deskundigenonderzoek26,  een 
getuigenverhoor27 of een plaatsopneming, waarbij verduidelijkende handelingen van de 
partijen  worden  gevraagd,  zoals  de  overlegging  van  stukken,  of  waarbij  de  debatten 
worden heropend28.

Uitspraken  “alvorens  recht  te  doen”  kunnen  anderzijds  ook  betrekking  hebben  op 
beslissingen die de toestand van de partijen voorlopig regelen door, in afwachting van een 
einduitspraak, een provisionele maatregel te nemen of een provisionele vergoeding toe te 
kennen.

De beslissing waarbij een prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Europees Hof van 
Justitie is in elk geval geen uitspraak die tot doel heeft de toestand van de partijen voor-
lopig te regelen: er wordt immers over die toestand geen uitspraak gedaan, zelfs niet bij 
wijze van voorlopige regeling. 

23 DECLERCQ, R.,  Beginselen van Strafrechtspleging, 4de ed., 2007, p. 58, nr. 102; VERSTRAETEN, R., 
Handboek Strafvordering, 4de ed., 2005, p. 100, nr. 129.
24 Cass. 30sept. 1987, AR 5795, AC, 1978-88, nr. 68.
25 LAENENS, J., BROECKX, K., SCHEERS, D., THIRIAR, P.,  Handboek Gerechtelijk Recht, 2de ed., 2008, 
p.468, nr. 1013.
26 Cass. 1 dec. 1997, AR C.96.0386.N, AC, 1997, 551.
27 Cass. 13 jan. 1997, AR S.95.0136.N, AC, 1997, 26.
28 Cass. 4 nov. 1976, AC, 1977, p. 258; 21 sept. 1978, AC, 1979, p. 90.
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Het is evenmin een beslissing waarbij beslist wordt de debatten te heropenen of waarbij 
aan de partijen gevraagd wordt om een actie te ondernemen om de zaak te verduidelijken 
door het aanbrengen van nieuwe stukken.

Er blijft dus na te gaan of de beslissing tot het stellen van een prejudiciële vraag gelijk-
gesteld kan worden met een beslissing waarbij een onderzoeksmaatregel wordt bevolen en 
waartegen hoger beroep mogelijk is? 

Eiseres II houdt voor dat uit het arrest  van het Hof van 21 oktober 200229,  waarbij 
geoordeeld wordt dat de beslissing waarbij de eerste rechter een prejudiciële vraag stelt 
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, geen onderzoeksmaatregel is 
in de zin van artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek, volgt dat een vonnis dat prejudiciële 
vragen stelt aan het Hof van Justitie, gekwalificeerd moet worden als een maatregel van 
inwendige aard, waartegen geen hoger beroep mogelijk is. 

Ook P. TAELMAN lijkt deze mening toegedaan.
Ik meen evenwel dat deze lezing aan het arrest een draagwijdte toekent die het niet 

heeft: het Hof zegt in dit arrest niet dat tegen een vonnis dat een prejudiciële vraag stelt 
geen hoger  beroep mogelijk  is,  maar  enkel  dat  de  appelrechters  die  beslissen dat  het 
stellen van een prejudiciële vraag een onderzoeksmaatregel is in de zin van artikel 1068 
Gerechtelijk Wetboek, deze wetsbepaling schenden.

22. Er moet naar mijn oordeel veeleer gekeken worden naar de juiste inhoud en draag-
wijdte van de beslissing waarbij de prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie 
wordt gesteld.

Bij een uitspraak “alvorens recht te doen”, waarbij tot het nemen van een voorberei-
dende onderzoeksmaatregel, zoals een deskundigenonderzoek, een getuigenverhoor of een 
plaatsopneming, wordt besloten, steunt de beslissing van de rechter op de vaststelling dat 
hij nood heeft aan een bijkomende belichting van bepaalde aspecten of facetten van de 
zaak, die rechtstreeks betrekking hebben op de wijze waarop het geschil zich voor hem 
voordoet. De wijze waarop de inhoud van deze bijkomende onderzoeksmaatregel wordt 
geformuleerd, kan in bepaalde gevallen een onmiddellijk nadeel voor een partij opleveren.

Bij het stellen van een prejudiciële vraag daarentegen, ziet de rechter zich niet gecon-
fronteerd met een gebrek aan elementen omtrent de wijze waarop het geschil zelf zich 
voor hem aandient,  maar realiseert hij zich dat er een probleem ontstaan is dat recht-
streeks te maken heeft met de vraag of en hoe bepaalde communautaire normen moeten 
worden geïnterpreteerd en toegepast.

Het enige obstakel dat de oplossing van het geschil nog in de weg staat is de vraag naar 
de  juiste  draagwijdte  van  het  wettelijk  instrument  dat  op  het  geschil  moet  worden 
toegepast. De nationale rechter die een prejudiciële vraag stelt aan het Europees Hof van 
Justitie, verzoekt dit Hof de regel van gemeenschapsrecht uit te leggen, teneinde hem in 
staat te stellen, op basis van het antwoord van het Hof van Justitie, en na deze elementen 
in het debat te hebben gebracht, het voor hem aanhangige geschil op te lossen. 

Het Hof van Justitie zal zich in zijn antwoord overigens ook niet uitspreken over de 
toepassing van het gemeenschapsrecht op de specifieke zaak waarin de prejudiciële vraag 
werd gesteld: het Hof van Justitie verstrekt aan de nationale rechter enkel de elementen 
van interpretatie van het gemeenschapsrecht, die hem in staat moeten stellen, desgeval-
lend, een juiste toepassing te maken van het communautair recht.

Door het stellen van de prejudiciële vraag, neemt de rechter dus nog geen enkel stand-
punt in ten opzichte van de wijze waarop het geschil moet worden opgelost: de prejudi-
ciële vraagstelling beoogt precies om, in een later stadium, de bestaande rechtspunten te 
kunnen beslechten aan de hand van het antwoord. Het is dus een beslissing die weliswaar 

29 Cass. 21okt. 2002, AR S.00.0155.F-S.00.0156.F, AC, 2002, nr. 555. 
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de  verdere  behandeling  van  de  zaak  voorbereidt,  maar  zonder  dat  daarbij  al  wordt 
geoordeeld over welk geschil van feitelijke of juridische aard dan ook en zonder dat daar-
bij  welke  feitelijke  of  rechtsvraag  dan  ook wordt  beslecht  of  daarover  een beslissing 
wordt gewezen, zodat die beslissing derhalve ook geen onmiddellijk nadeel kan berokke-
nen aan één van de partijen. 

23. Het besluit, althans in de hier voorliggende zaak30, moet dus zijn dat de strafrechter 
die bij tussenvonnis enkel een aantal prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie te 
Luxemburg geen enkele  vraag in  feite of  in  rechte  oplost,  zodat  geen rechtstreeks of 
onmiddellijk nadeel aan één van de partijen kan worden berokkend.

24. Wat het belang van de Administratie der Douane en Accijnzen, in de zin van artikel 
17 Gerechtelijk Wetboek betreft, oordelen de appelrechters, in het kader van het onder-
zoek naar de gegrondheid van het hoger beroep: “Nu de procedure voor het Hof van Justi-
tie hoe dan ook geruime tijd in beslag neemt (…), dient vastgesteld dat het bestreden von-
nis, om de vermelde redenen, de uitoefening van de strafvordering in de onderscheiden 
betrokken zaken - mede gelet op het vereiste van berechting binnen een redelijke termijn 
zoals bedoeld in artikel 6 EVRM, - kan belemmeren of in het gedrang brengen en aldus 
een onmiddellijk nadeel kan berokkenen, onder meer, aan de vervolgende partij”.

Bij  het  onderzoek naar  de  ontvankelijkheid van het  hoger  beroep wijzen de appel-
rechters verder, onder meer, op het feit dat de nationale rechter gebonden is door de inter-
pretatie van het gemeenschapsrecht door het Hof van Justitie “zodat het stellen van een 
prejudiciële vraag invloed heeft op de hoofdzaak”.

Ik  meen  dat  deze  overwegingen  geen  hout  snijden:  de  beroepbaarheid  van  een 
beslissing hangt af van de aard van deze beslissing. 

Zoals hiervoor gebleken is heeft de eerste rechter met zijn tussenvonnis van 31 mei 
2007  geen  enkel  geschil  beslecht  en  geen  enkel  voor  één  van  de  partijen  nadelige 
beslissing genomen: hij heeft enkel beslist aan het Hof van Justitie te vragen om hem de 
elementen van interpretatie van het gemeenschaprecht mede te delen, die hem in staat 
moeten stellen het geschil te beslechten.

Het  enkele  feit  dat  de  nationale  rechter  gebonden  is  door  de  interpretatie  van  het 
gemeenschapsrecht door het Hof van Justitie wijzigt niets aan de aard van de beslissing 
tot het stellen van een prejudiciële vraag en maakt deze beslissing op zich niet beroepbaar. 

Hetzelfde geldt voor de overweging van de appelrechters dat het stellen van een preju-
diciële vraag vertraging kan meebrengen bij de afhandeling van de strafvordering: ook dit 
gegeven wijzigt niets aan de aard van de beslissing tot het stellen van een prejudiciële 
vraag. Een beslissing die uit haar aard op zich niet beroepbaar is, wordt immers niet ap-
pelabel door het enkele gegeven dat de beslissing een invloed kan hebben op de termijn 
waarbinnen de strafvordering zal kunnen worden afgehandeld.

Het stellen van een prejudiciële vraag levert overigens een schorsingsgrond op in de zin 
van artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.

Op grond van de hiervoor aangehaalde elementen kan dus besloten worden dat het 
tegen het  tussenarrest  van 6 februari  2008 aangevoerde middel  gegrond is:  de  appel-
rechters die beslissen dat het hoger beroep tegen het tussenvonnis van 31 mei 2007 toe-
laatbaar en ontvankelijk is, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

25. Ook de eiseres II voert hetzelfde middel aan tegen het tussenarrest van 6 februari 
2008, maar haar cassatieberoep was slechts gericht tegen het eindarrest van 24 september 
2009 en niet tegen het tussenarrest van 6 februari 2008. 

30 Deze regel mag evenwel niet zomaar veralgemeend worden: het is niet uitgesloten dat de concrete 
omstandigheden van een welbepaalde zaak zouden toelaten vast te stellen dat er toch enig nadeel aan 
één van de partijen berokkend wordt. In dat geval lijkt een hoger beroep wel mogelijk. 
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Dit betekent dat er, wat haar betreft, eerst een nazicht dient te gebeuren van draagwijdte 
van de devolutieve werking van het cassatieberoep.

26. Wanneer er enkel cassatieberoep werd ingesteld tegen het eindarrest, onderzoekt 
het Hof niet de wettigheid van de arresten alvorens recht te doen en zijn, in principe, de 
middelen die enkel tegen deze tussenarresten zijn gericht niet ontvankelijk31, behalve in 
zoverre die tussenarresten de wettigheid van de einduitspraak zouden aantasten32. 

In zijn arrest van 17 april 1996 oordeelt het Hof dat de beschuldigde, die zich enkel in 
cassatie heeft voorzien tegen het veroordelend arrest dat een hof van assisen tegen hem 
heeft uitgesproken, zich enkel kan beroepen op de onwettigheid van een tussenarrest, in 
zoverre het eindarrest door die onwettigheid kan worden aangetast33. 

Het Hof preciseert in dit arrest dat het middel dat gericht is tegen dit tussenarrest ont-
vankelijk  is,  ook al  is  geen voorziening ingesteld tegen het  tussenarrest  dat de  bekri-
tiseerde beslissing bevat.

27. Wanneer dezelfde redenering zou worden toegepast in de zaak die thans aan de 
beoordeling van het Hof is onderworpen, zou moeten worden vastgesteld dat het (enig) 
middel dat de eiseres II tegen het tussenarrest van 6 februari 2008 aanvoert, - ondanks het 
feit dat deze eiseres geen cassatieberoep aantekende tegen dit tussenarrest -, toch als ont-
vankelijk moet worden beschouwd, wanneer zou blijken dat het eindarrest door de onwet-
tigheid van het tussenarrest wordt aangetast. 

Dit lijkt hier inderdaad het geval te zijn: wanneer het hof van beroep te Antwerpen in 
het tussenarrest van 6 februari 2008 het hoger beroep van de Administratie der Douane en 
Accijnzen tegen het tussenvonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen, waarbij 
een aantal prejudiciële vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, onterecht ontvankelijk heeft verklaard, dan heeft de vaststelling dat het 
tussenarrest, waarbij de appelrechters de zaak ook evoceren, onwettig is, onvermijdelijk 
tot gevolg dat ook het eindarrest, dat voortbouwt op de onwettige evocatie en er onlos-
makelijk mee verbonden is, door dezelfde onwettigheid is aangetast. 

Er dient dan immers vastgesteld te worden dat de appelrechters, door in het bestreden 
tussenarrest van 6 februari 2008 het hoger beroep van de Administratie der Douane en 
Accijnzen onterecht ontvankelijk te verklaren, zichzelf de rechtsmacht toekennen om de 
zaak zelf af te handelen, waar de toegang tot de appelrechters eigenlijk onmogelijk was 
wegens de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep.

28. Dezelfde redenering moet worden doorgetrokken voor de eisers, die enkel een ont-
vankelijk cassatieberoep hebben ingesteld tegen het eindarrest van 24 september 2009, 
maar niet tegen het tussenarrest van 6 februari 2008.

Hiervoor  werd  al  uiteengezet  dat  het  devolutief  karakter  van  het  ontvankelijk  cas-
satieberoep tegen het eindarrest ook reikt tot tussenarrest, indien het eindarrest door de 
onwettigheid van het tussenarrest wordt aangetast: dit betekent dat het Hof, dat vaststelt 
dat het met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd, desgevallend ook ambtshalve de 
schending  van  artikel  1046  en  1050  Gerechtelijk  Wetboek  zal  moeten  aanvoeren  ten 
aanzien van de eisers die enkel een ontvankelijk cassatieberoep instelden tegen het eindar-
rest.

29. De conclusie moet dan ook zijn dat het tussenarrest ten aanzien van alle eisers, be-
halve eiser I, wiens cassatieberoep voorbarig was, dient vernietigd te worden. 

Deze vernietiging brengt eveneens de vernietiging mee ten opzichte van deze eisers van 

31 Cass. 12 nov. 1991, AR 4258, AC, 1991-92, nr. 137; 11 maart 1992, AR 9477, AC, 1991-92, nr. 
362.
32 Cass. 29 jan. 1992, AR 9581, AC, 1991-92, nr. 281. 
33 Cass. 17 april 1996, AR P.96.0022.F, AC, 1996, nr. 116.
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het eindarrest34 dat voortbouwt op het te vernietigen tussenarrest en ervan afhangt.
30. Deze algehele vernietiging van het eindarrest van 24 september 2009, zowel op 

strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak, heeft tot gevolg dat de verschillende middelen, 
die de eisers aanvoeren tegen dit eindarrest, maar die niet tot een ruimere cassatie of cas-
satie zonder verwijzing kunnen leiden, niet meer dienen te worden beantwoord.

31. Rest dan nog de vraag naar de gevolgen van de vernietiging.
Een verwijzing naar een ander hof van beroep lijkt vrijwel zinloos, aangezien het Hof 

zelf heeft vastgesteld dat het hoger beroep van de Administratie der Douane en Accijnzen 
niet ontvankelijk was en er dus geen rechtsmacht of bevoegdheid meer is voor het hof van 
beroep om alsnog uitspraak te doen over het hoger beroep tegen het tussenvonnis van 31 
mei 2007.

De vernietiging van het tussenarrest van 6 februari 2008 en van het eindarrest van 24 
september 2009 plaatst de eisers terug in de toestand waarin zij zich bevonden op het 
ogenblik van het instellen van het hoger beroep tegen het tussenvonnis van de correc-
tionele rechtbank van Antwerpen van 31 mei 2007, dat een aantal prejudiciële vragen 
stelde aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Een logische en proceseconomische oplossing zou dan erin kunnen bestaan dat het Hof 
de arresten van 6 februari 2008 en van 29 september 2009 ten aanzien van alle eisers, be-
halve de eiser I, vernietigt en navolgend vaststelt dat de zaak nog steeds aanhangig is voor 
de correctionele rechtbank te Antwerpen, waarvan de beslissing bij tussenvonnis van 31 
mei 2007 niet voor enige kritiek vatbaar is.

Conclusie: verwerping van het cassatieberoep van de eiser I, vernietiging ten aanzien 
van alle andere eisers van het arrest alvorens recht te doen van 6 februari 2008 en van het 
eindarrest van 24 september 2009, waarbij het Hof zal vaststellen dat de zaak nog steeds 
aanhangig is voor de correctionele rechtbank te Antwerpen.

ARREST

(AR P.09.1592.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
De cassatieberoepen I tot VIII zijn gericht tegen het eindarrest van het hof van 

beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 24 september 2009.
De cassatieberoepen III.1 en III.2, IV, VII en VIII zijn ook gericht tegen het 

arrest alvorens recht te doen van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele 
kamer, van 6 februari 2008.

Het cassatieberoep IX is enkel gericht tegen het arrest alvorens recht te doen 
van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 februari 2008.

De eiser I voert geen middel aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht middelen 

aan.
De eiseres III.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier midde-

len aan.
De eiseres III.2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie midde-

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

34 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4de ed., 2007, p. 1502, nrs. 3499 en 3500.
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aan. 
De eiseres V voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
De eiseres VI en IX voert in eenzelfde memorie die aan dit arrest is gehecht, 

twee middelen aan.
De eiseres VII voert geen middel aan.
De eiseres VIII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
VOORGAANDE RECHTSPLEGING
De Belgische Staat heeft wegens diverse inbreuken op de douane- en accijns-

wetgeving  meerdere  personen  rechtstreeks  gedagvaard  voor  de  correctionele 
rechtbank te Antwerpen. 

De correctionele rechtbank te Antwerpen heeft bij tussenvonnis van 31 mei 
2007 het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een reeks prejudici-
ële vragen gesteld omtrent de uitlegging van de artikelen 5, 202 en 221 CDW. 

De Belgische Staat kwam van dit vonnis in hoger beroep. 
Het arrest alvorens recht te doen van het hof van beroep te Antwerpen van 6 

februari 2008 verklaart dit hoger beroep ontvankelijk, doet het bestreden vonnis 
teniet, trekt de zaak aan zich en beveelt de heropening van het strafrechtelijk en 
civielrechtelijk debat met inbegrip van de problematiek van de gebeurlijke sa-
menvoeging van alle of sommige van deze zaken en van de gebeurlijke prejudi-
ciële vraagstelling aan het Hof van Justitie. 

Het eindarrest van het hof van beroep te Antwerpen van 24 september 2009 is 
bij verstek gewezen tegen de eiser I (F. D.), de verweerder VII.2/VIII.3 (L. D. 
V.), de verweerder VII.3 (L. G.), de verweerster VIII.5 (Pasha Tech Ltd), in af-
wezigheid van de verweerster VII.7 (Forwarding & Shipping Group nv) en op te-
genspraak tegenover de overige eisers en verweerders. 

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voorafgaande vaststelling
Het Hof gaat ervan uit dat de cassatieberoepen enkel gericht zijn tegen de be-

slissingen die de eisers kunnen schaden. 
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser I (F. D.)
Het bestreden arrest is ten aanzien van de eiser I bij verstek gewezen. Over-

eenkomstig de artikelen 187, 373 en 413 Wetboek van Strafvordering is het cas-
satieberoep dat de eiser I heeft ingesteld binnen de gewone termijn van verzet, 
niet ontvankelijk.

Middelen tegen het arrest alvorens recht te doen van 6 februari 2008
De eiseressen III (Van Landeghem bvba en Anex bvba), de eiser IV (H. V. L.) 

en de eiseres VI en IX (Firma De Vos nv) voeren in een gelijkaardig middel 
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schending aan van de artikelen 1046 en 1050 Gerechtelijk Wetboek: het vonnis 
dat overeenkomstig artikel 234 EG een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van 
Justitie is, anders dan het bestreden arrest oordeelt, een beslissing van inwendige 
aard, zoals bepaald in artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek, en is dus overeenkom-
stig dit artikel niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

Artikel  1046 Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat  beslissingen of  maatregelen 
van inwendige aard, zoals bepaling van de rechtsdag, uitstel, weglating van de 
rol en doorhaling, alsmede vonnissen waarbij wordt bevolen dat partijen in per-
soon moeten verschijnen, niet vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep. Deze be-
paling is van toepassing in strafzaken.

Dergelijke beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn de beslissin-
gen of de maatregelen waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of juri-
dische  aard  beslecht  of  niet  reeds  een  beslissing  daarover  wijst,  zodat  de 
beslissing geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat alvorens nader 
te beslissen het vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 31 mei 
2007 op grond van artikel 234 EG een aantal prejudiciële vragen heeft gesteld 
aan het Hof van Justitie omtrent de uitlegging van de artikelen 5, 202 en 221 
CDW, onder meer over de mogelijkheid tot navordering van invoerrechten en de 
vraag naar  de hoedanigheid van de douaneschuldenaar.  Het blijkt  niet dat  de 
rechters daarbij reeds uitspraak hebben gedaan over een geschil van feitelijke of 
juridische aard of daarover reeds een beslissing hebben gewezen. Het stellen van 
prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie is te dezen dan ook een beslissing 
die geen onmiddellijk nadeel berokkent aan een van de partijen. 

Dat de beslissingen van het Hof van Justitie gevolgen kunnen hebben voor de 
beslechting van het geschil ten gronde en door hun bindende kracht eventueel 
nadelig  kunnen  zijn  voor  een  van  de  partijen,  wijzigt  niet  de  aard  van  de 
beslissing die de prejudiciële vraag heeft gesteld. Die beslissing zelf schaadt de 
partijen niet. Het is dus geen beslissing alvorens recht te doen in de zin van de 
artikelen 19, tweede lid,  en 1050 Gerechtelijk Wetboek, maar uitsluitend een 
beslissing van inwendige aard in de zin van artikel 1046 Gerechtelijk Wetboek.

Hieruit volgt dat het vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 
31 mei 2007 niet vatbaar is voor hoger beroep.

Het bestreden arrest alvorens recht te doen van 6 februari 2008 dat anders be-
slist, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

De middelen zijn gegrond.
Eerste middel van de eiseres II (CMA CGM Logistics nv)
Het cassatieberoep van de eiseres II is enkel gericht tegen het eindarrest van 24 

september 2009. Het middel dat dezelfde draagwijdte heeft als de hiervoor be-
sproken middelen tegen het arrest alvorens recht te doen van 6 februari 2008, is 
enkel gericht tegen dit arrest alvorens recht te doen en niet tegen het eindarrest 
van 24 september 2009.

In de regel onderzoekt het Hof enkel de regelmatigheid van de beslissingen 
waartegen het cassatieberoep is gericht. Als het cassatieberoep enkel gericht is 
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tegen het eindarrest, onderzoekt het Hof dus niet de wettigheid van het arrest al-
vorens recht te doen en waartegen geen cassatieberoep is ingesteld. Enkel indien 
een beslissing alvorens recht te doen de wettigheid van de eindbeslissing zou 
aantasten, onderzoekt het Hof de wettigheid van het arrest alvorens recht te doen, 
ook al is het cassatieberoep niet tegen die beslissing alvorens recht te doen ge-
richt. 

Hier tast de hiervoor omschreven onwettigheid van het arrest alvorens recht te 
doen van 6 februari 2008, de wettigheid aan van het eindarrest van 24 september 
2009. De onwettigheid van het bestreden eindarrest is immers veroorzaakt door 
de onwettigheid van het arrest alvorens recht te doen dat het hoger beroep onte-
recht ontvankelijk verklaart.

Het middel dat gericht is tegen het arrest alvorens recht te doen, is derhalve 
ontvankelijk, ook al is geen cassatieberoep ingesteld tegen het arrest alvorens 
recht te doen dat de bekritiseerde beslissing bevat.

Het middel is om de hiervoor uiteengezette redenen eveneens gegrond.
Ambtshalve middel tegen het arrest alvorens recht te doen van 6 februari 2008
Op de gronden hiervoor vermeld in antwoord op de middelen tegen het arrest 

alvorens recht te doen van 6 februari 2008 en die het Hof hier ambtshalve aan-
voert, dient dit arrest alvorens recht te doen ook ten aanzien van de eiseres V 
(DSV Road nv) en de eiseres VIII (Kuenhe+Nagels Logistics nv) te worden ver-
nietigd ook al voeren ze tegen dit arrest alvorens recht te doen geen middel aan. 

Overige middelen
De overige middelen die niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing 

kunnen leiden, behoeven geen antwoord.
Omvang van de cassatie 
De vernietiging  van  het  arrest  alvorens  recht  te  doen  van  6  februari  2008 

brengt de vernietiging mee van het eindarrest van 24 september 2009 dat erop 
steunt en ervan afhangt. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser I (F. D.).
Veroordeelt die eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
Vernietigt voor de overige eisers het arrest alvorens recht te doen van 6 februa-

ri 2008 en het eindarrest van 24 september 2009.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde arresten.
(...)
Stelt vast dat ingevolge de hiervoor uitgesproken vernietiging, de zaak nog 

steeds aanhangig is bij de correctionele rechtbank te Antwerpen.

30 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
M. Cornette, Antwerpen, P. de Bandt, Brussel, F. De Ruyck, Antwerpen, De Bruyn, F. 
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Marneffe, Antwerpen, Maes en De Baets.

Nr. 230

2° KAMER - 30 maart 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - 
BEKLAAGDE VEROORDEELD TOT DWANGSOM - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING IN OPHEFFING VAN DE 
DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING VAN DE DWANGSOM ONGEGROND VERKLAARD - HOGER 
BEROEP VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - BEVESTIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS - 
CASSATIEBEROEP VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND AAN 
DE RECHTSTREEKS GEDAAGDE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

2º DWANGSOM - STRAFZAKEN - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - BEKLAAGDE 
VEROORDEELD TOT DWANGSOM - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING IN OPHEFFING VAN DE DWANGSOM 
- VORDERING TOT OPHEFFING VAN DE DWANGSOM ONGEGROND VERKLAARD - HOGER BEROEP VAN 
DE RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - BEVESTIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS - CASSATIEBEROEP 
VAN DE RECHTSTREEKS DAGENDE PARTIJ - CASSATIEBEROEP NIET BETEKEND AAN DE RECHTSTREEKS 
GEDAAGDE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Niet-ontvankelijk is het cassatieberoep van de rechtstreeks dagende partij tot oph-
effing  van  een dwangsom die  dit  cassatieberoep  tegen  de  beslissing  van de appel-
rechters,  die  het  beroepen  vonnis,  waarbij  de  rechtstreekse  dagvaarding  ongegrond 
wordt verklaard, bevestigen, niet heeft doen betekenen aan de rechtstreeks gedaagde  
partij1. (Art. 418, Sv.)

(V. e.a. T. PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE MECHELEN)

ARREST

(AR P.09.1698.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Antwerpen correctionele kamer, van 21 oktober 2009.
De eisers voeren in een memorie één middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de cassa-

tieberoepen van de eisers, rechtstreeks dagende partijen tot opheffing van een 
hen bij vonnis opgelegde dwangsom, aan de verweerder werden betekend.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
1 Cass., 6 maart 1990, AR 3597,  AC, 1989-90, nr. 410; Cass., 9 juni 2009, AR P.09.0140.N,  AC, 
2009, nr. 386.
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Middel
2. Het middel betreft niet de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen. Het be-

hoeft geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

30 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. W. Slosse, Antwerpen.

Nr. 231

2° KAMER - 30 maart 2010

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONWETTIG OF ONREGELMATIG 
BEWIJS - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONWETTIG OF ONREGELMATIG 
BEWIJS - ANDERE BEWIJSMIDDELEN - GEVOLG

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONWETTIG OF ONREGELMATIG BEWIJS - 
STRAFVORDERING - GEVOLG

4º STRAFVORDERING - BEWIJS - ONWETTIG OF ONREGELMATIG BEWIJS - GEVOLG

1º en 2° De regels met betrekking tot de bewijsvoering vereisen, in principe, dat de rechter  
de onwettig of onregelmatig bevonden bewijzen uit het debat weert samen met de ele-
menten die er het gevolg van zijn; dit verhindert evenwel niet dat de rechter uitspraak  
doet op grond van andere bewijselementen die, zonder aangetast te zijn door enig ge-
brek, aan het vrije debat tussen partijen onderworpen zijn1.

3º en 4° Het niet toelaatbaar verklaren of uitsluiten van alle bewijsmiddelen wegens de on-
wettigheid of de onregelmatigheid ervan of wegens de onmogelijkheid om de wettigheid  
of de regelmatigheid ervan te onderzoeken, leidt niet tot de niet-ontvankelijkheid van de 
strafvordering;  de  strafvordering  en  het  recht  om  de  strafvordering  uit  te  oefenen  
ontstaan immers door het  plegen van het  misdrijf  zelf,  ongeacht  de wijze waarop zij  
verder worden uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring ver-
loopt2.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. K. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger:
1.  De vervolging van de verweerders heeft,  onder meer,  betrekking op een interna-

tionale drugtrafiek van amfetamines naar Zweden.
Het onderzoek in deze zaak startte in België met een proces-verbaal, opgesteld door de 

federale  gerechtelijke  politie  te  Gent  op basis  van informatie  vanuit  Zweden,  waaruit 

1 Zie de concl. van het OM.
2 Ibid.
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bleek dat  een Zweedse onderdaan zich in Gent  bevoorraadde met grote  hoeveelheden 
amfetamines. Deze inlichtingen waren mede het resultaat van een telefoontap in Zweden.

2. Het cassatieberoep van de eiser is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te 
Antwerpen, correctionele kamer, van 24 september 2009 en 12 november 2009.

In het tussenarrest van 24 september 2009 beslissen de appelrechters, alvorens verder 
recht te doen, het openbaar ministerie te verzoeken om de beslissing van de arrondisse-
mentsrechtbank van Göteborg (Zweden), waarbij machtiging werd verleend om tot tele-
foontap over te gaan, en de stukken van het onderzoek voorafgaand aan deze beslissing op 
te vragen bij de Zweedse bevoegde autoriteiten en hierbij te laten nagaan of een en ander 
conform de Zweedse wetgeving is geschied en deze stukken bij het dossier van de recht-
spleging te voegen. De zaak wordt met het oog op de uitvoering van dit verzoek uitgesteld 
naar een latere zitting.

In het eindarrest van 12 november 2009 nemen de appelrechters akte van de (overigens 
met redenen omklede) weigering van het openbaar ministerie om op hun verzoek in te 
gaan.  Zij stellen dientengevolge vast dat de regelmatigheid van het onderzoek niet kan 
worden gecontroleerd en verklaren, op die grond, de strafvordering niet ontvankelijk.

3. De drie onderdelen van het enig middel van de eiser zijn in werkelijkheid enkel 
gericht tegen het eindarrest van 12 november 2009.

Deze onderdelen zijn, hetzij niet ontvankelijk of zij kunnen om andere cassatietechnis-
che redenen niet worden aangenomen, zodat zij in elk geval geen cassatie kunnen oplev-
eren.

4. Ik meen op die onderdelen niet verder te moeten ingaan, omdat er, naar mijn oordeel, 
aanleiding bestaat om, althans met betrekking tot het cassatieberoep tegen het arrest van 
12 november 2009, ambtshalve de schending aan te voeren van artikel 1 Voorafgaande 
Titel van het Wetboek van Strafvordering en van de artikelen 159 en 191 Wetboek van 
Strafvordering.

5. De strafvordering, in de zin van het recht om te vervolgen, ontstaat door het louter 
plegen van het misdrijf3.

In een aantal gevallen zal de rechter evenwel moeten vaststellen dat de strafvordering 
niet ontvankelijk is.

Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn:
-            wanneer de dagvaarding of de burgerlijke partijstelling nietig, onregelmatig of 

niet ontvankelijk is;
-            wanneer het feit verjaard is;
-            wanneer het misdrijf een klachtmisdrijf betreft en er geen klacht is van de door 

het misdrijf benadeelde persoon;
-            wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden waaronder de Belgische gerechten 

bevoegd zijn voor de uitoefening van de strafvordering wegens misdaden of wanbedrijven 
buiten het Rijk gepleegd;

-            wanneer  een tweede vervolging uitgesloten is  wegens de regel "non bis in 
idem";

-            wanneer voor hetzelfde feit reeds een minnelijke schikking werd betaald;
-            wanneer, in geval van uitlevering, voor bepaalde misdrijven niet kan worden 

vervolgd wegens het specialiteitsbeginsel.
6.  Deze  lijst  van  voorbeelden  is  uiteraard  verre  van  exhaustief  en  het  Hof  heeft 

overigens zelf  beslist  dat  er  ook sprake kan zijn  van de niet-ontvankelijkheid van de 

3 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 2007, p. 9, nr. 7.
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strafvordering in gevallen die niet specifiek door de wet zijn voorzien4.
Toch  kunnen  de  hiervoor  aangehaalde  voorbeelden  volstaan  om  te  illustreren  dat 

advocaat-generaal MOK een juiste analyse maakt, waar hij preciseert in zijn conclusie 
voor het arrest van 4 december 19795 van de Hoge Raad der Nederlanden dat men in het 
algemeen  kan  stellen  dat  de  strafvordering  slechts  niet-ontvankelijk  is  als  de 
strafvordering (of het recht de strafvordering uit te oefenen) hetzij nooit heeft bestaan, 
hetzij niet bestaat tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan, hetzij niet meer bestaat, 
omdat de strafvordering vervallen is6.

7. Hoewel uit bepaalde rechtspraak7 van het Hof zou kunnen worden afgeleid dat de 
onrechtmatigheid  van  het  bewijs  moet  worden  gesanctioneerd  met  de  niet-
ontvankelijkheid  van  de  strafvordering,  moet  met  R.  DECLERCQ8,  Ph.  TRAEST9 en  R. 
VERSTRAETEN10 worden aangenomen dat  het  probleem van de onrechtmatigheid van  de 
bewijsgaring en, bij uitbreiding, het probleem van de onmogelijkheid om het rechtmatig 
karakter van de bewijsvoering te controleren, geen invloed heeft op de ontvankelijkheid 
van  de  strafvordering:  het  eventuele  onrechtmatig  karakter  van  het  bewijs  of  de 
onmogelijkheid om de rechtmatigheid ervan te controleren tast het bestaan of het verder 
bestaan van de strafvordering niet aan. Ook het Hof heeft dit meermaals gezegd11.

De strafvordering ontstaat immers door het plegen van het misdrijf zelf en de wijze 
waarop  de  strafvordering  naderhand  wordt  uitgeoefend  heeft  geen  invloed  op  het 
(voort)bestaan van de strafvordering.

8. De rechtspraak12 laat overigens toe dat de rechter het onrechtmatig verkregen bewijs 
en  alles  wat  eruit  is  voortgevloeid,  uitsluit  of  ontoelaatbaar  verklaart,  maar  toch  een 
veroordeling  uitspreekt  op  grond  van  de  resterende  bewijselementen,  die  totaal 
onafhankelijk van het onrechtmatig bewijs werden verzameld.

Wanneer de rechter vaststelt dat alle voorhanden zijnde bewijselementen onrechtmatig 
zijn of dat het rechtmatig karakter ervan niet kan gecontroleerd warden, bij gebrek aan 
voldoende  toetsingsgegevens,  mag  hij  dus  niet  de  niet-ontvankelijkheid  van  de 
strafvordering vaststellen, maar moet of kan hij omwille van het waardeloze13 karakter 
van het bewijs, de beklaagde vrijspreken.

De  appelrechters  die  de  strafvordering  niet-ontvankelijk  verklaren  omdat  de  regel-
matigheid  van  het  onderzoek  niet  kan  worden  gecontroleerd,  verantwoorden  dus  hun 
beslissing niet naar recht.

9. Deze vaststelling moet leiden tot de vernietiging van het arrest van 12 november 
2009 en het enig middel van de eiser dat, zo het al gegrond ware, niet tot ruimere cassatie 
of cassatie zonder verwijzing zou kunnen leiden, moet niet meer worden beantwoord.

10. Thans rest enkel nog de vraag wat de invloed is van de vernietiging van het eindar-
rest van 12 november 2009 op het tussenarrest van 24 september 2009, waarbij de appel-

4 Cass. 6 mei 1993, AR 6416, AC, 1993, p. 455, met concl; adv.-gen. BRESSELEERS.
5 HR, 4 dec. 1979, NJ, 1980, nr. 356, p. 1185.
6 TRAEST, Ph., Het Bewijs in Strafzaken, 1992, Mys & Breesch, uitgevers, nr. 668.
7 Zie Cass. 4 maart 1929, Pas., 1929, I, 118; 13 mei 1986, AC, 1985-86, nr. 558 met concl. adv.-gen. 
du JARDIN.
8 DECLERCQ, R., La preuve en matière pénale, 1988, ED; Swinnen, p. 58.
9 Zie voetnoot 4.
10 Verstraeten, R., Handboek Strafvordering, 4de ed. 2005, p. 865, nr. 181.
11 Cass. 23 dec. 1998, AR A.94.0001.F, AC, 1998, nr. 534; 15 juni 2005, AR P.05.0572.F, AC, 2005, 
nr. 345.
12 Cass. 4 jan. 1994, AR 6388, AC, 1994, nr. 1 met concl. Adv.-gen. du JARDIN; 23 dec. 1998, AR 
A.94.0001.F, AC, 1998, nr. 534; 14 dec. 1999, AR P.099.1585.N, AC, 1999, nr. 678; 9 juni 2004, AR 
P.04.0603.F, AC, 2004, nr. 314.
13 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 2007, p. 842, nr. 1794.
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rechters aan het openbaar ministerie vragen bijkomende stukken aan het dossier te voe-
gen.

Dit laatste arrest lijkt mij volkomen regelmatig en conform de wet.
In de mate dat het enig middel van de eiser in werkelijkheid enkel gericht is tegen het 

eindarrest, zou het cassatieberoep tegen het tussenarrest van 24 september 2009 dus di-
enen verworpen te worden en zou dienen vastgesteld te worden dat het ambtshalve onder-
zoek, althans wat dit tussenarrest betreft, geen resultaat oplevert.

Een dergelijke benadering doet evenwel een wel heel bijzondere situatie ontstaan: de 
rechters op verwijzing zullen immers dienen vast te stellen dat de vraag tot voeging van 
bepaalde stukken die tot het parket-generaal te Antwerpen werd gericht in het bestreden 
tussenarrest van 24 september 2009, nog niet beantwoord werd. Bovendien is het niet zek-
er dat de rechters op verwijzing de mening van het hof van beroep te Antwerpen zullen 
delen:  het  is  immers  niet  uitgesloten  dat  zij  van  oordeel  zijn  dat  het  ook  zonder  de 
gevraagde voeging, mogelijk is uitspraak te doen over de regelmatigheid van het onder-
zoek.

Ik meen bijgevolg dat het Hof dient te overwegen om de cassatie uit te breiden tot het 
tussenarrest van 24 september 2009, wegens het innig verband dat tussen de twee arresten 
bestaat. Een dergelijke beslissing plaatst de partijen opnieuw in de positie die zij hadden 
vóór  het  tussenarrest  en  geeft  aan  de  rechters  op  verwijzing  een  grotere 
bewegingsvrijheid.

CONCLUSIE: vernietiging van de arresten van 24 september 2009 en 12 november 
2009.

ARREST

(AR P.09.1789.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Ant-

werpen, correctionele kamer, van 24 september 2009 en 12 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Cassatieberoep tegen het arrest van 24 september 2009
1. Het middel van de eiser is enkel gericht tegen het arrest van het hof van be-

roep te Antwerpen, correctionele kamer, van 12 november 2009.
Cassatieberoep tegen het arrest van 12 november 2009
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 159 en 191 Wetboek van Strafvordering.
2. De regels met betrekking tot de bewijsvoering vereisen, in principe, dat de 

rechter de onwettig of onregelmatig bevonden bewijzen uit het debat weert sa-
men met de elementen die er het gevolg van zijn. Dit verhindert evenwel niet dat 
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de rechter uitspraak doet op grond van andere bewijselementen die, zonder aan-
getast te zijn door enig gebrek, aan het vrije debat tussen partijen onderworpen 
zijn. 

Wanneer een partij  op geloofwaardige wijze aanvoert dat een bewijsmiddel 
onwettig of onregelmatig is of wanneer daaromtrent bij de rechter zelf twijfel is 
ontstaan, vermag de rechter die vaststelt dat de hem voorgelegde gegevens niet 
volstaan om het onwettig of onregelmatig karakter van het bewijsmiddel te on-
derzoeken, wettig dit bewijsmiddel ontoelaatbaar verklaren. 

Wanneer de onmogelijkheid om de wettigheid of de regelmatigheid van het 
aangebrachte bewijs te onderzoeken slaat op alle bewijsmiddelen die tot staving 
van de strafvordering worden aangebracht, kan dit leiden tot het niet toelaatbaar 
verklaren of uitsluiten van het geheel van deze bewijsmiddelen.

Het niet toelaatbaar verklaren of uitsluiten van alle bewijsmiddelen wegens de 
onwettigheid of de onregelmatigheid ervan of wegens de onmogelijkheid om de 
wettigheid of de regelmatigheid ervan te onderzoeken, leidt evenwel niet tot de 
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering.

De strafvordering en het recht om de strafvordering uit te oefenen ontstaan im-
mers door het plegen van het misdrijf zelf, ongeacht de wijze waarop zij verder 
worden uitgeoefend en onafhankelijk van de wijze waarop de bewijsgaring ver-
loopt.

3. De appelrechters die vaststellen dat wegens de weigering van het openbaar 
ministerie om de bij het tussenarrest van 24 september 2009 bepaalde stukken bij 
te brengen, de regelmatigheid van het onderzoek niet kan worden gecontroleerd 
en op die grond de strafvordering niet  ontvankelijk verklaren, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Middel
4. Het middel dat niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing kan 

leiden, behoeft geen antwoord.
Omvang van de cassatie 

5. De hierna uit te spreken vernietiging van het bestreden arrest van 12 novem-
ber 2009 dient uitgebreid te worden tot het tussenarrest van 24 september 2009, 
gelet op het innige verband dat tussen de twee arresten bestaat.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt de bestreden arresten van het hof van beroep te Antwerpen, correc-
tionele kamer, van 24 september 2009 en 12 november 2009.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde arresten.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.

30 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger advocaat-generaal.

Nr. 232

2° KAMER - 30 maart 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF 
DAT NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN - DRAAGWIJDTE

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
VERPLICHTING OM HET GEDEELTE VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE 
BEPALEN - DRAAGWIJDTE

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
HERROEPING VAN DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERPLICHTING OM HET GEDEELTE 
VAN DE VRIJHEIDSSTRAF DAT NOG MOET WORDEN ONDERGAAN TE BEPALEN - DRAAGWIJDTE

1º, 2° en 3° Artikel 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering, dat bepaalt dat, ingeval het een  
vonnis betreft tot herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, de strafuitvoer-
ingsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank het gedeelte bepaalt van de vrijheidsstraf dat  
de veroordeelde nog moet ondergaan rekening houdend met de periode van de proeftijd  
die goed is verlopen en met de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de 
voorwaarden te respecteren die hem waren opgelegd, vereist niet  dat de strafuitvoer-
ingsrechtbank uitdrukkelijk het aantal dagen van de vrijheidstraf vermeldt dat de vero-
ordeelde nog moet ondergaan.

(S.)

ARREST

(AR P.10.0431.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank 

te Gent van 17 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 68, §5 Wet Strafuitvoering: het 

bestreden vonnis bepaalt na de herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstel-
ling van de eiser enkel het aantal dagen waarmee het strafrestant dient te worden 
verminderd, maar niet het aantal dagen dat de eiser nog moet ondergaan.

2. Artikel 68, §5, tweede lid, Wet Strafuitvoering bepaalt: "Ingeval het een 
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vonnis betreft tot herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalt 
de  strafuitvoeringsrechter  of  de strafuitvoeringsrechtbank het  gedeelte  van de 
vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet ondergaan rekening houdend met de 
periode van de proeftijd die goed is verlopen en met de inspanning die de veroor-
deelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die hem waren opge-
legd."

Dit artikel vereist niet dat de strafuitvoeringsrechtbank uitdrukkelijk het aantal 
dagen van de vrijheidsstraf vermeldt dat de eiser nog dient te ondergaan.

3. Het bestreden vonnis beslist als volgt: "Rekening houdende met de periode 
waarin de voorwaardelijke invrijheidstelling wel een goed verloop kende en ver-
oordeelde inspanningen heeft gedaan om de hem opgelegde voorwaarden na te 
leven, beslist het strafrestant te verminderen met 2100 dagen." Met die beslissing 
is uitspraak gedaan over het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de eiser na de her-
roeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling nog moet ondergaan.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
4. 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 in de kosten.

30 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van Volsem – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Delbrouck, Hasselt.

Nr. 233

2° KAMER - 31 maart 2010

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELMATIGHEID 
VAN DE RECHTSPLEGING - TOEZICHT - DRAAGWIJDTE

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - TOEZICHT - DRAAGWIJDTE

3º OPENBAAR MINISTERIE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - VORDERING - KWALIFICATIE VAN DE MISDRIJVEN

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OPENBAAR 
MINISTERIE - VORDERING - KWALIFICATIE VAN DE MISDRIJVEN

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKEPARTIJSTELLING - KWALIFICATIE 
VAN HET MISDRIJF - VERNIETIGING VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE KLACHT - GEVOLG VOOR DE 
KWALIFICATIE
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6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BURGERLIJKEPARTIJSTELLING - KWALIFICATIE VAN HET 
MISDRIJF - VERNIETIGING VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE KLACHT - GEVOLG VOOR DE 
KWALIFICATIE

1º en 2° Artikel 235bis Sv. maakt de kamer van inbeschuldigingstelling niet alleen bevoegd 
om ambtshalve toezicht uit te oefenen op het gerechtelijk onderzoek maar verplicht haar 
ook om dat toezicht uit te oefenen wanneer zij  daar met opgave van omstandige en  
duidelijke  redenen  om  wordt  verzocht;  haar  kan  niet  worden  verweten  dat  zij,  na  
heropening van het debat, een stuk of een akte waarvan de geldigheid niet werd betwist,  
niet ambtshalve nietig heeft verklaard. 

3º en 4° Het staat aan het openbaar ministerie om, wanneer het de regeling van de rechts-
pleging door de raadkamer vordert, een, zelfs voorlopige kwalificatie te geven aan de  
misdrijven waarvoor het de buitenvervolgingstelling of de verwijzing vraagt.

5º en 6° De vormvereisten waaraan een burgerlijkepartijstelling moet voldoen hebben geen  
gevolgen voor de kwalificatie die aan het misdrijf waarvan daarin aangifte wordt gedaan, 
moet worden gegeven; die kwalificatie kan dezelfde zijn als die in de klacht waarvan het  
proces-verbaal nietig verklaard is, zonder dat hieruit volgt dat het nietig verklaarde stuk 
op onrechtmatige wijze is gebruikt.

(V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1917.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 november 2009.
Het cassatieberoep is beperkt tot de beschikkingen van het arrest dat uitspraak 

doet met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.
Op de rechtszittingen van 17 en 31 maart 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean 

de Codt verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop gecon-
cludeerd.

Overeenkomstig artikel  1107,  derde lid,  Gerechtelijk  Wetboek,  werd op 30 
maart 2010 namens de eiseres, in antwoord op de mondelinge conclusie van het 
openbaar ministerie, een nota neergelegd op de griffie.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiseres verwijt het arrest dat het de bewijskracht van haar conclusie mis-

kent door te oordelen dat zij, enerzijds, erover geklaagd heeft dat de stukken die 
de kamer van inbeschuldigingstelling nietig heeft verklaard, in het dossier van de 
rechtspleging zijn gebleven en, anderzijds, dat het dossier de stukken niet bevatte 
die betrekking hebben op de derde burgerlijkepartijstellling van de klager.

Om te beslissen dat de rechtspleging regelmatig is, hebben de appelrechters 
zich evenwel niet beperkt tot het formuleren van de overwegingen waarop het 
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middel kritiek uitoefent.
Het arrest wijst er immers ook op dat de blijvende aanwezigheid van de nietig 

verklaarde stukken het verloop van de strafvordering niet onherroepelijk nietig 
maakt, aangezien de gevolgen van de nietigverklaring moeten beoordeeld wor-
den in het licht van het toezicht op de bewijsverkrijging en die stukken daarmee 
geen verband houden.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft overigens verwezen naar haar ar-
rest van 29 mei 2007 dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid van de strafvor-
dering heeft verworpen op grond dat die, overeenkomstig artikel 70 Wetboek 
van Strafvordering, op gang was gebracht op vordering van de procureur des Ko-
nings.

Het middel dat gericht is tegen een overtollige reden, is niet ontvankelijk bij 
gebrek aan belang. 

Tweede middel
Artikel 235bis Wetboek van Strafvordering maakt de kamer van inbeschuldi-

gingstelling niet alleen bevoegd om ambtshalve toezicht uit te oefenen op het ge-
rechtelijk onderzoek maar verplicht haar ook om dat toezicht uit te oefenen wan-
neer zij daar met opgave van omstandige en duidelijke redenen om wordt ver-
zocht.

Dat rechtscollege kan niet worden verweten dat het, na heropening van het de-
bat,  een  stuk  of  een  akte  waarvan  de  geldigheid  niet  werd  betwist,  niet 
ambtshalve nietig heeft verklaard.

De eiseres heeft zich ertoe beperkt aan te voeren dat de stukken betreffende de 
derde, op 11 juni 2007 tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zich 
niet in het dossier bevonden toen haar raadsman inzage ervan heeft gekregen en 
dat het nummer van het stuk leek gewijzigd te zijn. Het lijkt niet dat zij voor de 
appelrechters heeft aangevoerd dat die akte, evenals de beide voorgaande klach-
ten, de nietigheid van de rechtspleging met zich bracht.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Derde middel
De eiseres wijst erop dat de vordering van de procureur des Konings, ter om-

schrijving van de misdrijven, dezelfde bewoordingen gebruikt als de klager in 
zijn burgerlijkepartijstellingen. Zij leidt daaruit af dat het arrest het gebruik toe-
staat, door het  openbaar ministerie,  van stukken waarvan de kamer van inbe-
schuldigingstelling nochtans de verwijdering uit  het  dossier  had bevolen.  Het 
middel vat dit op als een schending van artikel 235bis, §6, Wetboek van Straf-
vordering.

Het  staat  aan het  openbaar  ministerie  om, wanneer  het  de  regeling van de 
rechtspleging door de raadkamer vordert, een, zelfs voorlopige, omschrijving te 
geven van de misdrijven waarvoor het de buitenvervolgingstelling of de verwij-
zing vraagt.

De vormvereisten waaraan een burgerlijke partijstelling moet voldoen, hebben 
geen gevolgen voor de omschrijving die aan het misdrijf waarvan daarin aangifte 
gedaan wordt, moet worden gegeven.
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Die omschrijving kan dus dezelfde zijn als die in de klacht waarvan het pro-
ces-verbaal nietig verklaard is, zonder dat daarom hieruit volgt dat het nietig ver-
klaarde stuk op onrechtmatige wijze is gebruikt.

Het middel faalt naar recht.
Vierde middel
Het arrest wordt verweten dat het niet antwoordt op de conclusie waarin de ei-

seres erover klaagt dat, lang nadat het dossier voor de goede gang van zaken is 
meegedeeld,  nietige  stukken  waarvan  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling 
nochtans de onmiddellijke verwijdering uit het dossier had bevolen, in dat dos-
sier zijn blijven steken. De eiseres voert eveneens aan dat de appelrechters niet 
op de bewering hebben geantwoord volgens welke de onderzoeksmagistraat de 
stukken betreffende de betwiste tweede burgerlijkepartijstelling eerst uit het dos-
sier heeft verwijderd nadat hij het dossier niet meer in zijn bezit had omdat het 
aan het parket was overgezonden.

De appelrechters dienden de conclusie van de eiser dienaangaande niet anders 
te beantwoorden dan zij hebben gedaan, aangezien het aangevoerde verweer irre-
levant is geworden om de redenen die het arrest overigens opgeeft om te beslui-
ten dat de rechtspleging regelmatig is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 eiseres in de kosten.

31 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S, 
Moureaux, Brussel en M. Blairon, Brussel.

Nr. 234

2° KAMER - 31 maart 2010

1º TERECHTZITTINGSMISDRIJF - HOF VAN BEROEP - SMAAD AAN EEN MAGISTRAAT - 
VEROORDELEND ARREST - RECHTSCOLLEGE VOORGEZETEN DOOR DE GESMADE PERSOON - 
CASSATIEBEROEP - MIDDEL VOERT DE MISKENNING AAN VAN HET RECHT OP EEN ONAFHANKELIJK EN 
ONPARTIJDIG GERECHT - ONTVANKELIJKHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ZITTINGSMISDRIJF - HOF VAN BEROEP - SMAAD AAN EEN 
MAGISTRAAT - VEROORDELEND ARREST - RECHTSCOLLEGE VOORGEZETEN DOOR DE GESMADE 
PERSOON - CASSATIEBEROEP - MIDDEL VOERT DE MISKENNING AAN VAN HET RECHT OP EEN 
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ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG GERECHT - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - ZITTINGSMISDRIJF 
- HOF VAN BEROEP - SMAAD AAN EEN MAGISTRAAT - VEROORDELEND ARREST - RECHTSCOLLEGE 
VOORGEZETEN DOOR DE GESMADE PERSOON - CASSATIEBEROEP - MIDDEL VOERT DE MISKENNING 
AAN VAN HET RECHT OP EEN ONAFHANKELIJK EN ONPARTIJDIG GERECHT - ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de eiseres  
werd veroordeeld wegens smaad aan een magistraat door een rechtscollege dat door de  
gesmade persoon wordt voorgezeten, wanneer niet blijkt dat de eiseres om wraking van  
die magistraat heeft verzocht en evenmin dat zij de betwisting, die zij voor het eerst voor  
het Hof van Cassatie opwerpt, aanhangig heeft gemaakt bij het hof van beroep dat on-
verwijld over het zittingsmisdrijf uitspraak diende te doen1. (Art. 828, 1°, Ger.W.; Art. 181, 
Sv.)

(B. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0031.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten (nummers 4684 en 4685) 

van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 3 december 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, ieder een middel 

aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep van C. B. tegen arrest nr. 4685
Middel
De eiseres voert aan dat het arrest artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt. De grieven 
zijn afgeleid uit het feit dat zij werd veroordeeld wegens smaad aan een magi-
straat, door een rechtscollege dat door het slachtoffer van die smaad wordt voor-
gezeten, dat de voorzitter zich van de zaak had dienen te onthouden en dat het 
hof van beroep onpartijdigheid miste door over het zittingsmisdrijf uitspraak te 
doen zonder de nodige afstand te nemen.

Er blijkt evenwel niet dat de eiseres om wraking heeft verzocht, overeenkom-
stig artikel 828, 1°, Gerechtelijk Wetboek, en evenmin dat zij de betwisting die 
zij voor het eerst voor het Hof opwerpt, aanhangig heeft gemaakt bij het hof van 
beroep, dat overeenkomstig artikel 181 Wetboek van Strafvordering, onverwijld 
uitspraak diende te doen.

Het middel is niet ontvankelijk.

1 Zie concl. OM in Pas., 2010, nr 234. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

31 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Steffens – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Loop advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. R. de Béco, Brussel.

Nr. 235

2° KAMER - 31 maart 2010

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
GEVOLGEN - VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN VOORLOPIG UITVOERBAAR VERKLAARD - HOGER 
BEROEP - VONNIS DAT REEDS UITWERKING HEEFT GEHAD - GEVOLG

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VONNIS ALVORENS 
RECHT TE DOEN VOORLOPIG UITVOERBAAR VERKLAARD - VOORTZETTING VAN HET ONDERZOEK VAN 
DE ZAAK VÓÓR DE BEKLAAGDE HOGER BEROEP INSTELT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING 
VAN DE ZAAK - MISKENNING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERVOLGING IN STRAFZAKEN - VONNIS ALVORENS RECHT TE 
DOEN VOORLOPIG UITVOERBAAR VERKLAARD - VOORTZETTING VAN HET ONDERZOEK VAN DE ZAAK 
VÓÓR DE BEKLAAGDE HOGER BEROEP INSTELT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE 
ZAAK - MISKENNING

4º BESLAG — ALLERLEI - PROCUREUR DES KONINGS - BESLAG MET HET OOG OP 
BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING OF OM DE WAARHEID AAN HET LICHT TE BRENGEN - 
RECHTSVORMEN

5º OPENBAAR MINISTERIE - BESLAG MET HET OOG OP BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 
OF OM DE WAARHEID AAN HET LICHT TE BRENGEN - RECHTSVORMEN

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP - BEGRIP

1º Wanneer een vonnis alvorens recht te doen de voorlopige tenuitvoerlegging heeft bevo-
len en die beslissing reeds uitwerking heeft gehad vooraleer over het hoger beroep tegen  
dat vonnis uitspraak was gedaan, heeft dat hoger beroep geen bestaansreden meer in  
zoverre het betrekking heeft op de voorlopige tenuitvoerlegging. (Art. 203, §3, Sv.)

2º en 3° Uit de omstandigheid alleen dat de rechter het onderzoek van de zaak voortzet na-
dat hij een vonnis alvorens recht te doen heeft gewezen en de voorlopige tenuitvoerleg-
ging ervan heeft bevolen, hoewel de beklaagde op het ogenblik van dat onderzoek, tegen  
die beslissing geen hoger beroep heeft ingesteld, kan geen miskenning van het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak worden afgeleid. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de 
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Mens)

4º en 5° De rechtsvormen bedoeld in artikel 35 Sv. zijn noch substantieel noch op straffe  
van nietigheid voorgeschreven1. (Art. 35, Sv.)

6º De artikelen 90ter en 90decies Sv. zijn alleen van toepassing op het afluisteren, kennis-
nemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie, na de overbrenging  
ervan;  de  kennisneming van een bericht  nadat  het  is  ingekomen valt  niet  onder  het  
toepassingsgebied van de voormelde bepalingen2. (Artt. 90ter tot 90decies, Sv.)

(B. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0054.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

correctionele kamer, van 8 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 21 januari 2009 heeft de correctionele rechtbank, in een vonnis alvorens 

recht te doen, de middelen van de eiser betreffende de ontvankelijkheid van de 
vervolging verworpen, de zaak verdaagd naar 4 februari 2009, en de voorlopige 
tenuitvoerlegging van de beslissing bevolen.

Op 4 februari 2009 heeft de rechtbank de verdaging geweigerd waarom de ei-
ser heeft verzocht en het onderzoek van de zaak, bij verstek wat hem betreft, 
voortgezet.

Op 5 februari 2009 heeft de eiser hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 
21 januari 2009.

Op 18 februari 2009 heeft de rechtbank over de zaak zelf uitspraak gedaan.
Op 22 april 2009 heeft de rechtbank, op verzet, de eiser van twee telastleggin-

gen vrijgesproken en hem tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens af-
persing, diefstallen en een poging tot diefstal gepleegd met behulp van geweld, 
met verzwarende omstandigheden en in staat van wettelijke herhaling.

Het bestreden arrest dat uitspraak doet over de hogere beroepen van de eiser en 
het openbaar ministerie tegen die beslissing, alsook over het hoger beroep van de 
eiser tegen de beslissing van 21 januari 2009, verklaart het hoger beroep tegen 
dat vonnis, in zoverre het de voorlopige tenuitvoerlegging beveelt, zonder be-
staansreden,  bevestigt  het  vonnis  voor  het  overige  en  bevestigt  de 
schuldigverklaring en de straf die door de eerste rechter zijn uitgesproken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Cass., 7 feb. 2001, AR P.01.0168.F, AC, 2001, nr. 77.
2 Zie Cass., 27 okt. 1999, AR P.99.0715.F, AC, 1999, nr. 569, JT, 2000, p. 522.
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A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordelende beslissing 
op de strafvordering

Eerste middel
De eiser voert aan dat het op 21 januari 2009 op tussengeschil gewezen von-

nis, in strijd met artikel 203, §3, Wetboek van Strafvordering, de voorlopige ten-
uitvoerlegging heeft bevolen zonder daarvoor, in een bijzondere beschikking, de 
reden op te geven en dat de appelrechters die onwettigheid hebben gedekt zonder 
hun beslissing regelmatig met redenen te omkleden.

In zoverre het middel kritiek uitoefent op het voormelde vonnis, dat geen ver-
band houdt met het bestreden arrest, is het niet ontvankelijk.

Wanneer een vonnis alvorens recht te doen de voorlopige tenuitvoerlegging 
heeft bevolen en die beslissing reeds effect heeft gesorteerd vooraleer op het ho-
ger beroep tegen dat vonnis uitspraak was gedaan, heeft dat hoger beroep geen 
bestaansreden meer in zoverre het betrekking heeft op de voorlopige tenuitvoer-
legging.

Uit de omstandigheid alleen dat de rechter het onderzoek van de zaak voortzet 
nadat hij een vonnis alvorens recht te doen heeft gewezen en de voorlopige ten-
uitvoerlegging ervan heeft bevolen, hoewel de beklaagde, op het ogenblik dat dit 
onderzoek plaatsvond, tegen die beslissing geen hoger beroep heeft ingesteld, 
kan geen schending van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wor-
den afgeleid, zoals dat wordt gewaarborgd door artikel 6 EVRM.

De appelrechters die vermelden dat het hoger beroep van de eiser tegen het 
vonnis van 21 januari 2009 geen bestaansreden meer heeft in zoverre het kritiek 
uitoefent op de voorlopige tenuitvoerlegging omdat het uitwerking heeft gehad 
vooraleer het hof over dat middel uitspraak diende te doen, en die oordelen dat 
de eiser belang blijft hebben bij dit hoger beroep in zoverre het vonnis uitspraak 
doet over de excepties betreffende de regelmatigheid van het gerechtelijk onder-
zoek, beantwoorden de conclusie van de eiser. Zij dienden niet te antwoorden op 
de overige argumenten die hij aanvoerde en die door hun beslissing irrelevant 
zijn geworden.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser voert aan dat hij werd gedwongen verstek te laten voor de rechtszit-

ting van de correctionele rechtbank van 4 februari 2009 en dat hij daardoor niet 
kon worden geconfronteerd met de andere beklaagde die tevens zijn voornaams-
te aanklager is. Aangezien hij alleen voor het hof van beroep is verschenen, zon-
der met die beklaagde geconfronteerd te kunnen worden, voert hij aan dat de ap-
pelrechters de artikelen 6.1 en 6.3.d, EVRM schenden. Hij verwijt hen ook dat 
zij hun beslissing niet regelmatig met redenen omkleden.

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 Grondwet zonder 
dat het vermeldt hoe het arrest die bepaling schendt, is het niet ontvankelijk bij 
gebrek aan nauwkeurigheid. Het is eveneens niet ontvankelijk in zoverre het on-
derzoek ervan het nazicht van feitelijke gegevens vergt, waarvoor het Hof niet 
bevoegd is.
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Uit artikel 6.3.d EVRM volgt niet dat de beklaagde over een onbeperkt recht 
beschikt om de oproeping van getuigen voor de rechter te verkrijgen.

De appelrechters hebben geoordeeld of  het  verhoor waarom werd verzocht 
noodzakelijk was om de waarheid aan de dag te brengen, en hebben beslist dat 
uit de afwezigheid van de andere beklaagde op de rechtszitting niet kan worden 
afgeleid dat de eiser zijn recht van verdediging niet meer kan uitoefenen, vermits 
hij tijdens het onderzoek de verklaringen van die beklaagde, waardoor hij in de 
zaak betrokken wordt, heeft kunnen tegenspreken en weerleggen. Met overne-
ming van de redenen van het beroepen vonnis hebben zij eveneens erop gewezen 
dat het dossier nergens uitwees dat er bij de andere beklaagde enige vijandigheid 
bestond jegens de eiser.

Om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld, moet worden nagegaan of de 
zaak in haar geheel eerlijk is behandeld. Aangezien de eiser de mogelijkheid is 
geboden om, voor het vonnisgerecht, de door de vervolgende partij tegen hem 
aangevoerde gegevens vrijelijk tegen te spreken, kan hij niet beweren dat zijn 
recht van verdediging is miskend of dat hij geen recht op een eerlijke behande-
ling van de zaak heeft gehad.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
Derde middel
De eiser voert aan dat het arrest niet antwoordt op zijn conclusie waarin hij 

aanvoert dat de in artikel 209bis Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn 
van vijftien dagen om uitspraak te doen over het hoger beroep tegen het vonnis 
van 21 januari 2009, niet is nageleefd.

Het arrest stelt vast dat over de zaak zelf is beslist voordat het hof uitspraak 
heeft kunnen doen over de kritiek van de eiser op de voorlopige tenuitvoerleg-
ging van het beroepen vonnis. Aangezien het hoger beroep op dat punt geen be-
staansreden had, diende het hof geen uitspraak te doen over de grief volgens wel-
ke de zaak te laat was vastgesteld.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Vierde middel
De rechtsvormen bedoeld in artikel 35 Wetboek van Strafvordering zijn noch 

substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven.
Het middel dat op de bewering van het tegendeel berust, faalt naar recht.
Vijfde middel
Het middel voert aan dat het arrest de artikelen 90ter tot 90decies Wetboek van 

Strafvordering schendt omdat de speurders zonder bevelschrift het repertorium 
van de draagbare telefoon van de eiser en het logboek van de oproepen hebben 
geraadpleegd en de achtergelaten boodschappen in de voice-mail hebben beluis-
terd.

De aangevoerde artikelen zijn alleen van toepassing op het afluisteren, kennis-
nemen en opnemen van privé-communicatie en telecommunicatie. De kennisne-
ming van een bericht nadat het is ingekomen valt niet onder het toepassingsge-
bied van de voormelde bepalingen.
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In zoverre faalt het middel naar recht.
De appelrechters oordelen dat de speurders, op verzoek van de onderzoeks-

rechter, de gegevens opgenomen in het repertorium van de draagbare telefoon 
die hen door de eiser was overhandigd, ten nutte hadden gemaakt.

Het arrest schendt de voormelde wettelijke bepalingen niet als het oordeelt dat 
voor dergelijk speurwerk geen voorafgaande beschikking van de onderzoeksma-
gistraat vereist is.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke 

aanhouding
Door de verwerping van het ertegen ingestelde cassatieberoep krijgt de veroor-

delende beslissing kracht van gewijsde.
Het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding heeft geen 

bestaansreden meer.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen de eiser
De eiser voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. A. Wilmotte, Hoei.

Nr. 236

2° KAMER - 31 maart 2010

1º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - MINDERJARIGE DELINQUENT - 
JEUGDRECHTBANK - VONNIS DAT EEN BESCHERMINGSMAATREGEL BEVEELT - HOGER BEROEP - 
RECHTER IN HOGER BEROEP - ARREST BIJ VERSTEK GEWEZEN TEN AANZIEN VAN DE MOEDER VAN 
DE MINDERJARIGE EN OP TEGENSPRAAK VOOR HET OVERIGE - CASSATIEBEROEP VAN DE 
MINDERJARIGE VÓÓR HET VERSTRIJKEN VAN DE VERZETTERMIJN VAN ZIJN MOEDER - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
EINDBESLISSING - GERECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE JEUGD - MINDERJARIGE 
DELINQUENT - JEUGDRECHTBANK - VONNIS DAT EEN BESCHERMINGSMAATREGEL BEVEELT - HOGER 
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BEROEP - RECHTER IN HOGER BEROEP - ARREST BIJ VERSTEK GEWEZEN TEN AANZIEN VAN DE 
MOEDER VAN DE MINDERJARIGE EN OP TEGENSPRAAK VOOR HET OVERIGE - CASSATIEBEROEP VAN 
DE MINDERJARIGE VÓÓR HET VERSTRIJKEN VAN DE VERZETTERMIJN VAN ZIJN MOEDER - 
ONTVANKELIJKHEID

3º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - MINDERJARIGE DELINQUENT - 
JEUGDRECHTBANK - VONNIS DAT EEN BESCHERMINGSMAATREGEL BEVEELT - HOGER BEROEP VAN 
DE MINDERJARIGE ALLEEN - RECHTER IN HOGER BEROEP - ARREST DAT EEN ANDERE 
BESCHERMINGSMAATREGEL BEVEELT - WETTIGHEID

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
GERECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE JEUGD - MINDERJARIGE DELINQUENT - JEUGDRECHTBANK - 
VONNIS DAT EEN BESCHERMINGSMAATREGEL BEVEELT - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE 
ALLEEN - RECHTER IN HOGER BEROEP - ARREST DAT EEN ANDERE BESCHERMINGSMAATREGEL 
BEVEELT - WETTIGHEID

5º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - MINDERJARIGE DELINQUENT - 
JEUGDRECHTBANK - VONNIS DAT EEN BESCHERMINGSMAATREGEL BEVEELT - HOGER BEROEP VAN 
DE MINDERJARIGE ALLEEN - RECHTER IN HOGER BEROEP - ARREST DAT DE DUUR VAN DE 
MAATREGEL VERLENGT - WETTIGHEID

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
GERECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE JEUGD - MINDERJARIGE DELINQUENT - JEUGDRECHTBANK - 
VONNIS DAT EEN BESCHERMINGSMAATREGEL BEVEELT - HOGER BEROEP VAN DE MINDERJARIGE 
ALLEEN - RECHTER IN HOGER BEROEP - ARREST DAT DE DUUR VAN DE MAATREGEL VERLENGT - 
WETTIGHEID

1º en 2° Het feit dat een arrest door de jeugdkamer van het hof van beroep ten aanzien van  
de moeder van de minderjarige bij verstek is gewezen, heeft geen gevolgen voor de ont-
vankelijkheid van het cassatieberoep van laatstgenoemde tegen het voormelde arrest dat  
ten aanzien van hem op tegenspraak is gewezen.

3º en 4° Vermits de wet geen gradatie tussen de gerechtelijke jeugdbeschermingsmaa-
tregelen invoert, belet het beginsel volgens hetwelk de appelrechter, op het hoger beroep 
van een enkele partij, ten aanzien van die partij geen beslissing kan nemen die ongun-
stiger uitvalt dan de bestreden beslissing, niet dat de jeugdkamer van het hof van beroep  
een andere beschermingsmaatregel neemt dan de eerste rechter1. (Artt. 36, 4°, 37, 58 en 
62, Jeugdbeschermingswet)

5º en 6° De jeugdkamer van het hof van beroep, waar alleen het hoger beroep van de min-
derjarige aanhangig is gemaakt en die zowel de beroepen maatregel bevestigt als de  
duur ervan verlengt, verzwaart de toestand van de voormelde minderjarige en miskent al-
dus de regels van de devolutieve werking van het hoger beroep2. (Artt. 36, 4°, 37, 58 en 
62, Jeugdbeschermingswet)

(R. T. O.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0250.F)

1 Françoise TULKENS en Thierry MOREAU, Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, p. 883.
2 Zie Henri-D. BOSLY, Damien VANDERMEERSCH en Marie-Aude BEERNAERT, Droit de la procédure pé-
nale, Die Keure, 2008, 5de uitg., p. 1626.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te 

Luik, jeugdkamer, van 6 januari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van 22 januari 2010
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep op grond dat het niet ontvanke-

lijk is aangezien het is ingesteld vóór het verstrijken van de verzettermijn van 
zijn moeder, I. V. L., die niet op het geding verschenen is.

Aangezien het arrest ten aanzien van de eiser op tegenspraak is gewezen, kan 
hij daartegen geen verzet aantekenen. Het feit dat de beslissing ten aanzien van 
zijn moeder bij verstek is gewezen, heeft geen gevolgen voor de ontvankelijk-
heid van zijn cassatieberoep.

Er kan geen akte van afstand worden verleend, daar die door dwaling is aange-
tast.

1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-
ring 

Middel
De eiser verwijt het arrest dat het zijn toestand verzwaart, alhoewel het open-

baar ministerie geen hoger beroep heeft ingesteld.
Het beginsel volgens hetwelk de appelrechter op het hoger beroep van een par-

tij alleen, ten aanzien van die partij geen beslissing kan nemen die ongunstiger 
uitvalt dan de bestreden beslissing, belet niet dat de jeugdkamer van het hof van 
beroep een andere beschermingsmaatregel neemt dan de eerste rechter. De wet 
voert immers in principe geen gradatie tussen die maatregelen in.

Het rechtscollege in hoger beroep verzwaart evenwel de toestand van de min-
derjarige, wanneer het niet alleen de beroepen maatregel bevestigt maar ook de 
duur ervan verlengt.

De appelrechter bij wie alleen de eiser hoger beroep heeft ingesteld, heeft de 
beslissing van de eerste rechter bevestigd om hem onder toezicht van de dienst 
voor gerechtelijke bescherming in zijn familiaal leefmilieu te laten op voorwaar-
de dat hij een prestatie van opvoedende aard en algemeen belang verricht, en 
heeft die prestatie van tachtig naar honderdtwintig uur opgetrokken. Aldus mis-
kent hij de regels van de devolutieve werking van het hoger beroep.

Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen. Aangezien de schuldigverklaring zelf geen onwettigheid bevat, wordt de 
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vernietiging dus beperkt tot de beschermingsmaatregel.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de bur-

gerlijke rechtsvordering van de verweerder tegen de eiser, uitspraak doet over 
het beginsel van de aansprakelijkheid

De eiser voert geen bijzonder middel aan.
B. Cassatieberoep van 23 februari 2010
In strafzaken kan een partij in de regel geen tweede maal cassatieberoep instel-

len tegen eenzelfde beslissing, zelfs niet als het tweede cassatieberoep wordt in-
gesteld vooraleer het eerste is verworpen.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten aanzien van de eiser een be-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in drievierde van de kosten van zijn cassatieberoepen en 

laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik, jeugdkamer, 

anders samengesteld.

31 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. A. Brouyaux, Marche-en-Famenne.

Nr. 237

2° KAMER - 31 maart 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANWEZIGHEID VAN DE ADVOCAAT BIJ HET 
POLITIEVERHOOR EN VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEHEIM VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK 
EN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEVOLG

2º ADVOCAAT - OPSPORINGSONDERZOEK EN GERECHTELIJK ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - 
AANWEZIGHEID VAN DE ADVOCAAT BIJ HET POLITIEVERHOOR EN VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - 
GEHEIM VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK EN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEVOLG

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
VERHOOR VAN DE VERDACHTE VOLGENS DE RECHTSVORMEN VAN HET INTERN RECHT - GEEN 
VOORAFGAAND CONTACT MET DE ADVOCAAT - ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C, E.V.R.M. - RECHT 
OP VRIJHEID EN RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - RECHT OP VRIJHEID - VERHOOR VAN DE VERDACHTE VOLGENS 
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DE RECHTSVORMEN VAN HET INTERN RECHT - GEEN VOORAFGAAND CONTACT MET DE ADVOCAAT - 
GEVOLG OP HET OGENBLIK VAN DE BESLISSING OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
VERHOOR VAN DE VERDACHTE VOLGENS DE RECHTSVORMEN VAN HET INTERN RECHT - GEEN 
VOORAFGAAND CONTACT MET DE ADVOCAAT - GEVOLG OP HET OGENBLIK VAN DE BESLISSING OVER 
DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT 
- VERHOOR VAN DE VERDACHTE VOLGENS DE RECHTSVORMEN VAN HET INTERN RECHT - GEEN 
VOORAFGAAND CONTACT MET DE ADVOCAAT - GEVOLG OP HET OGENBLIK VAN DE BESLISSING OVER 
DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VERHOOR VAN DE VERDACHTE VOLGENS DE 
RECHTSVORMEN VAN HET INTERN RECHT - GEEN VOORAFGAAND CONTACT MET DE ADVOCAAT - 
ARTIKELEN 5.1, 6.1 EN 6.3.C, E.V.R.M. - RECHT OP VRIJHEID EN RECHT OP EEN EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG

1º en 2° Het intern recht staat de aanwezigheid van een advocaat niet toe bij het politiever-
hoor en evenmin voor de onderzoeksrechter; het geheim van het opsporingsonderzoek  
en van het gerechtelijk onderzoek staat in de regel daaraan in de weg1. (Artt. 28quinquies 
en 57, §1, Sv.)

3º, 4°, 5°, 6° en 7° De artikelen 5.1, 6.1 en 6.3.c, E.V.R.M., zoals zij momenteel worden uit-
gelegd door het Hof Mensenrechten, verplichten de onderzoeksgerechten niet ertoe om 
onmiddellijk het bevel tot aanhouding op te heffen alleen op grond dat de verdachte werd 
gehoord zonder bijstand van een advocaat in de vormen als bepaald in het Wetboek van  
Strafvordering;  het  feit  dat  de  verhoren  zonder  bijstand  van  een  advocaat  zijn  
afgenomen,  vormt  op  zichzelf  geen  wettelijk  beletsel  voor  de  voortgang  van  het  
gerechtelijk onderzoek en de eventuele verlenging van de dwangmaatregelen die ermee  
gepaard gaan2. (Artt. 5.1, 6.1 en 6.3.c, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 28quinquies 
en 57, §1, Sv.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0504.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 24 feb. 2010, AR P.10.0298.F, AC, 2010, nr 125. 
2 Zie Cass., 13 jan. 2010, AR P.09.1908.F, AC, 2010, nr 28; Cass., 24 feb. 2010, AR P.10.0298.F, 
AC, 2010, nr 125, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH in Pas.
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Het middel voert aan dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak is 
miskend omdat de eiser door de politie en de onderzoeksrechter werd gehoord, 
waarna tegen hem een bevel tot aanhouding is uitgevaardigd, zonder dat hij van-
af het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat.

De kamer van  inbeschuldigingstelling  heeft  geen  uitspraak gedaan over  de 
schuld of onschuld van de eiser. Zij heeft zich ertoe beperkt uitspraak te doen 
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, na het hoger beroep ongegrond 
te hebben verklaard dat de eiser had ingesteld tegen de beschikking die binnen 
vijf dagen na het tegen hem verleende bevel tot aanhouding was gewezen.

Derhalve blijkt niet dat het bestreden arrest, tot staving van een veroordeling, 
gebruik maakt van zelfbeschuldigende verklaringen die zijn afgelegd zonder bij-
stand van een advocaat. Integendeel, met overneming van de redenen van de vor-
dering wijst het immers op het ontbreken van dergelijke verklaringen, zowel tij-
dens het politieverhoor als tijdens het verhoor voor de onderzoeksrechter.

Hieruit kan niet meteen worden afgeleid dat het recht op een eerlijke behande-
ling van de zaak is miskend daar nog geen vervolging bij het vonnisgerecht is in-
gesteld en, mocht dat alsnog gebeuren, het onmogelijk is om nu al te beweren dat 
het de eiser zal veroordelen en dat het zich daartoe zal baseren op de door hem 
aan de politie of aan de onderzoeksrechter gegeven antwoorden.

In strijd met wat de eiser aanvoert is de aanwezigheid van een advocaat niet 
toegestaan bij het politieverhoor en evenmin voor de onderzoeksrechter. Het ge-
heim van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek, dat door 
de artikelen 28quinquies en 57, §1, Wetboek van Strafvordering is  opgelegd, 
staat daar immers in de regel aan in de weg.

Artikel 5.1, 6.1 en 6.3.c van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, zoals zij momenteel worden uitgelegd 
door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verplichten de onderzoeks-
gerechten niet ertoe om onmiddellijk het bevel tot aanhouding op te heffen alleen 
op grond dat de verdachte werd gehoord zonder bijstand van een advocaat in de 
vormen als bepaald in het Wetboek van Strafvordering.

Het verdrag garandeert iedere beschuldigde het recht om door een advocaat te 
worden verdedigd doch preciseert de voorwaarden niet voor de uitoefening van 
dat recht. Het laat de verdragsluitende Staten de keuze van de middelen die in 
hun eigen rechtsstelsel geschikt zijn om dat recht te waarborgen teneinde aan de 
vereisten van een eerlijke behandeling van de zaak te voldoen.

Het organiseren van de bijstand van een advocaat in het aanvangsstadium van 
de vierentwintig uren durende vrijheidsberoving, houdt een fundamentele her-
vorming in van de regels van de rechtspleging.

Het voormelde artikel 5.1 heeft niet tot gevolg dat het Hof, zelfs niet in het 
licht van artikel 16 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech-
tenis, zich in de plaats kan stellen van de wetgever door zelf die maatregel te 
treffen en de voorwaarden te bepalen voor de tussenkomst van een advocaat bin-
nen de oorspronkelijke termijn van vierentwintig uur die de vrijheidsberoving 
duurt.
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Het feit dat verhoren zonder bijstand van een advocaat zijn afgenomen, vormt 
op zichzelf geen wettelijk beletsel tegen de voortgang van het gerechtelijk onder-
zoek en de eventuele verlenging van de dwangmaatregelen die ermee gepaard 
gaan.

Het middel faalt naar recht.
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 in de kosten.

31 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Culot, Luik.

Nr. 238

2° KAMER - 31 maart 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VOORWAARDEN - REDELIJKE 
TERMIJN

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - VOORWAARDEN - 
REDELIJKE TERMIJN

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - MOGELIJKHEID VAN EEN EERLIJKE 
BEHANDELING VAN DE ZAAK VOOR DE BODEMRECHTER - REDELIJKE TERMIJN - GEVOLG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - MOGELIJKHEID VAN 
EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK VOOR DE BODEMRECHTER - REDELIJKE TERMIJN - 
GEVOLG

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN - 
OVERSCHRIJDING - BEOORDELING - TIJDSTIP

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN 
- OVERSCHRIJDING - BEOORDELING - TIJDSTIP

1º en 2° De volstrekte noodzakelijkheid om de hechtenis louter voor de openbare veiligheid  
te handhaven, alsook de in artikel 16, §1, Wet Voorlopige Hechtenis bedoelde criteria,  
zijn geen gronden die gelijk welke wachttijd tussen de voltooiing van het onderzoek en de 
verschijning voor het vonnisgerecht, ongeacht de duur ervan, rechtvaardigen, door hem 
als redelijk te omschrijven1.

1 Zie Cass., 18 dec. 1991, AR 9571, AC, 1991-1992, nr. 213. 
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3º en 4° Het feit dat een eerlijke behandeling van de zaak mogelijk blijft bij de rechter die  
over de gegrondheid van de beschuldiging moet oordelen, heeft niet tot gevolg dat de  
duur van de hechtenis die, in afwachting dat de zaak voor die rechter kan worden ge-
bracht, is ondergaan, noodzakelijkerwijs redelijk wordt2.

5º en 6° De rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis moet, om te oordelen of  
de redelijke termijn al dan niet is overschreden, het tijdstip van zijn beslissing in aanmerk-
ing nemen en niet het ogenblik waarop volgens hem de zaak ten gronde zou kunnen 
worden berecht3.

(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0529.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 maart 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 9 februari 2006 heeft de onderzoeksrechter te Tongeren tegen de eiser een 

bevel tot aanhouding uitgevaardigd wegens het feit dat hij als dader of mededa-
der doodslag heeft gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken.

Op 23 maart 2009 werd de eiser, bij arrest van het hof van assisen van de pro-
vincie Luik, wegens die telastlegging tot dertig jaar opsluiting veroordeeld.

Op 23 september 2009 heeft het Hof het voormelde arrest vernietigd en de 
zaak naar het hof van assisen van de provincie Namen verwezen.

De zitting van het voormelde hof van assisen, die op 15 maart 2010 was vast-
gesteld, werd sine die verdaagd omdat de magistraat die als voorzitter van het 
hof was aangewezen onmogelijk zitting kon nemen.

Op 16 maart 2010 heeft de eiser bij de griffie van het hof van beroep te Luik 
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling ingediend.

Het bestreden arrest verklaart dat verzoek ontvankelijk maar niet gegrond en 
beveelt de handhaving van de hechtenis van de eiser. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 5.3 EVRM, waarvan het middel de schending aanvoert, bepaalt dat de 

inverdenkinggestelde in vrijheid moet worden gesteld zodra de handhaving van 
diens hechtenis niet langer redelijk is.

2 Zie Cass., 2 juli 2002, AR P.02.0959.N, AC, 2002, nr. 395. 
3 Zie Cass., 25 juli 1990, AR 8467, AC, 1990, nr. 643. 
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Om te oordelen of de duur van de hechtenis de door die bepaling gewaarborg-
de termijn al dan niet overschrijdt, gaat de rechter, op grond van de concrete ge-
gevens van de zaak, zowel de effectieve als de relatieve duur van de hechtenis 
na, de moeilijkheidsgraad van het gerechtelijk onderzoek, de wijze waarop het 
werd gevoerd, het gedrag van de eiser en van de bevoegde overheid.

De volstrekte noodzakelijkheid om de hechtenis louter voor de openbare vei-
ligheid te handhaven, alsook de in artikel 16, §1, Voorlopige Hechteniswet be-
doelde criteria, zijn geen gronden die gelijk welke termijn, ongeacht de duur er-
van, tussen de voltooiing van het onderzoek en de verschijning voor het vonnis-
gerecht, rechtvaardigen door hem als redelijk te omschrijven.

Zo ook heeft het feit dat een eerlijke behandeling van de zaak mogelijk blijft 
bij de rechter die over de gegrondheid van de beschuldiging moet oordelen, niet 
tot gevolg dat de duur van de hechtenis, die is ondergaan in afwachting dat de 
zaak voor die rechter kon worden gebracht, noodzakelijkerwijs redelijk wordt.

Ten slotte moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, om 
te oordelen of de in artikel 5.3 bepaalde termijn al dan niet overschreden is, het 
tijdstip van zijn beslissing in aanmerking nemen en niet het ogenblik waarop vol-
gens hem de zaak ten gronde zou kunnen worden berecht.

Het arrest stelt vast dat de eiser sedert 9 februari 2006 voorlopig is aangehou-
den wegens doodslag om de diefstal te vergemakkelijken, dat hij bij arrest van 
23 maart 2009 van het hof van assisen van de provincie Luik tot dertig jaar op-
sluiting werd veroordeeld, dat het Hof dat arrest vernietigd heeft en de zaak naar 
het hof van assisen van de provincie Namen heeft verwezen, dat de opening van 
de zitting op 15 maart 2010 was vastgesteld en dat de zitting sine die werd ver-
daagd, omdat de magistraat die haar zou voorzitten verhinderd was.

Het arrest beslist dat de redelijke termijn niet overschreden is. Noch de ver-
meldingen in het arrest betreffende het gevaar voor ontvluchting, het laten ver-
dwijnen van bewijzen of verstandhouding met derden, noch de vermelding die 
aangeeft waarom de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt noodza-
kelijk is voor de openbare veiligheid, volstaan evenwel om naar recht de exceptie 
af te wijzen die door de eiser uit een schending van artikel 5.3 wordt afgeleid. De 
overweging volgens welke het niet vaststaat dat de nieuwe zitting niet kan wor-
den geopend zonder dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak in het 
gedrang komt, schendt de voormelde verdragsbepaling, aangezien de tijdsduur 
van de hechtenis niet noodzakelijk redelijk blijft zolang een eerlijke behandeling 
van de zaak mogelijk is.

Het middel is gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het tweede onderdeel van het eerste mid-

del en op het tweede middel die door de eiser zijn aangevoerd, daar ze niet tot 
vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

31 maart 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Donatangelo, Charleroi en M. Boutuil, Brussel.
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